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بسمه تعالی
آئین نامه اجرایی مسابقات قهرمانی شنای باشگاههای کشور سال 9315

*******************
مقدمه :از آنجا که برگزاری مسابقات موجب جذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا میی گیر و حماییت
بخش های خصوصی و ولتی منجر به توسعه ورزش شنا میشو  ،فدراسیون شینای جمهیوری اسی می اییران مطیاب
با قوانین فدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با قوانین وزارت ورزش و جوانان ،هر ساله اقیدا بیه برگیزاری مسیابقات
قهرمانی شنای باشگاههای کشور می نماید.
ماده  :9تعاریف

 « :1-1مسابقات » ر این آئین نامه یعنی مسابقات قهرمانی شنای باشگاههای کشور که به مسیابقات سراسیری شینا
بین باشگاههای کشور مطاب قوانین و مقررات مربوط اط ق می گر .
« :2-1سازمان مسابقات شنا» مسوؤلیت برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیر نظر فدراسیون عهده ار می باشد.
 « :3-1باشگاه » عبارتست از تشکی تی که ر فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز بیه معرفیی تیین شینا بیرای شیرکت
ر مسابقات میباشد .این تشکی ت میتواند شامل ارگانهای ورزشی ،کیارگری ،نظیامی ،انشیگاهی ،سیته هیای آزا ،
هیئتهای شنای استانها و باشگاههای ولتی و خصوصی باشند.
 « :4-1شناگر » فر ی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمرین ،کارآموزی و یا شرکت ر مسیابقات میی دیر از .
شناگران میتوانند ایرانی ،ایرانی مقین خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعیدا شیناگران مطیاب مفیا ایین
آئین نامه خواهد بو .
 « :5-1سرمربی » به کسی اط ق میشو کیه برنامیه رییزی ،اجیرا و نظیارت بیر تمیرین و آمیا ه سیازی شیناگران
را ر هر باشگاه به عهده ار .
 « :6-1مربی و کمک مربی» به کسی اط ق میشو که زیر نظر سرمربی اجرای تمرین تین باشگاه را بر عهیده خواهید
اشت.
 « :7-1سردرست » کسی است که کلیه مسئولیت های غیر فنی تین را به عهده ار .
 « :8-1دزشک » ر این آئین نامه به فر ی اط ق میشو کیه حیداقل ارای میدرک کتیری دزشیکی عمیومی بیو ه
و دس از گذراندن وره های آموزشی طیب ور زشیی زییر نظیر فدراسییون دزشیکی ییا فدراسییون شینا ،مسیئولیت
امور دیشگیری ،بهداشت و رمان اعضاء تین را بعهده ار .
 :9-1حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیروهای انسانی متخصی

شیامل :میدیرفنی ،مدیرتیدارکات ،مسیئوو روابی

عمومی ،بدنساز ورزشی ،فیزیوتراپ ،روانشناس ورزشی با ارائه مدارک معتبرقابل عضویت ر باشگاه خواهند بو .
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تبصره  :1افرا مذکور ر موا  8 -1، 7-1 ،6-1 ،5-1 ،4-1و  9-1باید فق

ر یک سمت انجا وظیفه کنند و کسی

نمی تواند ر یک زمان و سمت و یا بیشتر را عهده ار گر .
ماده  :2اهداف

 :1-2تعمین و گسترش ورزش شن ا و ایجا زمینه هیای مناسیب بیرای کشیذ ،جیذب ،دیرورش ،رشید و شیکوفایی
استعدا های این ورزش.
 :2-2ایجا زمینه های مناسب برای جلب ،جذب و هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش ولتیی ر جهیت
توسعه ورزش شنا ر کلیه سطوح.
 :3-2افزایش تعدا مسابقات رسمی شنا ر طوو ساو به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش قهرمانی.
 :4-2افزایش انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکور های بهتر.
ماده  :3اعضاء تیم

 :1-3هر باشگاه میتواند یک تین شنا (آقایان) برای شرکت ر مسابقات معرفی نماید.
 :2-3اعضاء تین شامل ر موا  8 -1، 7-1 ،6-1 ،5-1 ،4-1و  9-1خواهند بو .
 :3-3حداقل تعدا شناگران ( 11نفر  14سال و به باال) و حداکثر تعدا شناگران هر تین ( 01نفر  14ساال و بیه بیاال)
میباشد.
 :4-3باشگاهها موظفند ر زمان معرفی تین ،حداقل ( 11نفر  14سال و به باال) همراه با قرارداد تکمییل شیده ایشیان
را به سازمان مسابقات معرفی کنند ،تکمیل اعضاء تین تا ده نفر تا یک هفته قبل از شروع مرحله اوو و تیا  33نفیر تیا
یک هفته قبل از شروع مرحله و مسابقات امکان دذیر است و دس از آن هیچگونه عضوگیری قابل قبوو نخواهد بو .
 :5-3هر باشگاه مجاز است از دو شناگر خارجی استفا ه نماید.
ماده  :4عضویت

 :1-4هر شناگر تنها میتواند ر یک باشگاه عضویت اشته باشد و عقد قرار ا بیرای عضیوگیری ر باشیگاهها بایید
مطاب با این آئین نامه صورت دذیر  .م ک تعل یک شناگر به باشگاه وجو قرار ا ثبت شده رهیأت شنای اسیتان
و ثبت آن رفدراسیون شنا و سازمان مسابقات خواهد بو .
 :2-4شناگران بر اساس مقررات بین المللی و کشوری طب این آئین نامه میتوانند بر اساس قرار ا خو هزینه ورزشی
ریافت نمایند.
 :3-4هر باشگاه مطاب با بند ( )5-1این آئین نامه موظذ به استفا ه از یکنفر مربی با حداقل مدرک رجه ییک شینا
بعنوان سرمربی برای هدایت فنی تین خو خواهد بو .
 :4-4هر باشگاه مطاب با بند  6-1این آئین نامه موظذ به استفا ه از حداقل یک نفر به عنوان مربی که حداقل ارای
مدرک مربیگری رجه  2شنا می باشد.
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 :5-4باشگاه میتواند برای انجا امور دزشکی ،دیشگیری از آسیب ها و رمان به موقع آسیب ها از ییک نفیر دزشیک
مطاب با ما ه ( )8-1این آئین نامه استفا ه نماید.
 :6-4قرار ا عضویت ر باشگاه برای شناگران ،سرمربی ،کمک مربی ،مربی و دزشک و غییره بایید ر ههیار نسیخه
تنظین و ر فتر هیئت شنای استان به ثبت برسد این قرار ا دس از تأئید سازمان مسابقات اعتبار اشته و به سیازمان
مسابقات ،هیئت شنا ،باشگاه و شناگر هر کدا یک نسخه ارائه می گر .
تبصره  :2قبل از عقد قرار ا با نیروهای متخص

ارای مدرک تخصصی همچیون سیرمربی ،مربیی  ،کمیک مربیی

دزشک و غیره تأئید مدارک تخصصی این افرا توس سازمان مسابقات الزامی است.
 :7-4هر باشگاه مسئولیت س متی اعضاء خو را ر طیوو برگیزاری مسیابقات بیر عهیده ار و موظیذ بیه تیأمین
س مت و بهداشت برای اعضاء خو میباشد.
 :8-4قرار ا رایگان و بدون رج مبلغ برای شناگران ،مربیان و ...ثبت نخواهد گر ید.
 :9-4مدارک مور نیاز جهت ثبت قرار ا شامل موار ذیل می باشد:
 اصل شناسنامه عکسدار و کپی آن فایل اسکن شده عکس اعضای تین ر قالب لوح فشر ه اصل و کپی کارت بیمه ورزشی صا ره ر ساو 1031 اصل و کپی مدرک تخصصی کلیه اعضاء کا ر فنی و اجرایی اصل و کپی کارت ملی مجوز دروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی  18ساو از سازمان نظا وظیفه عمومیتبصره  :0بمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات ،کلیه مربیان و کمک مربیان باشگاهها می بایست ر
یک وره کلینیک تخصصی هماهنگی مربیگری شرکت نمایند که قبل از برگزاری مسابقات طب اع

قبلی ،انجیا

خواهد شد .م ک حضور راین کلینیک حکن مجوزرا خواهد اشت(.حضور راین کلینیک بیرای ایشیان اجبیاری
است)
 :11-4فصل نقل و انقاالت مسابقات شنای باشگاهها از پایان مرحله چهارم مسابقات تا یک هفتاه قبال از مرحلاه
اول مسابقات سال جاری تعیین می گردد .بدیهی است باشگاهها تا یک هفته قبل از مرحله دوم نیز مای تاانناد از
شناگرانی که در مرحله اول شنا نکردند یا با باشگاهی قرارداد ندارند نیز عضاگیری نمایند .داشاتن رااایت ناماه
رسمی از باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خاد را جابجا می کنند الزامی است.
ماده  :5مسابقات

 :1-5مسابقات قهرمانی شنای باشگاهها ر بخش آقایان ر ههارمرحله ر ساو  1395ر و روز بشرح زیر برگیزار
میگر :
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 :2-5برگزاری مسابقات منوط به شرکت حداقل  4تین باشگاهی می باشد.
مراحل مسابقات در بخش آقایان:

 مرحله اوو مرحله و مرحله سو مرحله ههار :3-5از هر باشگاه حداکثر  3نفر ر هر ما ه انفرا ی به جز موا  433متر _  833متر آزا _  1533متر آزا و 433
متر مختل انفرا ی(که مجاز به حداکثر  2شناگرهستند) و حداکثر یک تین ر هر ما ه امدا ی مجاز به شرکت ر
مسابقات خواهند بو  .الز بذکر است فق امتیاز  2نفر برتر هرتین ر نتایج انفرا ی لحاظ می گر .
 :4-5هر شناگر(اعن از ایرانی و خارجی) مجاز به شرکت ر  4ما ه انفرا ی و تمامی موا امدا ی مسابقات می باشد .
 :5-5به نفرات اوو تا آخر موا انفرا ی براساس  FINA POINTامتیاز ا ه می شو .
 :6-5به تیمهای اوو تا آخر موا امدا ی براساس  FINA POINTامتیاز با ضریب  2برابر ا ه می شو .
 :7-5ر هر مرحله از مسابقات قهرمانی ،به هر شناگر یا تین شنا که موف به ترقی و بهبو رکور ملیی ( National
 )Recordگر ند معا و  ، %911و اگر موف به ثبت رکور ر ه سنی(15 -17 (AGE Groupeساو (جوانان) شوند
معا و  %01و اگر موف به ترقی رکور ر ه سنی نوجوانان ( )Age groupeشوند معا و  %41امتییاز کسیب شیده
(فینا دوینت )به امتیازات آن تین نیز تعلق و ااافه خواهد گرفت.
تبصره  :4ر مور شناگران خارجی امتیازفوق الذکر( بند  )7-5رکور محاسبه نخواهد شد.
تبصره  :1ر مور شناگران ایرانی مقین خارج از کشور ،امتیاز رکور محاسبه میشو .
 :8-5دس از دایان هر مرحله از مسابقات امتیازات کلی تیمها محاسبه شده و قهرمان هر وره معرفی و اع

میگر .

 :9-5کلیه باشگاههای شرکت کننده ماظفند در مسابقات شنا (آقایان) مبلغ یکصد وپنجاه میلیان ریال بعناان حق مشارکت
حداکثر تا یک ماه قبل از تاریخ برگزاری مرحله اول مسابقات به حساب فدراسیان به شماره  1111311101111نزد بانک
ملی ایران بنام درآمدی فدراسیان شنا واریز نمایند .الزم بذکر است در صارت عدم پرداخت وجه فاق تا تاریخ معین شده
باشگاه ازحضاردرمسابقات حذف می گردد .باشگاه ها می تاانند با ارائه درخااست کتبی مبلغ حق المشارکت فاق را با تایید
سازمان مسابقات بصارت اقساط بصارت  %11از مبلغ کل قبل از مرحله اول  %21از مبلغ کل یک هفته قبل از مرحله دوم و
مابقی نیز یک هفته قبل از مرحله سام واریز نمایند(.بدیهی است جهت تضمین در این خصاص چک دریافت می گردد)

 :13-5وظایف باشگاههای برگزار کننده :باشگاههایی که طب تصمین سازمان مسابقات و با رعایت کلیه موار میزبان
یکی از مراحل مسابقات می شوند بایستی نسبت به آما ه سازی و تجهیز امکانات ،وسایل و لواز مشروحه زیر اقدا
نمایند:
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الذ :آما ه سازی استخر استاندار  53متر و لواز و تجهیزات مربوطه
ب :تأمین کا ر اوری محلی بر اساس اع

سازمان مسابقات

ج :تأمین کا ر دزشکی و اورژانس
 :تأمین کا ر انتظامی
هی :تأمین بیرخانه با لواز (کامپیوتر ،درینتر ،ستگاه فتوکپی و )...
* تبصره : 1باشگاههایی که قصد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را ارند می بایست رخواست کتبی اع

میزبیانی

خو را حداکثر  41روز قبل از مرحله مور نظر به سازمان مسابقات شنا ارساو نمایید.بیدیهی اسیت موافقیت نهیایی
میزبانی بعهده سازمان مسابقات شنای فدراسیون می باشد.
 :11-5اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توس سردرست تین ،حداکثر  33قیقه دس از دایان هیر میا ه
شنا همراه با مبلغ  533/333ریاو به سر اور مسابقه تحویل ا ه شو  .اگر دس از توضیحات سر اور ،تین معترض قانع
نگر  ،موضوع اعتراض ر دایان همان جلسه مسابقات (صبح و عصر) ر هیئت منصفه استیناف مطرح و تصیمین الز
اتخاذ میشو  .این تصمین قطعی و نهایی بو ه و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان الز االجراء خواهد بو .
 :12-5هنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هیر تیین اثبیات شیو مبلیغ رییافتی بیه تیین مربوطیه مسیتر میگیر
و ر غیر اینصورت به سازمان مسابقات شنا تعل خواهد گرفت.
*تبصره :3عد حضور به موقع شناگر ر اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.
*تبصاره  :1جریمه غیبت ر مسابقه (بدون مجوز دزشکی) به میزان  1/000/000ریال تعیین میی گیر  .بیدیهی اسیت
جریمه بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت قبل از اولین مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بو ر غیر اینصورت شناگر
فوق از کلیه رقابتهای شنا محرو خواهد گر ید.
*تبصره  :3باشگاه می تواند حداکثر یکروز کاری قبل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا دایان وقیت ا اری سیاعت
، 16شناگر یا شناگران خو را از رشته های مور نظر بدون احتساب جریمه حذف نماید.
 :13-5اعضاء هیئت منصفه یا ژوری برای کلیه مراحل مسابقات ،یک روز قبل از شروع مرحله اول مسیابقات تعییین
میشوند این اعضاء عبارتند از:
 رئیس ،نایب رئیس ،بیر کل و یا نماینده (ناظرفنی) معرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئیس جلسه رئیس سازمان مسابقات شنا. ناظر اوری فدراسیون یک نفر از اعضاء کمیته فنی شنا که ر نتایج باشگاه ها ذینفع نباشد به انتخاب رئیس سازمان مسابقات. :14-5زمان اع

آما گی باشگاهها ر بخش آقایان ،از زمان تصویب آئین نامه تا آخر وقت اداری  31/1/1و مهلت

نهائی عضوگیری مطاب با زمان برگزاری مراحل مختلذ مسابقات طب ما ه ( )1-5و ( )4-3خواهد بو .
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 :15-5زمان اع

برگه ارنج تین ها ر هر مرحلیه  4روز کیاری قبیل از شیروع مسیابقات ر هیر مرحلیه میباشید

که طب فرمت رسمی اوری مسابقات تکمیل و ارساو می گر و بعید از تیاریف فیوق تیین میذکور ر آن مرحلیه از
مسابقات حذف می گر .
ماده  :6مقررات انضباطی

 :1-6رعایت شیئون اخ قیی و اسی می برابیر آئیین نامیه هیای انضیباطی مصیوب وزارت ورزش و امیور جوانیان
و کمیته انضباطی فدراسیون ضروری و الز االجرا میباشد.
 :2-6رسیدگی به هر گونه تخلذ و نقض مقررات و اعماو مغایر با شئون اس می ر محل و زمان مسابقه از اختییارات
سر اور مسابقات است.
 :3-6افرا یکه توس وزارت ورزش و امور جوانان ،ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شنا از شرکت ر مسابقات محیرو
شده اند تا دایان مدت محرومیت ح شرکت ر مسابقات را نخواهند اشت.
 :4-6ر صورتیکه هر یک از باشگاهها به لیلی تصمین بیه تغیییر هیر ییک از اعضیاء (سردرسیت ،سیرمربی ،مربیی
و یا دزشک) بگیرند ،باید مراتب بصورت کتبی به سازمان مسابقات اع

گر .

 :5-8شناگران منتخب استانها موظذ به شرکت ر مسابقات قهرمانی کشیور بصیورت فعیاو از اسیتان مربوطیه بیو ه
و ر صورت امتناع از شرکت ر مسابقات حسب گزارش هیأت شنای استان مربوطه ،براساس رای کمیته انضباطی بیا
مشارالیه عمل می گر .
 :6-6شناگرانی که به ار وی تین ملی عوت می شوند ،موظفند طب برنامه های تنظیمی فدراسیون و کمیتیه فنیی شینا
ر برنامه های تمرینی شرکت کنند .باشگاهها موظذ به همکاری ر این زمینه بو ه و تخلذ از این امر توس شناگر یا
باشگاه از طری کمیته انضباطی دیگیری و جرائن آن اع

خواهد شد .ر این خصیو

رونوشیت عوتنامیه ار و بیه

باشگاهها ارساو خواهد شد.
 :7-6کلیه شناگران عضا باشگاههای شنا در تمام رده های سنی اجازه شرکت در مسابقات سایر رشاته هاای تحات
پاشش فدراسیان شنا (واترپلا ،شیرجه) و سایر فدراسیانهای دیگر را نخااهند داشت .رشاته آبهاای آزاد و ساربازان
وظیفه از این بند مستثنی هستند.
 :8-6باشگاهها ماظف به پرداخت حق الزحمه شناگران ،مربیان ،سرپرستان ،پزشکان و سایر اعضاء تیم طباق قارارداد
ثبت شده در سازمان مسابقات هستند .در صارت تخلف از پرداخت ،فرد ذی نفع مجاز به طرح شکایت در فدراسایان
شنا و سازمان مسابقات به طرفیت باشگاه متخلف خااهد باد .بدیهی است درصاارت تاییاد عادم پرداخات ماالباات
ورزشکاران  ،کادر فنی و اجرایی از باشگاه ،سازمان مسابقات می تاانند نسبت به عدم پذیرش باشگاه در سال جاری
و ارائه پرونده شاکیان به کمیته انضباطی و ادامه بررسی به سایر سازمانها اقدام نماید .امناً ورزشکاران و کادر فنی
این باشگاه ها بمنظار پیاستن به سایر باشگاه ها نیازی به راایت نامه باشگاه نخااهند داشت.
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 :9-6باشگاهها موظذ به تمرین شناگران تحت دوشش خو می باشند .هنانچه باشگاهی از امکانیات سیخت افیزاری
برخور ار نباشد ،فدراسیون و هیات ها می توانند آنها را ر این امر کمک نمایند.
 :13-6بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی 11سال تمام  ،فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت ازخدمت توسط باشطها ا
مجاز نمی باشند  .مچنین به کارگیری دارندگان برگ اعزام  ،معافیت تحصیلی یا معافیت موقطت رطرفاب بطا اهطازب ک طی
سازمان وظیفه عمومی(مجوز فعالیت ورزشی) امکان پذیر می باشد .لذا ضرورت دارد باشهاب ا نس ت به رعایت بخشنامه
/507/22/33م/2/ن مورخ  1392/9/20س ادکل نیرو ای مسلح دقت الزم را معمول نمایند.

 :11-6کلیه اخت فات مربوط به نقل و انتقاالت شناگران و قرار ا ها بیه سیازمان مسیابقات ارجیاع شیده و سیازمان
مسابقات مجاز به بررسی و صدور رأی نهایی ر این زمینه میباشد.
 :12-6هزینه تمرین شناگران به غیر از مدعوین تین ملی بعهده باشگاهها می باشد.
ماده  :0کنترل دوپینگ

 :1-7همه ورزشکاران و مسئولین باشگاهها اعن از سردرستان ،سرمربیان ،مربیان ،دزشکان و غیره ،موظذ بیه آگیاهی
و دیروی از قوانین بین المللی و کشوری کنترو ودینگ هستند.
 :2-7طب قوانین آژانس بین المللی ضد ودینگ ( )WADAو فدراسیون بین المللی شنا ( )FINAورزشکار همواره
مسئولیت وجو ارو یا موا غیرمجاز ر خون و سایر مایعات و بافتهای بدن خو را شخصاً به عهده ار و عد اط ع
از قوانین مبارزه با ودینگ نافی مسئولیت وی نخواهد بو .
 :3-7آزمایشهای کنترو ودینگ ر مراحل مختلذ مسیابقات و خیارج از مسیابقات مطیاب بیا قیوانین بیین المللیی
و کشوری با همکاری ستا ملی مبارزه با ودینگ و بدون اط ع قبلی انجا خواهد شد.
 :4-7سردرستان ،مربیان و دزشکان باشگاه ها موظذ به اخذ آخرین تغییرات ر فهرست اروهیای ممنوعیه و انتقیاو
اط عات الز به ورزشکاران هستند(.مباحث ماروحه در این خصاص در کلینیک تخصصی مربیان ارائه می گردد).
 :5-7کلیه ورزشکاران موظذ به تکمیل فر دزشکی قبل از شروع مسابقات می باشند.
ماده  :8تبلیغات

 :1-8کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تین باشگاهی به نا آنان ر مسابقات شرکت می نمایند
میتوانند با برخور اری از  %53تخفیذ نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا ر محی های برشمر ه زیر ،تبلیغات خو را
ارائه نمایند - .استخر محل برگزاری مسابقات
اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه ر کناره طولی استخر  3×1متر به تعدا  2عد یا بیشتر
 سایت فدراسیون شنا به ابعا  4/5 ×4/5سانتی متر که تحت فرمت فلش و یا Glfanimated :2-8سایر ارگانها  ،شرکتها ،مؤسسات اعن از خدماتی و یا تولیدی می توانند طب تعرفه های فدراسیون شینا تبلیغیات
خو را ر محل استخر برگزاری مسابقات ،محل خوابگاه و یا ر سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.
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 :3-8فدراسیون شنا ر ر و یا قبوو دیشنها ات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بو .
ماده  :1جوائز و پاداش ها

 :1-9به کلیه اعضاء تیمهای اوو تا سو مسابقات قهرمانی شنای باشگاههای کشور اعن شناگران ،سرمربی ،مربی،کمک
مربی ،سردرست و دزشک ر دایان آخرین مرحله مسابقات مداو های ط  ،نقره و برنز همیراه بیا حکین قهرمیانی ا ه
خواهد شد.
تبصره  :13قهرمان مسابقات شنای باشگاههای ساو  95بعنوان نماینده کشور ر یکی از مسابقات بین المللی شیامل
جایزه بزرگ امارات ( بی) یا یکی از مسابقات مور تایید فدراسیون اعزا می گر .
 :2-9تیمهای اوو تا سو مسابقات ،جا قهرمانی و لوح تقدیر ریافت میکنند.
 :3-9به شناگرانی که موف به بهبو و ترقی رکور های ملی و رکور ر ه های سنی جوانان کشور شوند لوح مخصو
رکور شکنان اهداء خواهد شد.
 :4-9ر دایان آخرین مرحله مسابقات ،سازمان مسابقات شنا بهتیرین شیناگر مسیابقات باشیگاه هیا را ر حیوزه :
باالترین پاینت براساس مجماع بهترین فینا پاینت کسا شاده در 0مرحلاه از چهاار مرحلاه مساابقات باه نسابت
حدنصاب های مارد قبال کمیته فنی شنا انتخاب می نماید که نامبر ه به ریافت لوح تقدیر و جا یا بو و یک جایزه
ویژه از طری سازمان مسابقات نائل میگر .
 :5-9ر دایان آخرین مرحله مسابقات ،سازمان مسابقات سرمربی یا مربی تمرین دهنده ( مربی شخصی) بهترین شناگر
مسابقات را مور تشوی

قرار ا ه و نامبر ه به ریافت یک جایزه ویژه نایل خواهد شد.

 :6-9قهرمان اول مسابقات باشگاهها بعناان نماینده کشارمان به مسابقات جایزه بزرگ کاپ آزاد بین المللی امارات
و یا یکی از مسابقات بین المللی مارد تایید فدراسیان می بایست شرکت نماید.
ماده :91

هر گونه تغییر ر این آئین نامه دس از طرح و تصویب ر سازمان مسابقات به کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد .کمیته
فنی ر جلسه ای که با حضور تمامی اعضاء تشکیل میگر نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حات و تغیییرات
آئین نامه ارجاعی از سازمان مسابقات اقدا و بصورت دیشنها به رئیس فدراسیون تسلین مینماید تا دیس از تصیویب
ر هیأت رئیسه به مور اجرا گذاشته شو .
ماده :99

این آئین نامه ر  11ماده و  13بند و  11تبصره ر جلسه کمیته فنی شنا مورخ  1031/11/01به تصویب فدراسیون
شنا رسید و به منظور اجرا به کلیه باشگاه ها و سازمان های مرتب اب غ می گر .
محسن رضوانی
رئیس فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو
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