
 فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو

 1395 سالماهه 6در  کمیته فنی شناعملکرد 

 (دریک نگاه )

 تعدادنفر تعدادروز اردوهای تدارکاتی داخلی

 (11/1/91لغایت30/1) مرحله اول 

 (01/0/91لغایت  82/1) مرحله دوم       

 (89/1/91لغایت 11/1) مرحله سوم

 (12/6/91لغایت 6/6) مچهارمرحله     

 مرحله 4
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81 

81 

 روز  881

 (متمرکز)81

 (غیرمتمرکز 81+متمرکز2)11

 (نفر مربی متمرکز 2شناگر  88)11

 (متمرکز) 81

 (غیرمتمرکز 81+متمرکز62)نفر 51
 

 تعدادنفر تعدادروز اردوهای تدارکاتی خارجی

 6 81 (2/4/91لغایت/18/0)مجارستان           
 

 ماه   6به کل میزان کل اردو درصد  اردوی داخلی روز -نفر (تعداد)اردوی داخلی

 % 15  روز_  نفر  81411 4
 

 ماه   6به کل میزان اردو درصد  روز اردوی داخلی -نفر (تعداد)اردوی خارجی

 %  81 روز_  نفر  861 8
 

 ماه   6به کل اردو  کلدرصد روز اردو  -نفر تعداد  نفر تعداد  روز اردوهای داخلی و خارجی

 %  74 نفرروز  81511 818 811 1
 

  تعداد شرکت کننده تاریخ برگزاری  رده سنی استان میزبان مسابقات داخلی

 نفر 811 85/1/51لغایت  87/1 سال87-81 تهران شنای قهرمانی کشور مسابقات 

 نفر 11 6/51/ 8و8 سال به باال 84 مریوان -کردستان مسابقات شنای آبهای آزاد جام شهدای استان کردستان

 نفر 878 1/6/51لغایت 1 سال 81-1 زنجان (دهه کرامت)سال  13جشنواره شنای زیر 

 نفر 811 5/6/51لغایت  6 84-88 تبریز-شرقی.آ آذربایجانسرداران شهید جام شنای مسابقات 

 نفر        84/6/51لغایت 81 سال به باال 84 رودسر -گیالن خزرمسابقات آبهای آزاد جام 
 

 نتیجه کسب شده  (نفر) تعداداعزام شرکت درمسابقات بین المللی

 (83/1/91 لغایت 11/1)جایزه بزرگ دبی 

 (18/4/91 لغایت 9/4) ت قهرمانی مجارستانمسابقا

 متر قورباغه833کسب سهمیه اعطایی آریا نسیمی شاد  8316ریو  المپیک
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 رکورد شکنی 1+ مدال رنگارنگ 18

----------- 

 المپیک 15 مقام

 

 محل اجرا/تعداد کمیتهسایر اقدامات 

 (سالن جلسات فدراسیون-تهران)نفر  88 (88/8/91)جلسه کمیته فنی شنا اولین برگزاری 

 (آکادمی ملی المپیک سالن جلسات-تهران)نفر  71 (4/0/91و0)کلینیک طالیی مربیگری شنا  برگزاری

 (سالن جلسات فدراسیون-تهران)نفر  88 (11/0/91)میزبان مسابقاتبرگزاری جلسه هماهنگی با روسای هیاتهای 

 (فدراسیون -تهران) نفر 81 (81/4/91) آسیب شناسی مسابقات شنا مجارستانجلسه اولین برگزاری 

 (فدراسیون -تهران)نفر  6 (86/4/91) آسیب شناسی مسابقات شنا مجارستانجلسه ین دومبرگزاری 

 (سالن جلسات فدراسیون-تهران)نفر  5 (03/1/91)کمیته فنی شنا جلسه دومین برگزاری 

              

 میته فنی شنای فدراسیونک  


