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اجرایی آئین نامه  

(کوتاه مسافت)شنا جشنواره   

"انی نوروزبزرگداشت عیدباستجام "  

 (1385-1384 متولدین ) سال10-9سنی رده 

ویژه پسران - 94 اسفند 23لغایت  02  

 استان زنجان



    

  کودکاا  کودکاا    ییرده سانرده سان  دردرپسارا  پسارا    مسافت کوتااهمسافت کوتااه  ییشناشناجشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

جهت توسعه کمی و جهت توسعه کمی و     --  عید باستانی نورزعید باستانی نورزبزرگداشت بزرگداشت جام جام   --تحت عنوا تحت عنوا ( ( 13851385وو13841384)متولدین )متولدین   سال سال   1010زیرزیر

  ننیایار نظار داشاتن مفااد ار نظار داشاتن مفااد ادد  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ    --کیفی شنای کشورکیفی شنای کشور

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور   جشنوارهجشنوارهآ  استا  جهت شرکت درآ  استا  جهت شرکت در  ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

    نفرنفر  11الف( سرپرست الف( سرپرست 

    نفرنفر  11ب( مربی ب( مربی 

  نفر نفر   88ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

      خواهد بود.خواهد بود.نفرنفر  1010  حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

مان اجرای مسابقات:محل وز 

 ورود به اردو متولدین رده سنی
شروع 

 مسابقات
 خروج از اردو جشنواره پایان

    کودکاکودکا

  )پسر()پسر(

13813844--  

13138855  

  پنجشنبهپنجشنبهبعدازظهربعدازظهر

  1144:00:00ساعت ساعت 13913944//1212//2020
2121//1212//13913944  2222//1212//13913944  

شنبه شنبه یکیکصبح روز صبح روز 

2323//1212//13913944    

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

  استخر شهید شهبازیاستخر شهید شهبازی  ––خرداد خرداد   1515مجموعه ورزشی مجموعه ورزشی   ––شهریور شهریور   1717    خیاباخیابا  ––زنجا  زنجا    محل برگزاری:

مجموعه فرهنگای مجموعه فرهنگای     ––خیابا  پروین اعتصامی خیابا  پروین اعتصامی     ––پشت صداوسیما پشت صداوسیما   ––خیابا  خرمشهر خیابا  خرمشهر   ––زنجا  زنجا    محل اسکان:

  0243377005502433770055  تلفنتلفن  ––سهروردی سهروردی 

    0912740219309127402193تلفن تلفن   ––  حامد دبستانیحامد دبستانیآقای آقای مسئول پذیرش :

  0912241425509122414255تلفن تلفن   ––ول عیوضی ول عیوضی آقای رسآقای رس  مسئول خوابگاه و ترانسفر :

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.( ( TTiimmee  FFiinnaall))به صورت نهایی به صورت نهایی   جشنوارهجشنواره  --11

    آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  1717رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  جشنوارهجشنواره  --22

  شنوارهشنوارهجج  تندیستندیسبعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز با اهدای بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز با اهدای   جشنوارهجشنوارهمراسم اختتام مراسم اختتام   --33

      تیم های برتر برگزار خواهد شد.تیم های برتر برگزار خواهد شد.نفرات و نفرات و     بهبه

 جشنواره کنگره: 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.در محل اردو در محل اردو   ((9494//1212//2020پنجشبهپنجشبه))جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآ  کریم تالوت قرآ  کریم   --11

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33

    جشنوارهجشنوارهشرح نحوه برگزاری شرح نحوه برگزاری   --44

  سرپرستا  تیم ها سرپرستا  تیم ها جهت حذف شناگرا  توسط جهت حذف شناگرا  توسط لت زمانی لت زمانی آخرین مهآخرین مه--55



  ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوریتوجه : توجه : 

      فدراسیو فدراسیو   فنیفنیناظرناظر  --11

  ناظرداوری فدراسیو   ناظرداوری فدراسیو     --22

  جشنوارهجشنواره  کلکل  سرپرستسرپرست  --33

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرایی سرپرست اجرایی   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

:مدارک مورد نیاز 

      آ آ ی ی تصویرتصویرفایل فایل ر وارسال ر وارسال همراه داشتن اصل شناسنامه عکس داهمراه داشتن اصل شناسنامه عکس دا--11

گاواهی اشاتلال باه گاواهی اشاتلال باه   فایال تصاویریفایال تصاویریچنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه   :1تبصره

      اصل شناسنامه والدین الزامی است.اصل شناسنامه والدین الزامی است.  و همراه داشتن و همراه داشتن عکس دار معتبر)از آموزش و پرورش(  عکس دار معتبر)از آموزش و پرورش(    تحصیلتحصیل

  و ارسال فایل دیجیتالی آ و ارسال فایل دیجیتالی آ   33××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --22

  آ آ   ییتصویرتصویرفایل فایل و ارسال و ارسال   ((13941394مه پزشکی ورزشی )صادره مه پزشکی ورزشی )صادره کارت بیکارت بی  --33

  آ آ   ییتصویرتصویرفایل فایل )ویژه مربی( و ارسال )ویژه مربی( و ارسال   22داشتن حداقل کارت مربیگری درجه داشتن حداقل کارت مربیگری درجه   --44

    آ آ   ییتصویرتصویر  فایل فایل   همراه داشتن کارت ملی وارسالهمراه داشتن کارت ملی وارسال  --55

لکترونیکی لکترونیکی تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل اتصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل ا:  2تبصره 

  الزامی است.الزامی است.  نیزنیز  ،لذا همراه داشتن اصل مدارک،لذا همراه داشتن اصل مدارک  می پذیردمی پذیرد    انجامانجام

از از   9494//1212//1010می بایست حداکثر تا تاریخ می بایست حداکثر تا تاریخ   ( ( IIDDشناسایی )شناسایی )فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت   --66

:                                                                   :                                                                   الکترونیکیالکترونیکی  به آدرسبه آدرس  زنجانزنجانطریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنای استان طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنای استان 

sswwiimmzzaannjjaann@@hhoottmmaaiill..ccoomm      .ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد  

  02433562400جان زن تلفن هیات شنای استان * جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطالعات بیشتر با

  تماس حاصل نمائید.

 تذکرمهم :* 

شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صلر سن داشاته باشاند حاق شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صلر سن داشاته باشاند حاق 

مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شارکت مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شارکت   جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنا  مخدوش وحتی را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنا  مخدوش وحتی   شناگرانی که اصل شناسنامه خودشناگرانی که اصل شناسنامه خود

    با طی مراحل قانونی صلرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.با طی مراحل قانونی صلرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

امورمالی 

اعمم از اعمم از   غیره ....( شرکت کنندگانغیره ....( شرکت کنندگان  وودرون شهری ، عوامل اجرایی درون شهری ، عوامل اجرایی ، ایاب و ذهاب ، ایاب و ذهاب هزینه های اردویی )غذا،اسکانهزینه های اردویی )غذا،اسکانکلیه کلیه   --11

  مبلغ مبلغ   نفرنفرهر هر   به ازاءبه ازاء  جشنوارهجشنواره  ورودیه ورودیه   و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببررمم  ،،ورزشکارورزشکار

  ریال( خواهد بود.ریال( خواهد بود.  22//000000//000000ریال )ریال )  میلیونمیلیوندودو

خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جدا، ، از آورد  نفرات اضافی تحت عنوا  )اولیاءبازیکنا ، راننده از آورد  نفرات اضافی تحت عنوا  )اولیاءبازیکنا ، راننده   --22

    

  

جشنواره ات فنی وشیوه برگزاری مقرر: 



    شرکت کند.شرکت کند.  جشنوارهجشنوارهمیتواند در میتواند در   تیمتیمشناگر از هر شناگر از هر   ((33سه )سه )در هریک از رشته های شنا فقط در هریک از رشته های شنا فقط   --11

      هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.  --22

  ..شنا کنندشنا کنندتمامی شناگرا  اعزامی می بایست حداقل در یک رشته تمامی شناگرا  اعزامی می بایست حداقل در یک رشته   --33

هماا  روز باه منشای هماا  روز باه منشای   جشانوارهجشانوارهدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع دادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع ترکیب تیم های امترکیب تیم های ام  --44

  تسلیم گردد.تسلیم گردد.  جشنوارهجشنواره

  نفر می توانند شرکت نمایند.نفر می توانند شرکت نمایند.  44متر مختلط انفرادی از هر تیم متر مختلط انفرادی از هر تیم   100100در ماده در ماده --55

    می شود.می شود.ء ء   اهدااهدا  تندیستندیس  جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف نهایی نهایی اول، دوم، سوم اول، دوم، سوم و تیم های و تیم های   به کلیه نفرات به کلیه نفرات   --66

  نفر شرکت می کنند.نفر شرکت می کنند.  66ر آزاد تیمی، از هر تیم ر آزاد تیمی، از هر تیم متمت  66××5050درماده درماده   --77

  ..توسط هیات میزبا  تهیه و اهداء می گرددتوسط هیات میزبا  تهیه و اهداء می گردد  تندیس جشنوارهتندیس جشنواره: :   توجهتوجه

شرکت نماید اماا باه شرکت نماید اماا باه   جشنواره جشنواره درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد دردرصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد در  --88

ریاال( جریماه ریاال( جریماه     11//000000//000000))یک میلیو  ریال یک میلیو  ریال خودداری نماید مبلغ خودداری نماید مبلغ   جشنوارهجشنوارهدالیل غیر پزشکی ازحضور در دالیل غیر پزشکی ازحضور در 

  برای هر مورد دریافت خواهد گردید.برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

بعدی شناگر خواهدبود . درصورت عادم پرداخات جریماه بعدی شناگر خواهدبود . درصورت عادم پرداخات جریماه   مادهمادهمهلت پرداخت جریمه تا قبل از مهلت پرداخت جریمه تا قبل از   ::  توجهتوجه

    حذف می گردد.حذف می گردد.جشنواره جشنواره توسط سرپرست تیم ، شناگر خاطی از حضور در ادامه توسط سرپرست تیم ، شناگر خاطی از حضور در ادامه 

دقیقه پس از پایاا  دقیقه پس از پایاا    3030حداکثر حداکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  به صورت کتبیبه صورت کتبی  بایدباید  مادهمادهاعتراض به نتیجه هراعتراض به نتیجه هر  --99

تحویل داده شاود.تحویل داده شاود.  جشنوارهجشنوارهریال( به سرداور ریال( به سرداور 500،000500،000))پانصد هزار ریال پانصد هزار ریال   مبلغمبلغبا با همراه همراه   آ  نیمروزآ  نیمروز  جشنوارهجشنواره
    

یین   --1010 یین درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تع درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تع

امتناع نماید درصورت امتناع نماید درصورت   جشنوارهجشنوارهخط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در 

تا جشنوارهجشنوارهتأیید پزشک تأیید پزشک  تا ، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را  ، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را 

  همان روز نخواهد داشت .همان روز نخواهد داشت .  موادموادپایان پایان 

آدرس آدرس از طریمق از طریمق   9944//1212//1818ممور  ممور  شمنبه شمنبه   سمهسمهارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز فایل الکترونیکی فایل الکترونیکی   ارسالارسال  --1111

پس از اتمام تاریخ مذکور پس از اتمام تاریخ مذکور   انجام گردد . بدیهی است انجام گردد . بدیهی است   sswwiimmzzaannjjaann@@hhoottmmaaiill..ccoomm    ::    زنجان زنجان هیات شنای هیات شنای الکترونیکی الکترونیکی 

محمروم محمروم   جشمنوارهجشمنوارهنمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به   هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی دادههیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده

  خواهند شد.خواهند شد.

ند اسات دساتور ند اسات دساتور شنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تیم هاا خواهشامشنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تیم هاا خواهشام  جشنوارهجشنوارهضمن ارسال مواد ضمن ارسال مواد   ::تذکر مهمتذکر مهم

( (   و داورو داور  هررده سانی، مربای، سرپرساتهررده سانی، مربای، سرپرسات  باذکر نفرات )شناگر درباذکر نفرات )شناگر دررا الزاماًرا الزاماً  فرمایید مراتب اعالم آمادگی خودفرمایید مراتب اعالم آمادگی خود

  ((بااه آدرسبااه آدرس  هیاااتهیااات  و پساات الکترونیکاایو پساات الکترونیکاای  0024335624002433562400ازطریااق نمااابرازطریااق نمااابر  9944//1212//1010حااداکثر تااا تاااری  حااداکثر تااا تاااری  

sswwiimmzzaannjjaann@@hhoottmmaaiill..ccoomm ) ) ال برگه ارنج تاا تااری  ال برگه ارنج تاا تااری  ، شایا  ذکر است در صورت عدم ارس، شایا  ذکر است در صورت عدم ارسنمائیدنمائیدارسال ارسال

    فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های   ::1010ماده ماده 

در ایان در ایان   با معرفای ناماه هیاات شانای اساتا با معرفای ناماه هیاات شانای اساتا   ورزشی تحت عنوا  باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشیورزشی تحت عنوا  باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی

    بالمانع میباشد.بالمانع میباشد.  جشنوارهجشنواره



، اولویت با هیاتها و ، اولویت با هیاتها و محل اسکا  محل اسکا    در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشدر صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشتبصره : تبصره : 

تیم هایی است که در زما  مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.الزم بذکر است در تیم هایی است که در زما  مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.الزم بذکر است در 

  ها خواهد بود.ها خواهد بود.استاناستان  ییشرایط یکسا  اولویت پذیرش با هیاتهای شناشرایط یکسا  اولویت پذیرش با هیاتهای شنا

  

 

 1394 اسفند زنجان  -بزرگداشت عید باستانی نوروز)مسافت کوتاه ( جام پسران شنای  جشنواره

 سال( 10زیرکودکان )رده سنی 

 

 

 

 

 

 

 

 روز اولصبح  عصر روز اول صبح روز دوم عصر روز دوم

  متر آزاد 200 متر مختلط انفرادی 100 متر مختلط انفرادی 200 متر پروانه  100

 متر کرال پشت 100 متر قورباغه 100 متر پروانه 50 تر کرال پشتم 50

 متر قورباغه 50 متر آزاد 50 متر آزاد 100 متر آزاد تیمی 6×50

 متر پروانه تیمی 4× 50 متر مختلط تیمی 4×50 متر قورباغه تیمی 4× 50 -----



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 1394زنجان  اسفند  -سافت کوتاه ( جام بزرگداشت عید باستانی نوروزجشنواره شنای پسران )م

 سال( 10رده سنی کودکان )زیر

-------------------استان / باشگاه  برگ ارنج تیم   

 اسامی تیم:

1-      4-    7- 

2-      5-    8- 

3-                                                                 6- 

نامواد ش ردیف  رکورد شناگرسوم رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول 

مترآزاد200 1        

متر کرال پشت100 2        

متر قورباغه 50 3        

متر پروانه تیمی 4× 50 4    

مترمختلط انفرادی100 5        

مترقورباغه100 6        

متر آزاد 50 7        

متر مختلط تیمی 4×50 8    

لط انفرادیمترمخت200 9        

متر پروانه50 10        

متر آزاد 100 11        

یمتر قورباغه تیم 4× 50 12    

متر پروانه100 13        

متر کرال پشت50 14        

متر آزاد تیمی 6×50 15    

مترمختلط انفرادی100 5 ..........................  ..................................................................................نفر چهارم تیم :      

 امضاء مربی تیم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 1394زنجان  اسفند  -جشنواره شنای پسران جام بزرگداشت عید باستانی نوروزمشخصات فردی شرکت کننده در 

 (1394ماه اسفندسال ) 10-9رده های سنی  کودکانً  

 : ...................................../ باشگاه  شنا استانتیم 

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1            /      /13   

2             /      /13   

3              /      /13   

4              /      /13   

5             /      /13   

6              /      /13   

7              /      /13   

8            /      /13   

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1             /      /13   

  سرپرست   13/       /             2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


