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اجرایی آئین نامه  

(کوتاه مسافت) سال10زیر شناجشنواره   

"کرامت بزرگداشت دهه"  

 (1385-1386-1387 متولدین ) سال10-8سنی رده 

ویژه پسران - 95 شهریور 6لغایت  3  

 استان زنجان



 

  سنا سنا   1010زینرزینر    ییرده سننرده سنن  دردرن ن پسراپسرا  مسافت کوتاهمسافت کوتاه  ییشناشناجشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

جهت توسنهه کمنی و کی نی شننای جهت توسنهه کمنی و کی نی شننای     --کرامتکرامتدهه دهه   بزرگداشتبزرگداشت  --تحت عنوانتحت عنوان( ( 13851385وو13861386وو13813877)متولدین )متولدین 

بخشنامه نسبت بنه بخشنامه نسبت بنه   ننییدر نظر داشتن م اد ادر نظر داشتن م اد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییبه شرح جدو  ذبه شرح جدو  ذ    --کشورکشور

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور   جشنوارهجشنوارهآن استان جهت شرکت درآن استان جهت شرکت در  ممییاعزام تاعزام ت

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

    ن رن ر  11الف( سرپرست الف( سرپرست 

    ن رن ر  11ب( مربی ب( مربی 

  ن ر ن ر   88ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

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

:محل وزمان اجرای مسابقات 

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

  1010--88ننکودکاکودکا

  )پسر()پسر(

13813877--13861386--  

13138855  

  شنبهشنبهچهارچهاربهدازظهربهدازظهر

  1144:00:00ساعت ساعت 13913955//66//33
0404//0606//13913955  0505//0606//13913955  

روز روز   صبحصبح99

    13913955//0606//0066شنبهشنبه

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

  استخر شهید شهبازیاستخر شهید شهبازی  __خرداد خرداد   1515مجموعه ورزشی مجموعه ورزشی __  شهریورشهریور  1717خیابان خیابان   __زنجان زنجان   محل برگزاری:

ننب  کوچنه ننب  کوچنه __روبروی دارلقرآن کنریمروبروی دارلقرآن کنریم  __میدان رسلمیدان رسل__چهارراه تربیتچهارراه تربیت__بهمنبهمن2222بزرگراه بزرگراه   __زنجان زنجان   محل اسکان:

  22خوابگاه دانشکده قائمخوابگاه دانشکده قائم  __شهید حسنهلی احمدیشهید حسنهلی احمدی

    0912091274177357417735تل ن تل ن   __  عباسیعباسیآقای آقای مسئول پذیرش :

  0912740219309127402193نی با شماره تماس نی با شماره تماس آقای حامد دبستاآقای حامد دبستا  مسئول برگزاری مسابقات:

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

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

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

    بهبه  جشنوارهجشنواره  تندیستندیسبهد از انجام آخرین رشته در بهدازظهر آخرین روز با اهدای بهد از انجام آخرین رشته در بهدازظهر آخرین روز با اهدای   جشنوارهجشنوارهمراسم اختتام مراسم اختتام   --33

      برتر برگزار خواهد شد.برتر برگزار خواهد شد.ن رات ن رات 

 جشنواره کنگره: 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.در محل اردو در محل اردو   ((9955//0606//0303شبهشبهچهارچهار))جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم   --11

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

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

    جشنوارهجشنوارهشرح نحوه برگزاری شرح نحوه برگزاری   --44

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

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

      فدراسیونفدراسیون  فنیفنیناظرناظر  --11



  ناظرداوری فدراسیون  ناظرداوری فدراسیون    --22

  جشنوارهجشنواره  کلکل  سرپرستسرپرست  --33

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرایی سرپرست اجرایی   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

:مدارک مورد نیاز 

      آنآنی ی تصویرتصویرفایل فایل   همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسا همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسا --11

  گواهی اشتغا  به تحصیلگواهی اشتغا  به تحصیل  فایل تصویریفایل تصویریچنانچه 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 مهتبر)از آموزش و پرورش(  عکس دار مهتبر)از آموزش و پرورش(  

  و ارسا  فایل دیجیتالی آنو ارسا  فایل دیجیتالی آن  33××44یک قطهه عکس یک قطهه عکس   --22

  آنآن  ییتصویرتصویرفایل فایل و ارسا  و ارسا    ((13951395ورزشی )صادره ورزشی )صادره   کارت بیمه پزشکیکارت بیمه پزشکی  --33

  آنآن  ییتصویرتصویرفایل فایل )ویژه مربی( و ارسا  )ویژه مربی( و ارسا    33داشتن حداقل کارت مربیگری درجه داشتن حداقل کارت مربیگری درجه   --44

    آنآن  ییتصویرتصویر  فایل فایل   همراه داشتن کارت ملی وارسا همراه داشتن کارت ملی وارسا   --55

ی ی تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسا  فایل الکترونیکنتصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسا  فایل الکترونیکن:  2تبصره 

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

می 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

                                                                                                                        الکترونیکی:       الکترونیکی:         به آدرسبه آدرس  زنجانزنجاناز طریق ارسا  فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنای استان از طریق ارسا  فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنای استان   9955//0505//2277

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

زنجان  تل ن هیات شنای استان * جهت هماهنگی و ارسا  فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطالعات بیشتر با

  تماس حاصل نمائید.  02433562400

 تذکرمهم :* 

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سنن داشنته باشنند حنق شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سنن داشنته باشنند حنق 

مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامنی بنوده و از شنرکت مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامنی بنوده و از شنرکت   جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

مراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با مراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به هشناگرانی که اصل شناسنامه خود را به ه

    طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بهمل خواهد آمد.طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بهمل خواهد آمد.

امورمالی 

اعدم از اعدم از   غیره ....( شرکت کننددگانغیره ....( شرکت کننددگان  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

  مبلد  مبلد    نفدرنفدرهر هر   به ازاءبه ازاء  جشنوارهجشنواره  ورودیه ورودیه   و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط   پرستپرستسرسری و ی و ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار

برق زنجان بندا  هیدات برق زنجان بندا  هیدات   ههبانک ملی شعببانک ملی شعب  01107408620070110740862007که به شماره حساب که به شماره حساب ریال( ریال(   22//100100//000000ریال )ریال )و یکصد و یکصد   میلیونمیلیوندودو

  در پذیرش موجود می باشد.در پذیرش موجود می باشد.نیزنیز( ( PPOOSS))ت خوان ت خوان برای رفاه تیم ها دستگاه کاربرای رفاه تیم ها دستگاه کار  خواهد بود.خواهد بود.شنای شهرستان زنجان واریزشنای شهرستان زنجان واریز

خنودداری گنردد.خنودداری گنردد.̋˝همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جدا، ، از آوردن ن رات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده از آوردن ن رات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده   --22

    

 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاری: 

    د.د.ننشرکت کنشرکت کن  هههرمادهرمادتواند در تواند در   میمی  تیمتیمشناگر از هر شناگر از هر   ((22))  دودودر هریک از رشته های شنا فقط در هریک از رشته های شنا فقط   --11

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

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



همنان روز بنه منشنی همنان روز بنه منشنی   جشننوارهجشننوارهترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبنل از شنرو  ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبنل از شنرو    --44

  تسلیم گردد.تسلیم گردد.  جشنوارهجشنواره

    می شود.می شود.ء ء   اهدااهدا  تندیستندیس  جشنوارهجشنوارهاو ، دوم، سوم مواد مختلف او ، دوم، سوم مواد مختلف   برتربرتربه کلیه ن رات به کلیه ن رات --55

  ن ر شرکت می کنند.ن ر شرکت می کنند.  66از هر تیم از هر تیم آزاد تیمی آزاد تیمی   مترمتر  66××2525  ,,مترمتر  66××5050  واد واد درمدرم  --66

به تمامی شنرکت کننندگان به تمامی شنرکت کننندگان ضمناً ضمناً   ..توسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گرددتوسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گردد  تندیس جشنوارهتندیس جشنواره: :   33تبصره تبصره 

  گواهی شرکت اعطاء می گردد.گواهی شرکت اعطاء می گردد.

  در محل استخر بالمانع است.در محل استخر بالمانع است.در زمان مسابقات در زمان مسابقات حضور والدین حضور والدین هماهنگی هیات شنای استان زنجان هماهنگی هیات شنای استان زنجان   بابا  ::  44تبصره تبصره 

شرکت نمایند امنا بنه شرکت نمایند امنا بنه   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

ریا ( جریمه برای ریا ( جریمه برای     11//000000//000000))یک میلیون ریا  یک میلیون ریا  خودداری نماید مبلغ خودداری نماید مبلغ   جشنوارهجشنوارهدالیل غیر پزشکی ازحضور در دالیل غیر پزشکی ازحضور در 

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

بهدی شناگر خواهدبود . درصورت عندم پرداخنت جریمنه بهدی شناگر خواهدبود . درصورت عندم پرداخنت جریمنه   مادهمادهمهلت پرداخت جریمه تا قبل از مهلت پرداخت جریمه تا قبل از   ::  55تبصره تبصره 

    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 پنس از پاینان دقیقه پنس از پاینان   3030حداکثر حداکثر ، ، رست تیمرست تیمتوسط سرپتوسط سرپ  باید به صورت کتبیباید به صورت کتبی  مادهمادهاعتراض به نتیجه هراعتراض به نتیجه هر  --99

تحوینل داده شنود.تحوینل داده شنود.  جشننوارهجشننوارهریا ( به سرداور ریا ( به سرداور 500،000500،000))پانصد هزار ریا  پانصد هزار ریا    مبلغمبلغبا با همراه همراه   آن نیمروزآن نیمروز  جشنوارهجشنواره
    

  جشننوارهجشننوارهدرصورتی که شناگری بهد از مهرفی از سوی مربی تیم و تهیین خط شنا به دالیل پزشنکی از شنرکت در درصورتی که شناگری بهد از مهرفی از سوی مربی تیم و تهیین خط شنا به دالیل پزشنکی از شنرکت در   --1010

همان روز نخواهد داشت همان روز نخواهد داشت   موادمواد، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان ، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان جشنوارهجشنوارهیید پزشک یید پزشک امتنا  نماید درصورت تأامتنا  نماید درصورت تأ

..  

آدرس آدرس از طرید  از طرید    9955//0505//3131مدور  مدور  شدنبه شدنبه   یدکیدکارنج تیم حداکثر تا پایان وقدت اداری روز ارنج تیم حداکثر تا پایان وقدت اداری روز فایل الکترونیکی فایل الکترونیکی   ارسالارسال  --1111

پس از اتما  تداری  مدذکور پس از اتما  تداری  مدذکور   . بدیهی است . بدیهی است   انجا  گرددانجا  گردد  sswwiimmzzaannjjaann@@hhoottmmaaiill..ccoomm    ::    زنجان زنجان هیات شنای هیات شنای الکترونیکی الکترونیکی 

محدرو  محدرو    جشدنوارهجشدنوارهنمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشدند از ورود بده نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشدند از ورود بده   هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی دادههیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده

  خواهند شد.خواهند شد.

شنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تنیم هنا خواهشنمند اسنت دسنتور شنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تنیم هنا خواهشنمند اسنت دسنتور   جشنوارهجشنوارهضمن ارسا  مواد ضمن ارسا  مواد   ::تذکر مهمتذکر مهم

( (   و داورو داور  هنررده سننی، مربنی، سرپرسنتهنررده سننی، مربنی، سرپرسنت  باذکر ن رات )شناگر درباذکر ن رات )شناگر دررا الزاماًرا الزاماً  راتب اعالم آمادگی خودراتب اعالم آمادگی خودفرمایید مفرمایید م

  ((بننه آدرسبننه آدرس  هینناتهیننات  و پسننت الکترونیکننیو پسننت الکترونیکننی  0024335624002433562400ازطریننق نمننابرازطریننق نمننابر  9955//0505//2727حننداکثر تننا تنناریخ حننداکثر تننا تنناریخ 

sswwiimmzzaannjjaann@@hhoottmmaaiill..ccoomm ) )  فوق فوق ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسا  برگه ارنج تا تاریخ ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسا  برگه ارنج تا تاریخ نمائیدنمائیدارسا  ارسا

    از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بهمل خواهد آمد.از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بهمل خواهد آمد.

بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخ  خصوصی، حضور تنیم هنای بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخ  خصوصی، حضور تنیم هنای   ::1010ماده ماده 

  جشنوارهجشنوارهدر این در این   با مهرفی نامه هیات شنای استانبا مهرفی نامه هیات شنای استان  ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشیورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی

    د.د.باشباش  بالمانع میبالمانع می

، اولویت با هیاتها و ، اولویت با هیاتها و محل اسکان محل اسکان   در صورت افزای  تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشدر صورت افزای  تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش: :   66تبصرهتبصره

الزم بذکر است در شرایط الزم بذکر است در شرایط   تیم هایی است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده اند.تیم هایی است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده اند.

  استانها خواهد بود.استانها خواهد بود.  یییکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنایکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنا



 

 1395 شهریورزنجان  -کرامتبزرگداشت دهه )مسافت کوتاه ( پسران شنای  وارهجشن

 سال(  10-8کودکان )رده سنی برنامه  رشته های  شنا در جشنواره  

 

 

 

یا روی  در زیر آبنحوه اجرای شنای پای دل ین بدون است اده از فین و در حالت استریم الین * تبصره : 

  خواهد بود.سطح آب 

 

 

 

 

 صبح روز او  عصر روز او  صبح روز دوم عصر روز دوم

 متر آزاد  200 متر مختلط ان رادی 100 متر مختلط ان رادی 200 متر پروانه  100

 متر کرا  پشت 100 متر قورباغه 100 متر پروانه 50 متر کرا  پشت 50

 پای دل ینمتر  4× 25

 *تیمی

 متر قورباغه 50 متر آزاد 50 متر آزاد 100

 کرا  پشتمتر  4× 50 متر پای دل ین* 25 متر آزاد تیمی 6×50

 )از روی سکو(تیمی

 تیمی آزادمتر  6× 25

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



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 سال(10-8رده سنی کودکان ) 1395  شهریور  -کرامتدهه  بزرگداشتجشنواره شنای پسران )مسافت کوتاه ( 

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

 اسامی تیم:

1-      4-    7- 

2-      5-    8- 

3-                                                                                 6- 

 رکورد شناگر دو  رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

مترآزاد200 1      

متر کرال پشت100 2      

متر قورباغه 50 3      

متر آزاد تیمی 6×25 4   

متر پروانه تیمی 4× 50 5   

مترمختلط انفرادی100 6      

مترقورباغه100 7      

متر آزاد 50 8      

تیمی پشت متر  4×50 9   

متر مختلط تیمی 4×50 10   

مترمختلط انفرادی200 11      

21 متر پروانه50       

متر آزاد 100 13      

متر پای دلفین25 14      

متر قورباغه تیمی 4× 50 15   

متر پروانه100 16      

متر کرال پشت50 17      

تیمی پای دلفینمتر  4×25 18   

متر آزاد تیمی 6×50 19   

 امضاء مربی تیم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 1395 شهریورزنجان   -کرامتجشنواره شنای پسران جا  کننده در مشخصات فردی شرکت 

 سال  10-8  رده های سنی کودکانً  

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاری  تولد شماره ملی نا  پدر نا  و نا  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 تاری  تولد شماره شناسنامه درنا  پ نا  و نا  خانوادگی ردیف

1             /      /13   

  سرپرست   13/      /              2

 امضاء رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو                                                                                                   


