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اجرایی آئین نامه  

)مسافت کوتاه(  شنایمسابقات   

جام   

"آذربایجان سرداران شهید "  

 (1381-1384 متولدین ) سال15زیر سنی رده 

ویژه پسران - 59شهریور  9لغایت  6  



  1515زیر زیر   نوجواناننوجوانان  ییرده سنرده سن  دردرپسران پسران   شنا مسافت کوتاهشنا مسافت کوتاهمقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

بهه شهر  بهه شهر    ،،جهت توسعه کمی و کیفی شناي کشورجهت توسعه کمی و کیفی شناي کشور    ((((آذربایجان آذربایجان   سرداران شهیدسرداران شهیدجام جام   ))))    تحت عنوانتحت عنوان  سال سال 

آن آن   ممییبخشنامه نسبت به اعهزام تهبخشنامه نسبت به اعهزام ته  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییجدول ذجدول ذ

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور استان جهت شرکت درمسابقات استان جهت شرکت درمسابقات 

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

    نفرنفر  11سرپرست سرپرست الف( الف( 

    نفرنفر  11مربی مربی ب( ب( 

    نفرنفر  88ورزشکار ورزشکار ج( ج( 

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

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 خروج از اردو پایان مسابقات شروع مسابقات ورود به اردو متولدین رده سنی

نوجوانان نوجوانان 

  )پسر()پسر(
13813844--  13138811  

    شنبهشنبهبعدازظهربعدازظهر

  1144:00:00ساعت ساعت 13913955//66//66
0707//0606//13913955  0808//66//13913955  

شنبه شنبه   سهسهصبح روز صبح روز 

0909//0606//13913955    

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

  آبادگرانآبادگراناستخر استخر   __روبروي پمپ بنزین روبروي پمپ بنزین   __از چهارراه ماراالناز چهارراه ماراالنبعد بعد __آزادي آزادي خیابان خیابان   __تبریز تبریز __شرقیشرقی  ..آآ  محل برگزاری:

  مجتمع خوابگاهی علوم پزشکیمجتمع خوابگاهی علوم پزشکی    __اول سرباالیی کوي میرداماد اول سرباالیی کوي میرداماد   __وي دانشگاه وي دانشگاه کک__  تبریزتبریز  __شرقیشرقی  ..آآ  محل اسکان:

        0914091441488154148815با تلفن با تلفن     امین سهیلیامین سهیلیآقاي آقاي   مسئول پذیرش :

:چگونگی برگزاری مسابقات 

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

)زمان اسهتارت مسهابقات )زمان اسهتارت مسهابقات   آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  1717رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

    ..((آغاز خواهد شدآغاز خواهد شد  1616عصر روز آخر راس ساعت عصر روز آخر راس ساعت 

مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات بها اههداي کها  مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات بها اههداي کها    --33

      تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.  قهرمانی بهقهرمانی به

کنگره مسابقات: 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.در محل اردو در محل اردو   شهریور(شهریور(66)شنبه )شنبه روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه :دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم   --11

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

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

    شر  نحوه برگزاري مسابقاتشر  نحوه برگزاري مسابقات  --44

  سرپرستان تیم ها سرپرستان تیم ها جهت حذف شناگران توسط جهت حذف شناگران توسط آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی --55

  ) فنی وانضباطی(  به شر  ذیل می باشند:) فنی وانضباطی(  به شر  ذیل می باشند:  اعضاي کمیته ژورياعضاي کمیته ژوري: :   توجهتوجه

      فدراسیونفدراسیون  فنیفنیناظرناظر  --11

  ناظرداوري فدراسیون  ناظرداوري فدراسیون    --22



  مسابقاتمسابقات  کلکل  سرپرستسرپرست  --33

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

:مدارک مورد نیاز 

      آنآني ي تصویرتصویرفایل فایل همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال --11

گواهی اشتغال به تحصهیل عکهس دار گواهی اشتغال به تحصهیل عکهس دار فایل تصویري فایل تصویري چنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه چنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه   :1تبصره

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

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

  آنآن  ييتصویرتصویرفایل فایل و ارسال و ارسال   ((13913955کارت بیمه پزشکی ورزشی )صادره کارت بیمه پزشکی ورزشی )صادره   --33

  آنآن  ييتصویرتصویرفایل فایل )ویژه مربی( و ارسال )ویژه مربی( و ارسال   22داشتن حداقل کارت مربیگري درجه داشتن حداقل کارت مربیگري درجه   --44

    آنآن  ييتصویرتصویر  فایل فایل   همراه داشتن کارت ملی وارسالهمراه داشتن کارت ملی وارسال  --55

          تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسهال فایهل الکترونیکهی انجهام  تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسهال فایهل الکترونیکهی انجهام  :  2تبصره 

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

طریق طریق   ازاز  9494//0606//0011می 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

بااه آدره الکترونیکاای :                                                                   بااه آدره الکترونیکاای :                                                                     آذربایجااان شاار یآذربایجااان شاار ی  ارسااال فایاال الکترونیکاای  بااه آدره ای یاال هیااات شاانا ی اسااتانارسااال فایاال الکترونیکاای  بااه آدره ای یاال هیااات شاانا ی اسااتان

AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR      .ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بع ل خواهد آمد.ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بع ل خواهد آمد  

 04135560555تلفن هیات شنای استان آ.شر ی ه اهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطالعات بیشتر باجهت * 

ت ااه   09143152001با تلفن  شنای استان(هیات )دبیرمح درضا فرج الهیسرپرست اجرایی مسابقات آ ای  و یا خانم آ اپور 

 .حاصل ن ائید

مراتب مراتب   شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهش ند است دستور فرماییدشنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهش ند است دستور فرماییدض ن ارسال مواد مسابقات ض ن ارسال مواد مسابقات   ::تذکر مهمتذکر مهم

ازطریاق ازطریاق   9595//0505//1133باذکر نفرات )شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست( حاداکثر تاا تااریخ باذکر نفرات )شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست( حاداکثر تاا تااریخ   خود را الزاماًخود را الزاماً  اعالم آمادگیاعالم آمادگی

    ..ائیدائید( ارسال ن ( ارسال ن AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR  ((و پست الکترونیکی هیات به آدرهو پست الکترونیکی هیات به آدره  0413556055504135560555ن ابرن ابر

 تذکرمهم :* 
شناگران گروه هاي سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شهرکت در شناگران گروه هاي سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شهرکت در 

مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامهی بهوده و از شهرکت شهناگرانی کهه اصهل مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامهی بهوده و از شهرکت شهناگرانی کهه اصهل 

باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قهانونی صغرسهن باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قهانونی صغرسهن شناسنامه خود را به همراه نداشته شناسنامه خود را به همراه نداشته 

    داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمد.داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمد.

امورمالی 

اعام از اعام 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

  مبلا  مبلا    نفرنفرهر هر   مسابقات به ازاءمسابقات به ازاء  ورودیه ورودیه   و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار

بانک ملی بانک ملی   01091201280050109120128005که می بایست به ش اره حساب که می بایست به ش اره حساب   ریال( خواهد بودریال( خواهد بود  22//700700//000000ریال )ریال )و هفتصدهزارو هفتصدهزار  میلیونمیلیوندودو

  ..بنام هیات شنای استان آ.شر ی واریز و فیش واریزی آن را ه راه با سایر مدارک در زمان تعیین شده ارسال گرددبنام هیات شنای استان آ.شر ی واریز و فیش واریزی آن را ه راه با سایر مدارک در زمان تعیین شده ارسال گردد

ردد.ردد.خودداري گخودداري گ̋˝همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جدا، ، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده   --22

    

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 



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

      هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید.هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی 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

به منشهی به منشهی عصهر(عصهر(  ––)صبح )صبح ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز   --44

  ..مسابقات تسلیم گرددمسابقات تسلیم گردد

    می شود.می شود.ء ء   به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدابه کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا  --66

  تهیه و اهداء می گردد.تهیه و اهداء می گردد.مدال، جام وصدور احکام قهرمانی مسابقات توسط هیات میزبان مدال، جام وصدور احکام قهرمانی مسابقات توسط هیات میزبان : :   توجهتوجه

درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نمایهد امها بهه دالیهل غیهر درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نمایهد امها بهه دالیهل غیهر   --66

ریال( جریمه براي هر مورد دریافت خواهد ریال( جریمه براي هر مورد دریافت خواهد     11//000000//000000))یک میلیون ریال یک میلیون ریال پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ 

  گردید.گردید.

مهلت پرداخت جریمه تا قبل از مسابقه بعدي شناگر خواههدبود . درصهورت عهدم پرداخهت جریمهه توسهط مهلت پرداخت جریمه تا قبل از مسابقه بعدي شناگر خواههدبود . درصهورت عهدم پرداخهت جریمهه توسهط   ::  توجهتوجه

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

مسهابقات مسهابقات دقیقه پس از پایهان دقیقه پس از پایهان   3030، حداکثر ، حداکثر توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی  --77

    ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.500،000500،000))پانصد هزار ریال پانصد هزار ریال   مبلغمبلغبا با همراه همراه   نیمروزنیمروزآن آن 

درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشهکی از شهرکت در مسهابقات درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشهکی از شهرکت در مسهابقات   --88

را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد   امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شناامتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا

  داشت .داشت .

آدره الکترونیکی آدره الکترونیکی از طریق از طریق   9955//66//0022مورخ مورخ شنبه شنبه سه سه ارنج تیم حداکثر تا پایان و ت اداری روز ارنج تیم حداکثر تا پایان و ت اداری روز فایل الکترونیکی فایل الکترونیکی   ارسالارسال  --99

های های پس از ات ام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه پس از ات ام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه   انجام گردد. بدیهی است انجام گردد. بدیهی است   AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR    ::  هیات شنای آ.شر ی هیات شنای آ.شر ی 

شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیم هاای فا اد برگاه ارناج شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیم هاای فا اد برگاه ارناج ، ، ن ی شودن ی شود  ارسالی دادهارسالی داده

    جلوگیری بع ل خواهد آمد.جلوگیری بع ل خواهد آمد.
  

بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تهیم ههاي ورزشهی بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تهیم ههاي ورزشهی   ::1010ماده ماده 

  در این مسابقات بالمانع میباشد. در این مسابقات بالمانع میباشد.   با معرفی نامه هیات شناي استانبا معرفی نامه هیات شناي استان  مؤسسات فرهنگی ورزشیمؤسسات فرهنگی ورزشیتحت عنوان باشگاه و یا تحت عنوان باشگاه و یا 

، اولویت با هیاتها و تیم هایی ، اولویت با هیاتها و تیم هایی محل اسکان محل اسکان   در صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشدر صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشتبصره : تبصره : 

بذکر است در شرایط یکسان اولویت بذکر است در شرایط یکسان اولویت است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.الزم است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.الزم 

  استانها خواهد بود.استانها خواهد بود.  ييپذیرش با هیاتهاي شناپذیرش با هیاتهاي شنا

 

 

 

 

 



 

 1395شهریور  -آذربایجان سرداران شهید)مسافت کوتاه ( جام پسران شنای  هرمانی مسابقات 

 سال( 15)زیرنوجوانانرده سنی 

 

 برنامه غذایی )منوی ( مسابقات 

 روز/تاریخ صبحانه نهار شام

ماست  و  –چلو جوجه کباب 

 نوشیدنی

  6/6/59شنبه          ---- -----

 ماست و –زرشک پلو با مرغ 

 نوشیدنی

 -ه کوبیدچلوکباب 

 نوشیدنی

چاي -نان  -مربا-پنیر-کره 7/6/59شنبه یک   

دنیچلوکباب کوبیده و نوشی تگوش ماکارونی با   تخم–نان  -مربا-پنیر-کره 

چاي -مرغ  

8/6/59دوشنبه   

چاي -نان  -مربا -پنیر-کره ----- ------ 9/6/59سه شنبه    

 

 

 

 

 

 

 روز اولصبح  عصر روز اول صبح روز دوم عصر روز دوم

  متر آزاد 200 متر آزاد 50 متر آزاد 100 متر کرال پشت 50

 متر کرال پشت 100 متر کرال پشت 200 متر قورباغه 200 متر مختلط انفرادي 100

 متر قورباغه 50 متر قورباغه 100 متر مختلط انفرادي 200 متر پروانه 50

 متر پروانه 200 متر آزاد تیمی 4×100 متر پروانه 100 متر مختلط تیمی 4×100



 

 

 

 فدراسیون شنای ج هوری اسالمی ایران

5139 سالشهریور  _ پسران  _ آذربایجان دیسرداران شهجام  )مسافت کوتاه (شنای  هرمانی مسابقات   

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

 اسامی تیم:

1-      4-    7- 

2-      5-    8- 

3-                                                                  6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر  ورباغه 50 4      

متر  ورباغه 100 5      

متر  ورباغه 200 6      

متر کرال پشت 50 7      

متر کرال پشت 100 8      

متر کرال پشت 200 9      

متر پروانه 50 10      

متر پروانه 100 11      

متر پروانه 200 12      

یمتر مختلط انفراد 100 13      

یمتر مختلط انفراد 200 14      

متر آزاد تی ی 4×100 15      

یمتر مختلط تی  4×100 16      

 



 امضاء مربی تیم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 ً   آذربایجان سرداران شهیدجام   ًی شنا هرمانی  پسر مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات

 (1395ماه شهریورسال ) 14-11رده های سنی نوجوانان 

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

 تلفن ت اه شناگر محل تولد تاریخ تولد ش اره 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 ت اه درجه کارت تاریخ تولد ش اره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1             /      /13   

  سرپرست   13    /      /          2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


