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 آئین نامه

دخترانبلند مسافت  یشنامسابقات   

زرین پایتختجام   

 

(3138-8013 )متولدین سال 14-13و 21-11 سنی رده  

تهراناستان  –ماه  اسفند 22لغایت  19  



 

  تحات تحات   دختارا دختارا   ساا ساا     1414--1111  ییرده سنرده سن  دردر  بلندبلندشنا مسافت شنا مسافت مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  هاااهاااییعلعل  برگااار گاردد برگااار گاردد   للییبه شرح جدو  ذبه شرح جدو  ذ  جهت توسعه کمی و کیفی شناي کشورجهت توسعه کمی و کیفی شناي کشور    --  زرین پایتختزرین پایتختجام جام   --  عنوا عنوا 

مااکور مااکور استا  جهت شرکت درمساابقات استا  جهت شرکت درمساابقات   آ آ   ممییبخشنامه نسبت به اعاام تبخشنامه نسبت به اعاام ت  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی

        ددییئئاقدام فرمااقدام فرما

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

    نفرنفر  11الف( سرپرست الف( سرپرست 

    نفرنفر  22  ب( مربیب( مربی

  سا (سا (1414--1313نفر )نفر )  99سا ( سا (   1212--1111))نفر نفر   88ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

      نفرخواهد بود نفرخواهد بود     2020    حداکثر نفرات اعاامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات اعاامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 رده سنی
 ((دختراندختران))

 ورود به اردو متولدین
شروع 

 مسابقات

پایان 

 مسابقات
 خروج از اردو

  سا سا   1122--1111

  سا سا   1414--1313

13138833--

13821382  

13138181--13801380  

  شنبهشنبهسهسه  بعدازظهربعدازظهر

  1144:00:00ساعت ساعت   13913944//1212//1818
1919//1212//13913944  2121//1212//13913944  

  13913944//1212//2222شنبه شنبه   روزروزصبح صبح 

  1010:00:00ساعت ساعت 

شناگران: خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

  استخر آزادي استخر آزادي   ––مجموعه ورزشی آزادي مجموعه ورزشی آزادي   --تهرا تهرا استا  استا  : :   محل برگزاری

    مجموعه ورزشی آزاديمجموعه ورزشی آزادي  --تهرا تهرا استا  استا    : و پذیرش خوابگاه محل

     0912337053709123370537با شماره تلفن با شماره تلفن   خانم دالرام آیتیخانم دالرام آیتی :ه خوابگامسئول 

    0912358617209123586172با شماره تلفن با شماره تلفن   خانم فریبا حافظیخانم فریبا حافظی  : سرپرست کل

    0912272635909122726359با تلفن با تلفن   شین غفوريشین غفوريخانم نوخانم نو  : سرپرست اجرائی

:چگونگی برگزاری مسابقات 

      مسابقات به صورت نهایی برگاار خواهد شد مسابقات به صورت نهایی برگاار خواهد شد   --11

      آغاز خواهد شد آغاز خواهد شد   16:3016:30رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

به نفرات او  تاساوم به نفرات او  تاساوم توزیع مدا  توزیع مدا  مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با   --33

    اهداي کاپ قهرمانی به تیم هاي برتر برگاار خواهد شد اهداي کاپ قهرمانی به تیم هاي برتر برگاار خواهد شد وو

    باشد باشد میمی  تهرا تهرا استا  استا  هیات شنا ي هیات شنا ي بعهده بعهده     زرین پایتختزرین پایتختاهداء احکام قهرمانی اهداء احکام قهرمانی   --44

:کنگره مسابقات 
      خواهد شد خواهد شد   استخر انجاماستخر انجامدر محل در محل ((9944//1212//1919))روز مسابقه روز مسابقه   صبحصبح  88رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

        کریم   کریم تالوت قرآتالوت قرآ  --11

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

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

    شرح نحوه برگااري مسابقاتشرح نحوه برگااري مسابقات  --44

    آخرین مهلت زمانی جهت حاف شناگرا  توسط سرپرستا  تیم هاآخرین مهلت زمانی جهت حاف شناگرا  توسط سرپرستا  تیم ها--55



  ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   توجهتوجه

  ناظرفنی فدراسیو   ناظرفنی فدراسیو     --11

  ناظرداوري فدراسیو   ناظرداوري فدراسیو     --22

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33

  ست اجرایی مسابقات ست اجرایی مسابقات سرپرسرپر  --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

:مدارک مورد نیاز 

    اصل شناسنامه عکس داراصل شناسنامه عکس دار  همراه داشتنهمراه داشتن--11

)از آموزش و )از آموزش و گواهی اشتغا  به تحصیل عکس دار معتبرگواهی اشتغا  به تحصیل عکس دار معتبر  ارائهارائه  باشد،باشد،داراي شناسنامه عکس دار نداراي شناسنامه عکس دار ن  ييچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :1تبصره

      الاامی است الاامی است   پرورش(  یا اصل شناسنامه والدینپرورش(  یا اصل شناسنامه والدین

    33××44قطعه عکس قطعه عکس   یکیک  --22

    ((13913944صادره صادره کارت بیمه پاشکی ورزشی )کارت بیمه پاشکی ورزشی )  --33

  )ویژه مربی()ویژه مربی(  22درجه درجه داشتن حداقل کارت مربیگري داشتن حداقل کارت مربیگري   --44

  همراه داشتن کارت ملی همراه داشتن کارت ملی --55

مای مای     مدارک فوق فقط از طریق ارسا  فایل الکترونیکی انجاام مدارک فوق فقط از طریق ارسا  فایل الکترونیکی انجاام )با نام هر شناگر ثبت گردد ( )با نام هر شناگر ثبت گردد ( تصویر اسکن شده تصویر اسکن شده :  2تبصره 

    الاامی استالاامی است،لاا همراه داشتن اصل مدارک ،لاا همراه داشتن اصل مدارک   پایردپایرد

از طریق از طریق   9944//1212//99تا تاریخ تا تاریخ حداکثر حداکثر مدارک تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست مدارک تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست   فایل اسکن شدهفایل اسکن شده  --66

  : :   الکترونیکااایالکترونیکااای  باااه آدرسباااه آدرس  تهااارا تهااارا ي اساااتا  ي اساااتا  هیاااشت شااانا هیاااشت شااانا آدرس ایمیااال آدرس ایمیااال باااه باااه   ارساااا  فایااال الکترونیکااای ارساااا  فایااال الکترونیکااای 

@@ggmmaaiill..ccoommTTeehhrraannSSwwiimmmmiinngg  رسا  شود در صورت عدم ارسا  مدارک از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهاد رسا  شود در صورت عدم ارسا  مدارک از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهاد اا

  آمد آمد 

تلفان  تلفان    باابااباا هیاشت شاناي اساتا  تهارا  باا هیاشت شاناي اساتا  تهارا  مدارک و کسب اطالعاات بیشاتر مدارک و کسب اطالعاات بیشاتر   فایل الکترونیکیفایل الکترونیکی  جهت هماهنگی و ارسا جهت هماهنگی و ارسا   

  تماس حاصل نمائید تماس حاصل نمائید   021021--7767118277671182

 تذکرمهم :* 
ا ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مااکور را ا ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مااکور را شناگرا  درصورتی که به هر دلیل بشناگرا  درصورتی که به هر دلیل ب

نخواهند داشت، لاا به همراه داشتن اصل شناسنامه الاامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را باه هماراه نخواهند داشت، لاا به همراه داشتن اصل شناسنامه الاامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را باه هماراه 

صغرسن داشته باشند جلاوگیري بعمال صغرسن داشته باشند جلاوگیري بعمال   ؛؛نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنا  مخدوش وحتی با طی مراحل قانونینداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنا  مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی

    خواهد آمد خواهد آمد 

امورمالی 
ی و ی و بابامرمر  ،،اعام از ورزشاکاراعام از ورزشاکار  غیره( شرکت کنندگا غیره( شرکت کنندگا عوامل اجرایی و عوامل اجرایی و   ؛؛ذهاب ذهاب   وو، ایاب ، ایاب هاینه هاي اردویی )غاا،اسکا هاینه هاي اردویی )غاا،اسکا کلیه کلیه --11

ابقات باه ابقات باه در طو  مسدر طو  مس  هاینه هاهاینه هاو سایرو سایرغاا غاا   ،،اسکا  اسکا    هايهاي  و هاینهو هاینهاعاامی تامین و پرداخت می شوداعاامی تامین و پرداخت می شود  تیم هايتیم هايتوسط توسط   سرپرستسرپرست

باناک باناک     6393902163939021که می بایست به شماره حساب که می بایست به شماره حساب ریا ( خواهد بود ریا ( خواهد بود 33//000000//000000ریا  )ریا  )  میلیو میلیو   سهسه  مبلغ مبلغ   مسابقهمسابقه  --نفرنفرهر هر   ازاءازاء

هیات هیات   ا رسید دریافتی آنرا به آدرس پست الکترونیکیا رسید دریافتی آنرا به آدرس پست الکترونیکیواریا و فیش یواریا و فیش ی  تهرا تهرا ت شناي استا  ت شناي استا  ملت شعبه پیچ شمیرا  بنام هیشملت شعبه پیچ شمیرا  بنام هیش

  ارسا  گردد ارسا  گردد   ((TTeehhrraannSSwwiimmmmiinngg@@ggmmaaiill..ccoomm))    تهرا تهرا شناي استا  شناي استا  

    خودداري گردد خودداري 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

  

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 

mailto:TehranSwimming@gmail.com
mailto:TehranSwimming@gmail.com


    میتواند در مسابقات شرکت کند میتواند در مسابقات شرکت کند   تیمتیمدر هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر در هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر   --11

      شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید   هرهر  --22

  تمامی شناگرا  اعاامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند تمامی شناگرا  اعاامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند   --33

    ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات هما  روز به منشی مسابقات تسلیم گردد ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات هما  روز به منشی مسابقات تسلیم گردد   --44

    می شود می شود ء ء   مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدا  اهدامواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدا  اهدابه کلیه نفرات او ، دوم، سوم به کلیه نفرات او ، دوم، سوم   --55

  تایپ اسامی و رکورد شناگرا  در برگه ارنج الاامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد تایپ اسامی و رکورد شناگرا  در برگه ارنج الاامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد   --66

اشاکی اشاکی درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیال غیار پدرصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیال غیار پ  --77

    ..ریا ( جریمه براي هر مورد دریافت خواهد گردیدریا ( جریمه براي هر مورد دریافت خواهد گردید  11  ,,0000،00000،000ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ )ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ )

دقیقه پس از پایا  هار مااده دقیقه پس از پایا  هار مااده   3030حداکثر حداکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی  --88

    ریا ( به سرداور مسابقه تحویل داده شود ریا ( به سرداور مسابقه تحویل داده شود 500،000500،000همراه مبلغ)همراه مبلغ)

درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیال پاشاکی از شارکت در مساابقات درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیال پاشاکی از شارکت در مساابقات   --99

امتناع نماید درصورت تشیید پاشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایا  مسابقات هماا  روز نخواهاد امتناع نماید درصورت تشیید پاشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایا  مسابقات هماا  روز نخواهاد 

  داشت  داشت  

)از طریاق فااکس و ایمیال ( حاداکثر تاا پایاا  وقات اداري )از طریاق فااکس و ایمیال ( حاداکثر تاا پایاا  وقات اداري عداد نفرات تایم عداد نفرات تایم تیم ها با تعیین تتیم ها با تعیین ت  اعالم آمادگی اعالم آمادگی ارسا  ارسا    --1010

الااماً از الااماً از     13913944//1212//1155)از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تا پایا  وقت اداري )از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تا پایا  وقت اداري تیم تیم   تایپ شده تایپ شده   ارنجارنجبرگه برگه و ارسا  و ارسا      13913944//1212//99

  امکاا  پاایر اسات  امکاا  پاایر اسات    ((TTeehhrraannSSwwiimmmmiinngg@@ggmmaaiill..ccoomm))و پست الکترونیکی به آدرس و پست الکترونیکی به آدرس   021021--7767118577671185طریق نمابر طریق نمابر 

برگاه برگاه اعاالم آماادگی و اعاالم آماادگی و نمی شود و تیم هایی که فاقد نمی شود و تیم هایی که فاقد   پس از اتمام تاریخ ماکور هیچگونه تغییري در برگه هاي ارسالی دادهپس از اتمام تاریخ ماکور هیچگونه تغییري در برگه هاي ارسالی داده

  ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد 

برگه ارنج تیم ها برگه ارنج تیم ها   مشخصات ومشخصات و  فرمفرم، ، برنامه روزانه مسابقات برنامه روزانه مسابقات   ،،مواد مسابقات شنا مواد مسابقات شنا )پیوست بخشنامه()پیوست بخشنامه(ضمن ارسا  ضمن ارسا    ::تذکر مهمتذکر مهم

نفارات )شاناگر ، مربای، نفارات )شاناگر ، مربای،   فرم تکمیلای مشخصاات فرم تکمیلای مشخصاات بااباارا الااماًرا الااماً  خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خاودخواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خاود

)تکمیال فارم مخصاو  )تکمیال فارم مخصاو  ، شایا  ذکر است در صورت عدم ارسا  برگه ارنج، شایا  ذکر است در صورت عدم ارسا  برگه ارنجنمائیدنمائیدارسا  ارسا    1010طبق مندرجات ماده طبق مندرجات ماده سرپرست( سرپرست( 

    تا تاریخ فوق از ورود تیم هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمد تا تاریخ فوق از ورود تیم هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمد   ارنج(ارنج(
 

هاي بخش خصوصی، حضور تیم هاي ورزشی تحت هاي بخش خصوصی، حضور تیم هاي ورزشی تحت   : بمنظور بهره مندي هیشتهاي شناي سراسر کشور از توانمندي: بمنظور بهره مندي هیشتهاي شناي سراسر کشور از توانمندي1111ماده ماده 

  مانع میباشد  مانع میباشد  در این مسابقات بالدر این مسابقات بالبا معرفی نامه هیات شناي استا  با معرفی نامه هیات شناي استا  عنوا  باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی عنوا  باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی 

، اولویت با هیاتها و تیم هایی است ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است محل اسکا  محل اسکا    : در صورت افاایش تیم هاي شرکت کننده و عدم ظرفیت پایرش: در صورت افاایش تیم هاي شرکت کننده و عدم ظرفیت پایرش  33تبصرهتبصره

که در زما  مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده اند الزم باکر است در شرایط یکسا  اولویت پایرش با که در زما  مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده اند الزم باکر است در شرایط یکسا  اولویت پایرش با 

  ود ود هیاتهاي شنا استانها خواهد بهیاتهاي شنا استانها خواهد ب

  

  

  

  

  



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

4139 سال ماه اسفند – دختران" زرین پایتخت جام " بلند مسافت مسابقات شنای  

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

:سال  12-11 اسامی تیم  

1-         2-                3-   4- 

     5-                         6-    7-   8- 

 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر قورباغه 50 5      

متر قورباغه 100 6      

متر قورباغه 200 7      

متر کرال پشت 50 8      

متر کرال پشت 100 9      

متر کرال پشت 200 10      

متر پروانه 50 11      

متر پروانه 100 12      

یمتر مختلط انفراد 200 13      

متر آزاد تیمی 4×100 14      

یمتر مختلط تیم 4×100 15      

 

   امضاء مربی تیمنام و نام خانوادگی/

 

 



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

4139 سال ماه اسفند – دختران"  زرین پایتختجام  "بلند مسابقات شنای مسافت   

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

  :سال  14-13 اسامی تیم

1-             2-         3-       4-           5- 

6-                                           7-      8-    9-  

درکور شناگر اول مواد شنا ردیف  رکورد شناگر دوم 

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر آزاد800 5      

متر قورباغه 50 6      

متر قورباغه 100 7      

متر قورباغه 200 8      

متر کرال پشت 50 9      

متر کرال پشت 100 10      

متر کرال پشت 200 11      

متر پروانه 50 12      

متر پروانه 100 13      

متر پروانه 200 14      

یمتر مختلط انفراد 200 15      

متر آزاد تیمی 4×100 16      

یمتر مختلط تیم 4×100 17      

متر آزاد تیمی 4×200 18      

 

امضاء مربی تیمنام و نام خانوادگی/  

 



 

  "  زرین پایتختجام  "رمانیقهمسافت بلند برنامه مسابقات شنای 

4139ماه اسفند - دختران - سال  14-11رده سنی   

 

 

 

 

 

 

 ایام  مسابقات رشته های صبح رشته های عصر

 سال(14-13)  متر آزاد 100      -7

 سال( 12-11) متر پروانه    50      -8

 سال(14-13)  متر قورباغه  50      -9 

 سال( 12-11)   متر کرال پشت100      -10 

 سال( 14-13) متر آزاد تیمی 4×200         -11  

 سال(12-11متر پروانه  )100 -1

 سال(14-13متر آزاد ) 400 -2

 سال(12-11) آزادمتر 200 -3

 سال(14-13قورباغه  )100 -4

 سال(12-11) مختلط انفرادیمتر 200 -5

 سال( 14-13متر پروانه  ) 200 -6

 روز اول

 سال( 14-13)  متر قورباغه 200        -18 

 سال( 12-11)   متر آزاد 100         -19 

 سال( 14-13)   متر پروانه 50       -20 

 سال ( 12-11)  متر قورباغه   200         - 21

 سال( 14-13)   متر آزاد تیمی4×100        -22 

 سال( 12-11)  متر مختلط تیمی 4×100           -23 

 سال(12-11)  متر آزاد    400        -12

 سال(14-13)  متر آزاد200       -13

 سال( 12-11)  متر قورباغه 100      -14

 سال(14-13) متر کرال پشت 200   -15

 سال(12-11)  متر کرال پشت 200   -16

 سال( 14-13)  متر پروانه 100    -17 

 روز دوم

 سال( 14-13)   متر کرال پشت   100      -29 

 سال( 12-11)  متر کرال پشت  50        -30 

 سال( 14-13)   متر آزاد   50        -31 

 سال( 12-11)  متر آزاد تیمی 4×100      -32 

 سال( 14-13)  متر مختلط تیمی  4×100      -33 

 سال( 14-13) متر مختلط انفرادی  200         -24

 سال ( 12-11)  متر آزاد  50           -25

 سال( 14-13)   متر کرال پشت 50        -26

 سال(12-11)   متر قورباغه 50           -27

 سال( 14-13 )  متر آزاد  800          -28

 روز سوم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

    زرین پایتخت جام مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً 

 (1394ماه اسفند)  دختران -سال  12-11رده های سنی 

 : ...................................../ باشگاه  تیم شنا استان

 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    

2              /       /13   سرپرست مشترک 

                                                                                                    

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

 

 
 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

    زرین پایتخت ده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام مشخصات فردی شرکت کنن

 (1394ماه اسفند)  دختران -سال  14-13رده های سنی 

 : ...................................../ باشگاه  تیم شنا استان

 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    

9              /       /13    

 

 :ت مربی مشخصا

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

1              /       /13    

              /       /13   سرپرست مشترک 

                                                                                                        

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء             


