
 

 

 

5139  

 آئین نامه

بلند پسرانشنا مسافت مسابقات   

 قهرمانی کشور
 

(8713-8013 )متولدین لسا17-15 سنی رده  

ماه  مرداد 29 لغایت 27  

آزادی تهرانمجموعه ورزشی استخر قهرمانی   



 

پسران پسران   قهرمانی کشورقهرمانی کشور  بلندبلندشنا مسافت شنا مسافت است مسابقات است مسابقات گردیده گردیده مقررمقررباعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده باعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده 

در استخر قهرمانی در استخر قهرمانی   للییبه شرح ذبه شرح ذ  جهت توسعه کمی و کيفی شنای کشورجهت توسعه کمی و کيفی شنای کشور  سالسال  1717--1515  ییرده سنرده سن  دردر

ه نسبت به ه نسبت به بخشنامبخشنام  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاييعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.مجموعه ورزشی آزادی مجموعه ورزشی آزادی 

      ..ددييئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   مميياعزام تاعزام ت

  

به استانها   شرکت کنندگان تعداد سهمیه  : 

 جمع کل مربی/ سرپرست تعداد شناگر استان ردیف

 8 1 7 آذریایجان شرقی 1

 8 1 7 تهران  2

 8 1 7 خراسان رضوی 3

 8 1 7 فارس 4

 8 1 7 البرز 5

 8 1 7 اصفهان 6

 8 1 7 زنجان 7

 6 1 5 آذربایجان غربی 8

 6 1 5 قزوین 9

 6 1 5 کردستان 10

 6 1 5 کرمانشاه 11

 6 1 5 مازندران 12

 6 1 5 توابع تهران 13

 3 1 2 اردبيل 14

 3 1 2 ایالم 15

 3 1 2 بوشهر 16

 3 1 2 چهارمحال و بختياری 17



 3 1 2 خراسان شمالی 18

 3 1 2 خراسان جنوبی 19

 3 1 2 خوزستان 20

 3 1 2 سمنان 21

 3 1 2 سيستان و بلوچستان 22

 3 1 2 قم 23

 3 1 2 کهگيلویه و بویراحمد 24

 3 1 2 گلستان 25

 3 1 2 لرستان 26

 3 1 2 مرکزی 27

 3 1 2 هرمزگان 28

 3 1 2 همدان 29

 3 1 2 یزد 30

 3 1 2 کرمان 31

 3 1 2 کيش 32

 143 32 111 جمع کل

  

:محل وزمان اجرای مسابقات 

رده 

 )پسران()پسران(سنی
 ورود به اردو متولدین

شروع 

 مسابقات
 خروج از اردو پایان مسابقات

  سالسال  1717--1515
0101//0101//13801380--

2929//1212//13781378  

شنبه شنبه چهارچهارعصر روز عصر روز 

2727//0505//13913955  
2828//0505//13913955  2929//0505//13913955  

    جمعهجمعهروزروز  عصرعصر

  2020:00:00ساعت ساعت   13913955//55//2929

اگران:شن خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

  استخر قهرمانی آزادیاستخر قهرمانی آزادی  ––کرج ، مجموعه ورزشی آزادی کرج ، مجموعه ورزشی آزادی ––اتوبان تهران اتوبان تهران   --تهرانتهراناستان استان : :   محل برگزاری

  22شماره شماره خوابگاه خوابگاه   ––کرج ، مجموعه ورزشی آزادی کرج ، مجموعه ورزشی آزادی ––اتوبان تهران اتوبان تهران   --استان تهراناستان تهران  :و پذیرش  خوابگاه محل

  0912105346009121053460..  مهربانی با شماره تماسمهربانی با شماره تماسیمينی یمينی آقای هاشم آقای هاشم  مسئول پذیرش:
  



نگی برگزاری مسابقات:چگو 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  FFIINNAAو حسب قوانين و حسب قوانين ( ( TTiimmee  FFiinnaall))مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   --11

  1515//3030و عصر روز جمعه راس ساعت و عصر روز جمعه راس ساعت   1166رأس ساعت رأس ساعت   روز اولروز اولعصرعصرو و   1010رأس ساعت رأس ساعت ها ها   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

  آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.

    جهت گرم کردن استفاده نمایند.جهت گرم کردن استفاده نمایند.تيم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر تيم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر   --33

توزیع مدال به توزیع مدال به 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   --44

    اهدای کاپ قهرمانی به تيم های برتر برگزار خواهد شد.اهدای کاپ قهرمانی به تيم های برتر برگزار خواهد شد.نفرات اول تاسوم ونفرات اول تاسوم و

    می باشد.می باشد.  فدراسيون شنافدراسيون شنابعهده بعهده     احکام قهرمانیاحکام قهرمانیمدال و مدال و اهداء اهداء   --55

دارک مورد نیاز:م 

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

عکسس دار عکسس دار   گواهی اشتغال به تحصيلگواهی اشتغال به تحصيل  ارائهارائه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عکس دار ندارای شناسنامه عکس دار ن  ییچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :1تبصره

    الزامی است. الزامی است.   )از آموزش و پرورش(  یا اصل شناسنامه والدین)از آموزش و پرورش(  یا اصل شناسنامه والدینمعتبرمعتبر

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

    ((13913955صادره صادره کارت بيمه پزشکی ورزشی )کارت بيمه پزشکی ورزشی )  --33

  )ویژه مربی()ویژه مربی(  11درجه درجه داشتن حداقل کارت مربيگری داشتن حداقل کارت مربيگری   --44

  همراه داشتن کارت ملی همراه داشتن کارت ملی --55

فقس  از رریسا ارسسال فایسل فقس  از رریسا ارسسال فایسل  مسدار  فسو مسدار  فسو )با نام هر شناگر ثبت گردد ( )با نام هر شناگر ثبت گردد ( تصویر اسکن شده تصویر اسکن شده :  2تبصره 

  ..لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی استلذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است  ،،می پذیردمی پذیرد  الکترونيکی انجام الکترونيکی انجام 

شناسسایی شناسسایی جهست صسدورکارت جهست صسدورکارت واصل و تصویر شناسنامه( واصل و تصویر شناسنامه(   44**33)یک قطعه عکس )یک قطعه عکس ه ه مدار  تيم های شرکت کنندمدار  تيم های شرکت کنند  --66

مدار  از شرکت تيم هسا جلسوگيری بعمسل مدار  از شرکت تيم هسا جلسوگيری بعمسل   ارائهارائهشود در صورت عدم شود در صورت عدم در زمان پذیرش تحویل در زمان پذیرش تحویل می بایست می بایست   درمسابقاتدرمسابقات

  خواهد آمد.خواهد آمد.

  آقسای آقسای   سرپرسست اجرایسی مسسابقاتسرپرسست اجرایسی مسسابقاتمدار  و کسب ارالعات بيشستر بامدار  و کسب ارالعات بيشستر با  فایل الکترونيکیفایل الکترونيکی  جهت هماهنگی و ارسالجهت هماهنگی و ارسال* 

  .حاصل نمائيدحاصل نمائيدتماس تماس     0912218161809122181618دانيال خاکبان با شماره تلفن دانيال خاکبان با شماره تلفن 

 تذکرمهم :* 

شناگران درصورتی که به هر دليل با ذکر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشسته باشسند حسا شسرکت در شناگران درصورتی که به هر دليل با ذکر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشسته باشسند حسا شسرکت در 

نی کسه نی کسه مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرامسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرا

اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردليلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با ری مراحسل اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردليلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با ری مراحسل 

    ..صغرسن داشته باشند جلوگيری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگيری بعمل خواهد آمد  ؛؛قانونیقانونی

امورمالی 
  رسسترسستسرپسرپی و ی و بسبسمرمر  ،،اعسم از ورزشسکاراعسم از ورزشسکار  غيره( شرکت کنندگانغيره( شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ، ، هزینه های اردویی )غذا،اسکانهزینه های اردویی )غذا،اسکانکليه کليه   --11

  فدراسيون شنا پرداخت می گردد .فدراسيون شنا پرداخت می گردد .  توس توس 

  هزینه ایاب و ذهاب تيم ها به عهده هيات شنای استان می باشد.هزینه ایاب و ذهاب تيم ها به عهده هيات شنای استان می باشد.  --22

همراه، فرزند، مربسی یسا سرپرسست همراه، فرزند، مربسی یسا سرپرسست   ،،)اولياءبازیکنان، راننده)اولياءبازیکنان، راننده  از آوردن نفرات اضافی تحت عنواناز آوردن نفرات اضافی تحت عنوان  :: * تذکرمهم

    خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝(جدا(جدا

  



مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

    ميتواند در مسابقات شرکت کند.ميتواند در مسابقات شرکت کند.  تيمتيمریک از رشته های شنا فق  دو شناگر از هر ریک از رشته های شنا فق  دو شناگر از هر در هدر ه  --11

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

  تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.  --33

و تيم های برتر )اول تا سوم( جام و تيم های برتر )اول تا سوم( جام سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال و و   به کليه نفرات اول، دومبه کليه نفرات اول، دوم  --33

    می شود.می شود.ء ء   اهدااهداقهرمانی قهرمانی 

  تعيين می گردد.تعيين می گردد.  خ  فينا خ  فينا   88قوانين قوانين امتياز نهایی و رده بندی نتایج مسابقات حسب امتياز نهایی و رده بندی نتایج مسابقات حسب   --44

تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شسده ممانعست تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شسده ممانعست   --55

  می گردد.می گردد.

درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیسل درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیسل   --66

ریال( جریمه برای هر مورد دریافت خواهد ریال( جریمه برای هر مورد دریافت خواهد     11//000000//000000غير پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )غير پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )

    ..گردیدگردید

دقيقه پس از پایان دقيقه پس از پایان   3030حداکثر حداکثر   ،،ت تیمت تیمتوسط سرپرستوسط سرپرس  اعتراض به نتيجه هرمسابقه باید به صورت کتبیاعتراض به نتيجه هرمسابقه باید به صورت کتبی  --77

    ..ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شودریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود500،000500،000هر ماده همراه مبلغ)هر ماده همراه مبلغ)

درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تيم و تعيين خ  شنا به دالیل پزشکی از شسرکت در درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تيم و تعيين خ  شنا به دالیل پزشکی از شسرکت در   --88

در بقيه مسواد شسنا را تسا پایسان در بقيه مسواد شسنا را تسا پایسان مسابقات امتناع نماید درصورت تأیيد پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت مسابقات امتناع نماید درصورت تأیيد پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت 

    مسابقات همان روز نخواهد داشت .مسابقات همان روز نخواهد داشت .

حداکثر تا پایان وقت حداکثر تا پایان وقت تيم تيم )از رریا فاکس و ایميل( )از رریا فاکس و ایميل( تيم ها با تعيين تعداد نفرات تيم تيم ها با تعيين تعداد نفرات تيم اعالم آمادگی اعالم آمادگی ارسال ارسال   --99

هيات شسنای اسستان تهسران و هيات شسنای اسستان تهسران و   7767118277671182و و   7753687677536876--021021از رریا شماره فاکس از رریا شماره فاکس     13913955//0505//1515    اداریاداری

حسداکثر حسداکثر     تایپ شدهتایپ شدهاستارت ليست شناگران تيم( استارت ليست شناگران تيم( فایل فایل ))برگه ارنج برگه ارنج     و ارسالو ارسال  فدراسيون شنافدراسيون شنا  8882888200714714--021021

  iinnffoo@@iirrssff..iirrالزاماً از رریا  پست الکترونيکسی فدراسسيون بسه آدرس الزاماً از رریا  پست الکترونيکسی فدراسسيون بسه آدرس     55139139//0505//2323تا پایان وقت اداری تا پایان وقت اداری 

نمی شود و تيم هایی نمی شود و تيم هایی   ونه تغييری در برگه های ارسالی دادهونه تغييری در برگه های ارسالی دادهپس از اتمام تاریخ مذکور هيچگپس از اتمام تاریخ مذکور هيچگ  امکان پذیر است.امکان پذیر است.

  برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.اعالم آمادگی و اعالم آمادگی و که فاقد که فاقد 

  فسرم مشخصسات وفسرم مشخصسات و، ، برنامه روزانه مسسابقات برنامه روزانه مسسابقات   ،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا)پيوست بخشنامه()پيوست بخشنامه(ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذکر مهمتذکر مهم

  فرم تکميلی مشخصات فرم تکميلی مشخصات بابارا الزاماًرا الزاماً  رمایيد مراتب اعالم آمادگی خودرمایيد مراتب اعالم آمادگی خودبرگه ارنج تيم ها خواهشمند است دستور فبرگه ارنج تيم ها خواهشمند است دستور ف

، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال نمائيدنمائيدارسال ارسال   99ربا مندرجات ماده ربا مندرجات ماده نفرات )شناگر، مربی، سرپرست( نفرات )شناگر، مربی، سرپرست( 

تا تاریخ فو  از ورود تيم های فاقد برگه ارنج جلسوگيری بعمسل خواهسد تا تاریخ فو  از ورود تيم های فاقد برگه ارنج جلسوگيری بعمسل خواهسد   ((الکترونيکیالکترونيکی  بصورت فایلبصورت فایل))برگه ارنجبرگه ارنج

    آمد.آمد.
 

  

  

  

  

  

mailto:info@irsf.ir


 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

5139 سال ماه مرداد – پسران  قهرمانی کشور  بلند مسافت مسابقات شنای  

-------------------برگ ارنج تیم استان   

:سال  17-15 اسامی تیم  

1-         2-      3-                                 4-       

5-                   6-       7-     
 

 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 آزاد 800 5      

متر آزاد 1500 6      

متر قورباغه 50 7      

متر قورباغه 100 8      

متر قورباغه 200 9      

رال پشتمتر ک 50 10      

متر کرال پشت 100 11      

متر کرال پشت 200 12      

متر پروانه 50 13      

متر پروانه 100 14      

متر پروانه 200 15      

متر مختلط انفرادی 200 16      

متر مختلط انفرادی400 17      

مترمختلط تیمی4×100 18      

مترآزادتیمی4×200 19      

زادتیمیمتر آ 4×100 20      

 

/ مهر هیات شنای استانامضاء مربی تیمنام و نام خانوادگی/  

  



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

5139 سال ماه مرداد – پسران  قهرمانی کشور بلند مسابقات شنای مسافت   

 برنامه و ترتیب رشته های مسابقات

 صبح28/05/95پنجشنبه ردیف
 

 صبح 29/05/95جمعه ردیف

 متر کرال پشت 50 1
 متر آزاد200 12 

 متر پروانه 200 2
 متر پروانه50 13 

 متر آزاد 50 3
 متر کرال پشت100 14 

 متر قورباغه 200 4
 متر قورباغه100 15 

 متر آزاد 400 5
 مترآزادتیمی4×200 16 

 مترمختلط تیمی4×100 6
 

 

 
  

     

 عصر 27/05/95پنجشنبه  ردیف
 

 عصر 29/05/95جمعه ردیف

 متر کرال پشت 200 7
 متر مختلط انفرادی200 17 

 متر آزاد 100 8
 متر پروانه100 18 

 متر قورباغه 50 9
 متر آزاد1500 19 

 متر آزاد 800 10
 متر آزادتیمی 4×100 20 

 متر مختلط انفرادی 400 11
 

     

 

 

 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 کشور بقات شنا قهرمانی مشخصات فردی شرکت کننده در مسا

 (1395ماه مرداد)  پسران -سال  17-15رده های سنی 

 : .....................................استان ی تیم شنا

 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    

 

 

 سرپرست  تیم :،مشخصات مربی

 ستلفن تما درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1           /      /  13    

                                                                                                    

 

 رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء

 


