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تحت تحت سالسال1515باالي باالي و و 1515زیر زیر ییرده سنرده سندردرمسافت کوتاهمسافت کوتاهييشناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات شناشنافنیفنیتهتهییکمکمممییبر اساس تصمبر اساس تصم
برگزار برگزار للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذشناي کشورشناي کشوررده هاي سنی رده هاي سنی جهت توسعه کمی و کیفی جهت توسعه کمی و کیفی --والیتوالیتقهرمانیقهرمانیجام جام --عنوانعنوان
آن استان جهت شرکت آن استان جهت شرکت ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام تننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ااست بااست بامقتضیمقتضیهذاهذاییعلعل..گرددگردد

..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور درمسابقات درمسابقات 
ناستاتعداد افراد اعزامی ازهر:

نفرنفر11سرپرست سرپرست ) ) الفالف
))هر رده سنی یک نفرهر رده سنی یک نفر((نفرنفر33مربیمربی) ) بب
نفرنفر2424جمعاً  جمعاً  )  )  سال و به باالسال و به باال1515((نفرنفر88و و ) ) سالسال1414--1313((نفر نفر 88، ، ))سالسال1212--1111رده سنی رده سنی ((نفرنفر88ورزشکار ورزشکار ) ) جج

..خواهد بودخواهد بودنفرنفر2828حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار
محل وزمان اجراي مسابقات:

خروج از اردوپایان مسابقاتشروع مسابقاتورود به اردومتولدین)سال(رده سنی
1212--1111رده سنی رده سنی 
1414--1313رده سنی رده سنی 

سالسال1515باالي باالي 

13841384--13831383
13821382--13811381

به پایینبه پایینوو13138080

شنبهشنبهدودوبعدازظهربعدازظهر
شنبه شنبه چهارچهارروزروزعصرعصر13913955//88//139139551212//88//1414:00:001010ساعت ساعت 13913955//88//99

1616:00:00ساعت ساعت 9595//88//1212

محل برگزاري و اسکان شناگران:
جنب مجتمع تجاري الماس شرق جنب مجتمع تجاري الماس شرق ––انتهاي بلوار خیام شمالی انتهاي بلوار خیام شمالی ––مشهد مقدس مشهد مقدس --استان خراسان رضوياستان خراسان رضوي: : محل برگزاري

پارك ساحلی آفتابپارك ساحلی آفتاباستخراستخر--
هتل رازيهتل رازي––دي دي 1010میدان میدان ––مشهد مقدس مشهد مقدس --استان خراسان رضوياستان خراسان رضوي: : و پذیرش هتلمحل

0513848848005138488480--0915513130309155131303با تلفن با تلفن ) ) دبیرهیات شنا استاندبیرهیات شنا استان((آقاي حسین گرایلی آقاي حسین گرایلی :مسئول پذیرش آقایان 
چگونگی برگزاري مسابقات:

..مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شدمسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد--11
..خواهد شدخواهد شدبعدازظهر ادامه بعدازظهر ادامه 14.3014.30و تا ساعت و تا ساعت آغاز آغاز صبح صبح 8.308.30رأس ساعت رأس ساعت صبحصبحفقط در یک نوبت فقط در یک نوبت مسابقات مسابقات --22
توزیع مدال بـه نفـرات اول تاسـوم    توزیع مدال بـه نفـرات اول تاسـوم    مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در آخرین روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در آخرین روز مسابقات با --33
..اهداي کاپ قهرمانی به تیم هاي برتر برگزار خواهد شداهداي کاپ قهرمانی به تیم هاي برتر برگزار خواهد شدوو
..بعهده استان میزبان می باشدبعهده استان میزبان می باشداهداء احکام قهرمانی جام والیتاهداء احکام قهرمانی جام والیت--44
سال به طور جداگانه حکم قهرمانی و مدال اهداء می گردد ولـی  سال به طور جداگانه حکم قهرمانی و مدال اهداء می گردد ولـی  1414--1313سال و سال و 1212--1111به قهرمانان رده هاي سنی به قهرمانان رده هاي سنی --55

سال محاسبه و جـام قهرمـانی   سال محاسبه و جـام قهرمـانی   1515سال تحت عنوان زیر سال تحت عنوان زیر 1414--1313و و 1212--1111امتیاز تیمی مجموع امتیازات رده هاي سنی امتیاز تیمی مجموع امتیازات رده هاي سنی 
..اهداء می گردداهداء می گردد

درج می گردد لذا شـناگران  درج می گردد لذا شـناگران  1515و باالي و باالي 1515بت رکورد جدید در مسابقات شناي مسافت کوتاه به صورت زیر بت رکورد جدید در مسابقات شناي مسافت کوتاه به صورت زیر ثث: : 1تبصره 
در خصـوص اطـالع از   در خصـوص اطـالع از   ضمناً ضمناً . . توجه داشته باشند باید در این رده سنی رکوردشکنی نمایندتوجه داشته باشند باید در این رده سنی رکوردشکنی نمایندسال سال 1414--1313،،سال سال 1212--1111

..مراجعه نمایندمراجعه نمایندرکورد هاي قبلی، باید به رکوردهاي رده هاي سنی درسایت فدراسیون رکورد هاي قبلی، باید به رکوردهاي رده هاي سنی درسایت فدراسیون 



کنگره مسابقات:
..انجام خواهد شدانجام خواهد شدهتلهتلدر محل در محل ))9955//88//1010((روز قبل از مسابقات روز قبل از مسابقات 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
شرح نحوه برگزاري مسابقاتشرح نحوه برگزاري مسابقات--44
آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم هاآخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها--55

::به شرح ذیل می باشندبه شرح ذیل می باشند)  )  فنی وانضباطیفنی وانضباطی( ( اعضاي کمیته ژورياعضاي کمیته ژوري: : 11توجهتوجه
ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون  --11
ناظرداوري فدراسیون  ناظرداوري فدراسیون  --22
سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات--33
سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات --44
سرداور مسابقاتسرداور مسابقات--55
مدارك مورد نیاز:

همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویري آنهمراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویري آن--11
چنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه فایل تصویري گواهی اشتغال به تحصیل عکـس  چنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه فایل تصویري گواهی اشتغال به تحصیل عکـس  :2تبصره

. . و همراه داشتن  اصل شناسنامه والدین الزامی استو همراه داشتن  اصل شناسنامه والدین الزامی است)  )  از آموزش و پرورشاز آموزش و پرورش((دار معتبردار معتبر
و ارسال فایل دیجیتالی آنو ارسال فایل دیجیتالی آن33××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس --22
فایل تصویري آنفایل تصویري آنو ارسالو ارسال))13913955صادره صادره ((کارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی --33
و ارسال فایل تصویري آنو ارسال فایل تصویري آن) ) ویژه مربیویژه مربی((22داشتن حداقل کارت مربیگري درجه داشتن حداقل کارت مربیگري درجه --44
همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویري آنهمراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویري آن--55

مدارك فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکـی انجـام    مدارك فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکـی انجـام    ) ) با نام هر شناگر ثبت گردد با نام هر شناگر ثبت گردد ((تصویر اسکن شده تصویر اسکن شده : : 3تبصره
..داشتن اصل مدارك نیز الزامی استداشتن اصل مدارك نیز الزامی است،لذا همراه،لذا همراهمی پذیردمی پذیرد

حـداکثر تـا   حـداکثر تـا   پـذیرش هتـل  پـذیرش هتـل  جهـت  جهـت  تعداد نفرات تـیم تعداد نفرات تـیم جهت شرکت در مسابقه همراه بـا  جهت شرکت در مسابقه همراه بـا  اعالم آمادگیاعالم آمادگینامه نامه ارسال ارسال --66
تیم تیم مداركمداركشده شده فایل اسکنفایل اسکنارسال ارسال وو9595//77//2929حداکثر حداکثر ورودي تیم ها تا ورودي تیم ها تا ارسال فیش واریزيارسال فیش واریزي، ، 9595//77//2828چهارشنبه چهارشنبه 

از طریـق ارسـال فایـل    از طریـق ارسـال فایـل    9955//0088//11می بایست حداکثر تا تاریخ می بایست حداکثر تا تاریخ ))IIDD((هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی 
ارسال ارسال iinnffoo@@sswwiimmkkhhrr..iirr: : الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شناي استان خراسان رضوي به آدرس الکترونیکی الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شناي استان خراسان رضوي به آدرس الکترونیکی 

..شود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمدشود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمد



: : جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارك و کسب اطالعات بیشتر باسرپرست اجرایـی مسـابقات آقـاي   جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارك و کسب اطالعات بیشتر باسرپرست اجرایـی مسـابقات آقـاي   * * 
..تماس حاصل نمائیدتماس حاصل نمائید0915513130309155131303حسین گرایلیحسین گرایلی

:2تذکر* 
توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حـق شـرکت در مسـابقات    توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حـق شـرکت در مسـابقات    شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر 

مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصـل شناسـنامه   مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصـل شناسـنامه   
اشـته  اشـته  خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن دخود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن د

..باشند جلوگیري بعمل خواهد آمدباشند جلوگیري بعمل خواهد آمد
امورمالی

ی ی ببمرمر،،اعم از ورزشکاراعم از ورزشکارشرکت کنندگانشرکت کنندگان....) ....) غیره غیره ووداخل شهري داخل شهري ، ایاب و ذهاب ، ایاب و ذهاب هتلهتلغذا،غذا،((هزینه هاي اردویی هزینه هاي اردویی کلیه کلیه --11
در طـول  در طـول  هزینه هـا هزینه هـا و سـایر و سـایر غذا غذا ،،اسکان اسکان هايهايو هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شودتیم هايتیم هايتوسط توسط سرپرستسرپرستو و 

که می بایست به شماره حساب که می بایست به شماره حساب ..خواهد بودخواهد بود))ریالریال33//000000//000000((ریال ریال میلیونمیلیونسهسهمبلغ مبلغ مسابقهمسابقه--نفرنفرهر هر ازاءازاءمسابقات بهمسابقات به
واریز  و فیش یـا  واریز  و فیش یـا  60379916037991199525480199525480شماره شماره عابرکارتعابرکارتبهبهبه کارتبه کارتبانک ملی یا از طریق کارت بانک ملی یا از طریق کارت 01090939510040109093951004

و یا از طریـق شـماره   و یا از طریـق شـماره   ))iinnffoo@@sswwiimmkkhhrr..iirr((رسید دریافتی آنرا به آدرس پستی هیات شنا استان خراسان رضويرسید دریافتی آنرا به آدرس پستی هیات شنا استان خراسان رضوي
..ارسال گرددارسال گردد0513848848005138488480فاکس هیاتفاکس هیات

شام و صبحانه شام و صبحانه جهت هتل،جهت هتل،ریالریال660000//000000مبلغ مبلغ ، به ازاء هرنفر ، به ازاء هرنفر درصورت اقامت یک شب بیشتر توسط تیم ها درصورت اقامت یک شب بیشتر توسط تیم ها : : 44تبصره تبصره 
..اضافه بر هزینه فوق دریافت می گردداضافه بر هزینه فوق دریافت می گردد

..خودداري گرددخودداري گردد̋˝جداجدا))همراه، فرزند، مربی یا سرپرست همراه، فرزند، مربی یا سرپرست ، ، اولیاءبازیکنان، راننده اولیاءبازیکنان، راننده ((ازآوردن نفرات اضافی تحت عنوان ازآوردن نفرات اضافی تحت عنوان --22
مقررات فنی وشیوه برگزاري مسابقات:

..تواند در مسابقات شرکت کندتواند در مسابقات شرکت کندمیمیتیمتیمدر هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر در هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر --11
..انفرادي وتیمی شرکت نمایدانفرادي وتیمی شرکت نمایدهر شناگر می تواند در کلیه مواد هر شناگر می تواند در کلیه مواد --22
..تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهندتمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند--33
ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همـان روز بـه منشـی مسـابقات     ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همـان روز بـه منشـی مسـابقات     --44

..تسلیم گرددتسلیم گردد
..می شودمی شودء ء مدال اهدامدال اهدابه کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم وبه کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و--55
درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید امـا بـه دالیـل غیـر     درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید امـا بـه دالیـل غیـر     --66

..جریمه براي هر مورد دریافت خواهد گردیدجریمه براي هر مورد دریافت خواهد گردید) ) ریالریال11//000000//000000((پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ 
دقیقه پس از پایان هر ماده همراه دقیقه پس از پایان هر ماده همراه 3030حداکثر حداکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیمصورت کتبیصورت کتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید بهاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به--77

..به سرداور مسابقه تحویل داده شودبه سرداور مسابقه تحویل داده شود) ) ریالریال500,000500,000((مبلغمبلغ



درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در مسـابقات  درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در مسـابقات  --88
قات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایـان مسـابقات همـان روز    قات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایـان مسـابقات همـان روز    امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابامتناع نماید درصورت تأیید پزشک مساب

..نخواهد داشت نخواهد داشت 
حداکثر تـا پایـان وقـت اداري    حداکثر تـا پایـان وقـت اداري    ) ) از طریق فاکس و ایمیل از طریق فاکس و ایمیل ((تیم ها با تعیین تعداد نفرات تیم تیم ها با تعیین تعداد نفرات تیم اعالم آمادگیاعالم آمادگیارسال ارسال --99

الزامـاً از  الزامـاً از  13913955//88//44حداکثر تا پایان وقـت اداري  حداکثر تا پایان وقـت اداري  ) ) از طریق فاکس و ایمیلاز طریق فاکس و ایمیل((تیمتیمتایپ شده تایپ شده ارنج ارنج و ارسال و ارسال 13913955//77//2828
امکـان پـذیر   امکـان پـذیر   iinnffoo@@sswwiimmkkhhrr..iirrپست الکترونیکی فدراسیون به آدرس پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس ویاویا0513843075005138430750طریق نمابربه شماره طریق نمابربه شماره 

اعـالم  اعـالم  نمی شود و تیم هایی کـه فاقـد   نمی شود و تیم هایی کـه فاقـد   پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییري در برگه هاي ارسالی دادهپس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییري در برگه هاي ارسالی داده..است است 
..برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شدبرگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شدآمادگی و آمادگی و 

..خواهد بودخواهد بود9595//77//2929شنبه شنبه پنجپنجتوسط تیم ها حداکثر تا پایان وقت اداري روز توسط تیم ها حداکثر تا پایان وقت اداري روز مبلغ ورودي مسابقاتمبلغ ورودي مسابقاتمهلت واریز مهلت واریز --1010
برگه ارنج تیم ها برگه ارنج تیم ها فرم مشخصات وفرم مشخصات و، ، برنامه روزانه مسابقاتبرنامه روزانه مسابقات،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا))پیوست بخشنامهپیوست بخشنامه((ضمن ارسال ضمن ارسال ::33تذکر تذکر 

شـناگر، مربـی،   شـناگر، مربـی،   ((نفرات نفرات فرم تکمیلی مشخصات فرم تکمیلی مشخصات بابارا الزاماًرا الزاماًخواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خودخواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خود
تکمیـل فـرم   تکمیـل فـرم   ((، شایان ذکر است در صورت عدم ارسـال برگـه ارنـج   ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسـال برگـه ارنـج   نمائیدنمائیدارسال ارسال 99طبق مندرجات ماده طبق مندرجات ماده ) ) سرپرستسرپرست
..تا تاریخ فوق از ورود تیم هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمدتا تاریخ فوق از ورود تیم هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمد))ارنجارنجمخصوص مخصوص 

بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تیم هـاي ورزشـی   بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تیم هـاي ورزشـی   ::1111ماده ماده 
. . در این مسابقات بالمانع میباشددر این مسابقات بالمانع میباشدبا معرفی نامه هیات شناي استان با معرفی نامه هیات شناي استان تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی 

، ، ))نفرنفر200200سقف پذیرش سقف پذیرش ((هتلهتلظرفیت پذیرشظرفیت پذیرشتکمیلتکمیلمتعاقب آنمتعاقب آندر صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده ودر صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده و: : 55تبصرهتبصره
فیش واریزي و یا کد فیش واریزي و یا کد مسابقات را واریز کرده باشند ومسابقات را واریز کرده باشند ومبلغ وروديمبلغ ورودياولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر 

..استانها خواهد بوداستانها خواهد بودييدر شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهاي شنادر شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهاي شناضمناًضمناً..ارسال نموده اندارسال نموده اندپیگیري را پیگیري را 



فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
1395سالماه آبان–آقایان استان خراسان رضوي" جام قهرمانی والیت "کوتاه مسافتمسابقات شناي

------------------- باشگاه    / برگ ارنج تیم استان 
:)سال12—11(تیمورزشکاراناسامی

1-4-7-
2-5-8-
3 -6-
رکوردشناگر دومرکوردشناگر اولمواد شناردیف

متر آزاد150

متر آزاد2100

متر آزاد3200

متر قورباغه450

متر قورباغه5100

متر قورباغه6200

متر کرال پشت750

متر کرال پشت8100

متر کرال پشت9200

متر پروانه1050

متر پروانه11100

متر پروانه12200

متر مختلط انفرادي13100

متر مختلط انفرادي14200

متر مختلط تیمی4×1550

متر آزاد تیمی4×1650

هیات شناي استان/ مهر باشگاه / امضاء مربی تیم  



دراسیون شناي جمهوري اسالمی ایرانف
1395ماه سالآبان–آقایان استان خراسان رضوي " جام قهرمانی والیت "مسابقات شناي مسافت کوتاه 

------------------- باشگاه    / برگ ارنج تیم استان 
:)سال14—13(تیمورزشکاراناسامی

1-4-7-
2-5-8-
3 -6-
رکوردشناگر دومرکوردشناگر اولمواد شناردیف

متر آزاد150

متر آزاد2100

متر آزاد3200

متر قورباغه450

متر قورباغه5100

متر قورباغه6200

متر کرال پشت750

متر کرال پشت8100

متر کرال پشت9200

متر پروانه1050

متر پروانه11100

متر پروانه12200

متر مختلط انفرادي13100

متر مختلط انفرادي14200

متر مختلط تیمی4×1550

متر آزاد تیمی4×1650

هیات شناي استان/ مهر باشگاه / امضاء مربی تیم  



دراسیون شناي جمهوري اسالمی ایرانف
1395ماه سالآبان–آقایان استان خراسان رضوي " جام قهرمانی والیت "مسابقات شناي مسافت کوتاه 

------------------- باشگاه    / برگ ارنج تیم استان 
:)سال و به باال15(تیمورزشکاراناسامی

1-4-7-
2-5-8-
3 -6-
رکوردشناگر دومرکوردشناگر اولمواد شناردیف

متر آزاد150

متر آزاد2100

متر آزاد3200

متر آزاد4400

متر قورباغه550

متر قورباغه6100

متر قورباغه7200

متر کرال پشت850

متر کرال پشت9100

متر کرال پشت10200

متر پروانه1150

متر پروانه12100

پروانهمتر 13200

متر مختلط انفرادي14100

متر مختلط انفرادي15200

متر مختلط تیمی4×1650

متر آزاد تیمی4×1750

هیات شناي استان/ مهر باشگاه / امضاء مربی تیم  



1395سالماهآبان-خراسان رضوياستان " والیت قهرمانی جام "برنامه مسابقات شناي قهرمانی

سال 15و باالي15زیر رده سنی

مسابقاتپیشنهادي )منوي(برنامه غذایی 

شام نهار صبحانه تاریخ/روز
میوه+ چلو مرغ +سوپ  -----  ---- 9/8/95شنبهیک

میوه+ شنیسل مرغ و ماکارونی +سوپ دوغ+چلو میکس )صبحانه هتل(بوفه  10/8/95به شندو
میوه+ چلو کباب کوبیده+ سوپ  دوغ+چلو جوجه کباب )صبحانه هتل(بوفه  11/8/95شنبه سه 

 ------ دوغ+ چلو مرغ  )صبحانه هتل(بوفه 12/8/95شنبه چهار

ومسروز صبح دومروزصبح  صبح روز اول

متر آزاد100 متر پروانه50 )سال به باال15ویژه (مترآزاد400

متر کرال پشت50 متر کرال پشت100 متر آزاد50

متر پروانه200 متر آزاد200 متر کرال پشت200

متر قورباغه100 متر قورباغه50 متر پروانه100

مختلط انفراديمتر 100 متر مختلط انفرادي200 متر قورباغه200

توزیع جام قهرمانی متر مختلط تیمی4×50 متر آزاد تیمی4×50



شنا،شیرجه و واترپلوفدراسیون 

ًوالیتقهرمانی مشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام 

)1395ماهآبان(سال به باال  15و 15زیر رده هاي سنی 

.....................................)    سال12-11(: باشگاه / تیم شنا استان

تلفن تماس شناگرمحل تولدتاریخ تولدملیشماره نام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1     /      /13

2     /      /13

3     /      /13

4     /      /13

5     /      /13

6     /      /13

7     /      /13

8    /      /13

:سرپرست  تیم /مشخصات مربی

تلفن تماسدرجه کارتتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1  /      /13

سرپرست مشترك13/      /   2

مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شناي استان



فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

ًمشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام قهرمانی والیت

)1395آبانماه(سال به باال  15و 15هاي سنی زیر رده 

.....................................)    سال14- 13: (باشگاه / تیم شنا استان

تلفن تماس شناگرمحل تولدتاریخ تولدشماره ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1     /      /13

2     /      /13

3     /      /13

4     /      /13

5     /      /13

6     /      /13

7     /      /13

8     /      /13

:سرپرست  تیم /مشخصات مربی

تلفن تماسدرجه کارتتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1        /      /13

سرپرست مشترك13/      /        2

مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شناي استان



شنا،شیرجه و واترپلوفدراسیون 

ًمشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام قهرمانی والیت

)1395آبانماه(سال به باال  15و 15رده هاي سنی زیر 

.....................................)    سال و به باال15: (باشگاه / تیم شنا استان

تلفن تماس شناگرمحل تولدتاریخ تولدماره ملیشنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1     /      /13

2     /      /13

3     /      /13

4     /      /13

5     /      /13

6     /      /13

7     /      /13

8     /      /13

:سرپرست  تیم /مشخصات مربی

تلفن تماسدرجه کارتتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1        /      /13

سرپرست مشترك13/      /        2

مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شناي استان




