
 

 

 

5931آذرماه  

 آئین نامه

دخترانمسابقات شنا مسافت بلند   

اصفهانزنده رود جام   

 سال(         11-11و) (11-11(،)11-11)سنیهای  رده

(1111-1111 )متولدین  

آذر ماه  12لغایت  11  

 استان اصفهان



 

  سدا سدا     1177--1111  ییسدنسدن  هدا  هدا    ردهرده  دردر  بلند بلند شنا مسافت شنا مسافت مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  للییبه شرح ج و  ذبه شرح ج و  ذ  جهت توسعه کمی و کیفی شنا  کشورجهت توسعه کمی و کیفی شنا  کشور    --  اصفهاناصفهان  زن ه رودزن ه رودجام جام   --  عنوانعنوان  تحت تحت   دختراندختران

  ممیینامه نسبت به اعزام تنامه نسبت به اعزام تبخشبخش  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  در استان اصفهاندر استان اصفهان

      ..  ییئئاق ام فرمااق ام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات 

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

    نفرنفر  11سرپرست سرپرست الف( الف( 

    نفرنفر  33  ب( مربیب( مربی

  سا (سا (1717--1111نفر)نفر)88  سا (سا (1111--1313نفر )نفر )  88سا ( سا (   1111--1111))نفر نفر   77ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

      فرخواه  بود.فرخواه  بود.نن    1717    ح اکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارح اکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

:محل وزمان اجرای مسابقات 

رده 

 )پسران()پسران(سنی
 ورود به اردو متولدین

شروع 

 مسابقات

پایان 

 مسابقات
 خروج از اردو

  سا سا   1111--1111

  سا سا   1111--1313

  سا  سا  1717--1111

13138811--13813833  

13138811--13813811  

13811381--13781378  

  شنبهشنبهسه سه بع ازظهربع ازظهر

ساعت ساعت 13913911//99//1111

1111011011  
  

1717//99//13913911  

  

1111//99//13913911  

  

    شنبهشنبه    1111ساعت ساعت 

1111//99//13913911    

 شناگران: خوابگاه 

روبدرو  روبدرو    ––خیابدان میدرزا هداهر خیابدان میدرزا هداهر   ––خیابان وحد ت خیابان وحد ت   ––خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه   ––شهرستان اصفهان شهرستان اصفهان   --استان اصفهاناستان اصفهان  : تیم ها پذیرش محل

  131131--3771117137711171  ––خوابگاه امام علی )ع( خوابگاه امام علی )ع(   ––  99شهردار  منطقه شهردار  منطقه 

    1919311911119311911119  با شماره تلفنبا شماره تلفن    خانم زهرا مومنیخانم زهرا مومنی :خوابگاه و پذیرشمسئول 

:چگونگی برگزاری مسابقات 

      مسابقات به صورت نهایی برگزار خواه  ش .مسابقات به صورت نهایی برگزار خواه  ش .  --11

      آغاز خواه  ش .آغاز خواه  ش .  1103111031رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   صبحصبح  99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --11

توزید  مد ا  بده نفدرات او  توزید  مد ا  بده نفدرات او  مراسم اختتام مسابقات بع  از انجام آخرین رشته در بع ازظهر آخرین روز مسابقات بدا مراسم اختتام مسابقات بع  از انجام آخرین رشته در بع ازظهر آخرین روز مسابقات بدا   --33

    کاپ قهرمانی به تیم ها  برتر برگزار خواه  ش .کاپ قهرمانی به تیم ها  برتر برگزار خواه  ش .اه ا  اه ا  تاسوم وتاسوم و

    ..می باش می باش   اصفهاناصفهاناستان استان هیات شنا  هیات شنا  بعه ه بعه ه     اصفهاناصفهان  زن ه رود زن ه رود   اه اء احکام قهرمانی جاماه اء احکام قهرمانی جام  --11

:کنگره مسابقات 
  خوا گاات  خوا گاات  در احااا در احااا ((9191//99//1111))روز قبااا از اساات  ت  روز قبااا از اساات  ت    1111رأس ساات   رأس ساات   

      انجتم خواهد شد.انجتم خواهد شد.

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم   --11

    خیر مق م خیر مق م   --11

    انتخاب اعضا  کمیته ها  فنی وانضباهی مسابقاتانتخاب اعضا  کمیته ها  فنی وانضباهی مسابقات  --33

نفر از بدین مربیدان و سرپرسدتان حابدر بدا نفر از بدین مربیدان و سرپرسدتان حابدر بدا   11نفر از هرف ف راسیون شنا و نفر از هرف ف راسیون شنا و   33نفر بوده که نفر بوده که   11تع اد اعضا  کمیته فنیتع اد اعضا  کمیته فنی  --11

  اکثریت آراء خواه  بود.اکثریت آراء خواه  بود.

    



:مدارک مورد نیاز 

  اصا شنتسنتاه  کس دار اصا شنتسنتاه  کس دار   همرا  داشتنهمرا  داشتن--11

  ارائاهارائاه  بتشاد بتشاد دارای شنتسنتاه  کاس دار ندارای شنتسنتاه  کاس دار ن  ییتنچه ورزشکترتنچه ورزشکترچنچن  :5تبصره

)از آااوز  و پارور (  ت )از آااوز  و پارور (  ت  کس دار اعتبر کس دار اعتبر  گواهی اشتغتل  ه تحصیاگواهی اشتغتل  ه تحصیا

    الزاای اس . الزاای اس .   اصا شنتسنتاه والد ناصا شنتسنتاه والد ن

    33××11قطعه  کس قطعه  کس    ک ک  --11

    ((13913911صتدر  صتدر  کتر   یمه پزشكي ورزشی )کتر   یمه پزشكي ورزشی )  --33

  )و ژ  ار ی()و ژ  ار ی(  11درجه درجه داشتن حداقا کتر  ار یگری داشتن حداقا کتر  ار یگری   --11

  اشتن کتر  الی اشتن کتر  الی همرا  دهمرا  د--11

  ادارک فوقادارک فوق) ت نتم هر شنتگر ثب  گردد ( ) ت نتم هر شنتگر ثب  گردد (  ر اسکن شد   ر اسکن شد  ووصصتت: :  2تبصره 

 لارا  لارا   اای پار رداای پار رد    انجاتم انجاتم الکترونیکی الکترونیکی فت ا فت ا ف ط از طر ق ارستل ف ط از طر ق ارستل 

  ..همرا  داشتن اصا ادارک الزاای اس همرا  داشتن اصا ادارک الزاای اس 

از طریق ارسال فایل از طریق ارسال فایل   9191//99//11تا تاریخ تا تاریخ حداکثر حداکثر مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست   فایل اسکن شدهفایل اسکن شده  --11

                                                                                                                                      : :   الکترونیکهیالکترونیکهی  بهه آدرسبهه آدرس  اصهفهاناصهفهانی اسهتان ی اسهتان هیهتت شهنا هیهتت شهنا آدرس ایمیهل آدرس ایمیهل بهه بهه   الکترونیکی الکترونیکی 

hheeyyaattsshheennaa331111@@yyaahhoooo..ccoomm    د.د.رسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمرسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آماا  

با    خانم سهیال طوسیان  سرپرست اجرایی مسابقاتمدارک و کسب اطالعات بیشتر با فایل الکترونیکی * جهت هماهنگی و ارسال

  .تماس حاصل نمائید  93599213533 تلفن

 تذکرمهم :* 

شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توبیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشدن  حدش شدرکت در شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توبیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشدن  حدش شدرکت در 

ت مذکور را نخواهن  داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که ت مذکور را نخواهن  داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که مسابقامسابقا

اصل شناسنامه خود را به همراه ن اشته باشن  و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخ وش وحتی با هی مراحل اصل شناسنامه خود را به همراه ن اشته باشن  و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخ وش وحتی با هی مراحل 

    صغرسن داشته باشن  جلوگیر  بعمل خواه  آم .صغرسن داشته باشن  جلوگیر  بعمل خواه  آم .  ؛؛قانونیقانونی

امورمالی 

  سرپرسهتسرپرسهتی و ی و ببمرمر  ،،اعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  غیره( شرکت کنندگانغیره( شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و   ؛؛ذهاب ذهاب   وو، ایاب ، ایاب ه های اردویی )غذا،اسکانه های اردویی )غذا،اسکانهزینهزینکلیه کلیه   --11

  --نفهرنفهرههر ههر   در طول مسابقات بهه ازا در طول مسابقات بهه ازا   هزینه هاهزینه هاو سایرو سایرغذا غذا   ،،اسکان اسکان   هایهای  و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط 

  کهه مهی بایسهت بهه شهماره حسهابکهه مهی بایسهت بهه شهماره حسهابریهال( خواههد بود.ریهال( خواههد بود.11//121222//222222ریهال )ریهال )  ههزارههزارو ششصهد و ششصهد   میلیهونمیلیهون  دودو  مبلغ مبلغ   مسابقهمسابقه

ا رسید دریافتی آنهرا بهه آدرس پسهت ا رسید دریافتی آنهرا بهه آدرس پسهت واریز و فیش یواریز و فیش ی  اصفهاناصفهانبنام هیئت شنای استان بنام هیئت شنای استان   انصارانصاربانک بانک     11121112--1111--1211919112119191--11

  ارسال گردد.ارسال گردد.  ((    hheeyyaattsshheennaa331111@@yyaahhoooo..ccoomm))  اصفهاناصفهانهیات شنای استان هیات شنای استان   الکترونیکیالکترونیکی

یم هایی است که در زمان مقرر م ارک و حش مشدارکت ورود  را پرداخدت یم هایی است که در زمان مقرر م ارک و حش مشدارکت ورود  را پرداخدت اولویت پذیرش با تاولویت پذیرش با ت::* تذکرمهم 

  ..باشد باشد مداه مدیمداه مدیآذر آذر   1111  شدنبهشدنبه  1717محل اقامت تا ح اکثر ساعت محل اقامت تا ح اکثر ساعت   خوابگاهخوابگاهبمناً خروج تیم ها از بمناً خروج تیم ها از کرده باشن .کرده باشن .

        به بع  بعه ه تیم ها خواه  بود .به بع  بعه ه تیم ها خواه  بود .  1717از ساعت از ساعت   اقامتاقامت

همددراه، فرزندد ، مربددی یددا سرپرسددت همددراه، فرزندد ، مربددی یددا سرپرسددت ، ، ، رانندد ه ، رانندد ه از آوردن نفددرات ابددافی تحددت عنددوان )اولیاءبازیکندداناز آوردن نفددرات ابددافی تحددت عنددوان )اولیاءبازیکنددان  --11

    خوددار  گردد.خوددار  گردد.̋˝(ج ا(ج ا

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 
ایتواناد ایتواناد   تای تای در هر ک از رشته هتی شنت ف ط دو شنتگر از هر در هر ک از رشته هتی شنت ف ط دو شنتگر از هر   --11

    در است  ت  شرک  کند.در است  ت  شرک  کند.

      هر شناگر می توان  در کلیه مواد انفراد  وتیمی شرکت نمای .هر شناگر می توان  در کلیه مواد انفراد  وتیمی شرکت نمای .  --11



  زامی می بایست ح اقل در یک رشته مسابقه دهن .زامی می بایست ح اقل در یک رشته مسابقه دهن .تمامی شناگران اعتمامی شناگران اع  --33

  ترکیب تیم ها  ام اد  می بایست ح اقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.ترکیب تیم ها  ام اد  می بایست ح اقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.  --11

    می شود.می شود.ء ء   به کلیه نفرات او ، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و م ا  اه ابه کلیه نفرات او ، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و م ا  اه ا  --11

  ران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس ش ه ممانعت می گردد.ران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس ش ه ممانعت می گردد.تایپ اسامی و رکورد شناگتایپ اسامی و رکورد شناگ  --11

درصورتی که شناگر  نام او در برگه ارنج ثبت گردی ه و مقرر گردد درمسابقه شرکت نمای  اما به دالیل غیر پزشدکی درصورتی که شناگر  نام او در برگه ارنج ثبت گردی ه و مقرر گردد درمسابقه شرکت نمای  اما به دالیل غیر پزشدکی   --77

    ریافت خواه  گردی .ریافت خواه  گردی .ریا ( جریمه برا  هر مورد دریا ( جریمه برا  هر مورد د    311,111311,111ازحضور در مسابقه خوددار  نمای  مبلغ )ازحضور در مسابقه خوددار  نمای  مبلغ )

    توسهط سرپرسهت تهیمتوسهط سرپرسهت تهیما تراض  ه نتیجه هراست  ه  ت د  ه صور  کتبی ا تراض  ه نتیجه هراست  ه  ت د  ه صور  کتبی   --88

لایر(  اه لایر(  اه 111,111111,111دقی ه پس از پت تن هر اتد  همرا  ابلغ)دقی ه پس از پت تن هر اتد  همرا  ابلغ)  3131حداکثر حداکثر 

    سرداور است  ه تحو ا داد  شود.سرداور است  ه تحو ا داد  شود.

درصورتی که شنتگری  عد از اعرفی از سوی ار ی تای  و تعیاین درصورتی که شنتگری  عد از اعرفی از سوی ار ی تای  و تعیاین   --99

از شرک  در است  ت  ااتنتع نمت د درصور  از شرک  در است  ت  ااتنتع نمت د درصور    خط شنت  ه دال ا پزشکیخط شنت  ه دال ا پزشکی

تأ ید پزشک است  ت   د گر اجتز  شرک  در   یه اواد شنت را تات تأ ید پزشک است  ت   د گر اجتز  شرک  در   یه اواد شنت را تات 

  پت تن است  ت  همتن روز نخواهد داش  .پت تن است  ت  همتن روز نخواهد داش  .

و و     11119119//99//99)از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تها پایهان و هت اداری )از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تها پایهان و هت اداری   تعیین تعداد نفرات تیمتعیین تعداد نفرات تیمتیم ها با تیم ها با   اعالم آمادگی اعالم آمادگی ارسال ارسال   --1212

هیات شنای هیات شنای الزاماً از طریق نمابر الزاماً از طریق نمابر     11911911//99//1111)از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تا پایان و ت اداری )از طریق فاکس و ایمیل ( حداکثر تا پایان و ت اداری تیم تیم   تایپ شده تایپ شده   ارنجارنجبرگه برگه سال سال ارار

پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه   امکان پذیر است .امکان پذیر است .    hheeyyaattsshheennaa331111@@yyaahhoooo..ccoomm  استان اصفهان و یا ارساالز طریق ایمیلاستان اصفهان و یا ارساالز طریق ایمیل

برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند اعالم آمادگی و اعالم آمادگی و نمی شود و تیم هایی که فا د نمی شود و تیم هایی که فا د   ی دادهی دادهتغییری در برگه های ارسالتغییری در برگه های ارسال

  ..شدشد

 رنتااه  رنتااه     اواد است  ت  شانت اواد است  ت  شانت )پیوس   خشنتاه()پیوس   خشنتاه(ضمن ارستل ضمن ارستل   ::تذکر مهمتذکر مهم

 رگه ارنج تی  هت خواهشمند اس   رگه ارنج تی  هت خواهشمند اس    فرم اشخصت  وفرم اشخصت  و    روزانه است  ت  روزانه است  ت  

فرم تکمیلای فرم تکمیلای  ات اترا الزاات  را الزاات    ودوددستور فرات ید اراتب ا الم آاتدگی خدستور فرات ید اراتب ا الم آاتدگی خ

  1111طباق انادرجت  ااتد  طباق انادرجت  ااتد  نفرا  )شنتگر   ار ی  سرپرس ( نفرا  )شنتگر   ار ی  سرپرس (   اشخصت  اشخصت  

  شاات تن رکاار اساا  در صااور   اادم ارسااتل  رگااه   شاات تن رکاار اساا  در صااور   اادم ارسااتل  رگااه نمتئیاادنمتئیاادارسااتل ارسااتل 

هتی   )تکمیا فرم اخصوص ارنج()تکمیا فرم اخصوص ارنج(ارنجارنج تی   هتی تت تاتر   فاوق از ورود  تی   تت تاتر   فاوق از ورود 

    فتقد  رگه ارنج جلوگیری  عما خواهد آاد.فتقد  رگه ارنج جلوگیری  عما خواهد آاد.
 

هیأتهااتی شاانتی سراساار کشااور از هیأتهااتی شاانتی سراساار کشااور از    منظااور  هاار  اناادی منظااور  هاار  اناادی  ::1111مههاده مههاده 

توانمند هتی  خش خصوصی  حضاور تای  هاتی ورزشای تحا   ناوان توانمند هتی  خش خصوصی  حضاور تای  هاتی ورزشای تحا   ناوان 

 ت اعرفی نتاه هیات  شانتی  ت اعرفی نتاه هیات  شانتی  تشگت  و  ت اؤسست  فرهنگی ورزشی  تشگت  و  ت اؤسست  فرهنگی ورزشی 

    در ا ن است  ت   الاتنع ایبتشد.در ا ن است  ت   الاتنع ایبتشد.استتن استتن 

  ر صور  افزا ش تی  هتی شرک  کنند  و  دم ظرفی  پر ر ر صور  افزا ش تی  هتی شرک  کنند  و  دم ظرفی  پر ر ددتبصره : تبصره : 

هیتتهت و تی  هت ی اس  که در زاتن ا رر هیتتهت و تی  هت ی اس  که در زاتن ا رر   اولو    ت   اولو    ت احا اسکتن احا اسکتن 

ا الم آاتدگی و  رگه ارنج خود را ارستل نمود  اند.الزم  رکر اس  ا الم آاتدگی و  رگه ارنج خود را ارستل نمود  اند.الزم  رکر اس  

در شرا ط  کستن اولو   پر ر   ت هیتتهتی شنت استتنهت خواهد در شرا ط  کستن اولو   پر ر   ت هیتتهتی شنت استتنهت خواهد 

   ود. ود.



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

5931 سالآذرماه   _دختران   _جام زنده رود اصفهان  )مسافت بلند (شنای  هرمانی مسابقات   

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

:سال 52-55رده سنی  اسامی تیم  

5-      4-        3- 

2-      1-     

9-                                                                                6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 19 5      

متر آزاد 599 2      

متر آزاد 299 9      

مترآزاد499 4      

متر  ورباغه 19 1      

متر  ورباغه 599 6      

متر  ورباغه 299 3      

متر کرال پشت 19 8      

متر کرال پشت 599 3      

متر کرال پشت 299 59      

متر پروانه 19 55      

ر پروانهمت 599 52      

متر پروانه299 59      

یمتر مختلط انفراد 299 54      

15 متر آزاد تیمی 4×599       

65 میمتر مختلط تی 4×599       

 

/مهر هیات یا باشگاهامضا  مربی تیم  



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

5931 السآذرماه   _دختران   _زنده رود اصفهان  جام )مسافت بلند (شنای  هرمانی مسابقات مشخصات فردی شرکت کننده در   

 : ...................................../ باشگاه  استان سال  52-55 تیم شنااسامی 

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

5            /      /59   

2             /      /59   

9              /      /59   

4              /      /59   

1             /      /59   

6              /      /59   

3              /      /59   

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

5             /      /59   

  سرپرست  مشترک 59/      /              2

                                                                                                

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضا     



                                                        

5931 سالآذرماه   _دختران   _جام زنده رود اصفهان  )مسافت بلند (شنای  هرمانی مسابقات   

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

:سال 54-59رده سنی  اسامی تیم  

5-      4-    3- 

2-          1-    8- 

9-                                                                     6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 19 5      

متر آزاد 599 2      

متر آزاد 299 9      

مترآزاد499 4      

مترآزاد899 1      

متر  ورباغه 19 6      

متر  ورباغه 599 3      

متر  ورباغه 299 8      

متر کرال پشت 19 3      

متر کرال پشت 599 59      

متر کرال پشت 299 55      

متر پروانه 19 52      

متر پروانه 599 59      

متر پروانه299 54      

یمتر مختلط انفراد 299 51      

یمتر مختلط انفراد499 56      

متر آزاد تیمی 4×599 53      

میمتر مختلط تی 4×599 58      

 

هیات یا باشگاه /مهرامضا  مربی تیم  



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

5931 السآذرماه   _دختران   _جام زنده رود اصفهان  )مسافت بلند (شنای  هرمانی مسابقات مشخصات فردی شرکت کننده در   

 : ...................................../ باشگاه  استان سال  54-59 تیم شنااسامی 

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر انوادگینام و نام خ ردیف

5            /      /59   

2             /      /59   

9              /      /59   

4              /      /59   

1             /      /59   

6              /      /59   

3              /      /59   

8            /      /59   

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

5             /      /59   

  سرپرست  مشترک 59/      /              2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضا                                                                                                    



 

5931 سالآذرماه   _دختران   _جام زنده رود اصفهان  )مسافت بلند (شنای  هرمانی مسابقات   

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

:سال 35-15رده سنی  اسامی تیم  

5-      4-    3- 

2-          1-    8- 

9-                                                                     6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 19 5      

متر آزاد 599 2      

متر آزاد 299 9      

مترآزاد499 4      

مترآزاد899 1      

متر  ورباغه 19 6      

متر  ورباغه 599 3      

متر  ورباغه 299 8      

متر کرال پشت 19 3      

متر کرال پشت 599 59      

متر کرال پشت 299 55      

متر پروانه 19 52      

متر پروانه 599 59      

متر پروانه299 54      

یمتر مختلط انفراد 299 51      

یادمتر مختلط انفر499 56      

متر آزاد تیمی 4×599 53      

میمتر مختلط تی 4×599 58      

/مهر هیات یا باشگاهامضا  مربی تیم  



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

5931 السآذرماه   _دختران   _جام زنده رود اصفهان  )مسافت بلند (شنای  هرمانی مسابقات مشخصات فردی شرکت کننده در   

 : ...................................../ باشگاه  استان سال  53-51 اتیم شناسامی 

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

5            /      /59   

2             /      /59   

9              /      /59   

4              /      /59   

1             /      /59   

6              /      /59   

3              /      /59   

8            /      /59   

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

5             /      /59   

  سرپرست   59/      /              2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضا                                                                                                    



                                                                   

  "اصفهان  زنده رود جام  "مسافت بلند برنامه مسابقات شنای 

 5931 آذر ماه –سال دختران  53 – 55سنی های رده 

 ایام  مسابقات رشته های صبح عصر رشته های

 سال( 11-11متر آزاد)122 -1

 سال(11-11مترآزاد) 12  -9

 سال( 11-11مترپروانه) 12 -12

 سال(11-11متر  ورباغه)12 -11

 سال( 11-11مترکرال پشت)12 -11

 سال( 11-11متر کرال پشت )122 -11

 سال( 11-11مترکرال پشت)122 -11

 سال(11-11مترآزاد)122  -11

 سال(11-11مترپروانه) 12 -1

 سال(11-11متر پروانه)122 -1

 سال(11-11مترآزاد)122 -1

 سال(11-11مترکرال پشت)122 -1

 سال(11-11مترآزاد)122 -1

 سال(11-11متر ورباغه)122 -1

 سال(11-11مترمختلط انفرادی)122 -1

 روز اول

 سال(11-11متر  ورباغه)122  -11

 سال(11-11متر آزاد)122  -11

 سال(11-11متر پروانه)122  -11

 سال(11-11متر پروانه) 12 -11

 سال(11-11متر  ورباغه)122 -11

 سال(11-11متر  ورباغه)122 -19

 سال(11-11متر آزاد تیمی)1×122 -12

 سال(11-11متر مختلط تیمی)1×122  -11

 سال(11-11متر آزاد )122 -11

 سال(11-11مترآزاد)122 -11

 سال(11-11مترکرال پشت)11-122

 سال(11-11رباغه )متر  و122  -19

 سال(11-11مترمختلط انفرادی)12-122

 سال(11-11متر  ورباغه )12 -11

 سال(11-11مترکرال پشت)11-122

 سال(11-11متر پروانه)122 -11

 روز دوم

 سال(11-11متر مختلط انفرادی)12-122

 سال(11-11متر کرال پشت)122 -11

 سال(11-11مترکرال پشت )12 -11

 سال(11-11متر آزاد)122 -11

 سال(11-11مترآزاد )12 -11

 سال(11-11متر آزاد تیمی) 1×122 -11

 سال(11-11متر آزاد تیمی) 1×122 -11

 سال(11-11متر مختلط تیمی) 1×122 -11

 سال(11-11متر پروانه )122 -11

 سال(11-11متر مختلط انفرادی)122 -11

 سال(11-11متر آزاد)12 -11

 سال(11-11متر آزاد)122 -11

 سال(11-11متر کرال پشت)12 -11

 سال(11-11متر  ورباغه)11-12

 سال( 11-11متر ورباغه )122 -11

 سال(11-11متر پروانه )122 -19

 روز سوم

 

 

 

 --------- خروج از اردو --------

 سال( 11-11متر آزاد)122 -11

 سال( 11-11متر پروانه)122  -19

 سال( 11-11متر مختلط انفرادی)122  -12

 سال( 11-11متر پروانه )11-122          

 سال(11-11متر آزاد ) 122 -11

 سال(11-11متر مختلط تیمی)1×11-122

 روز چهارم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 ً  اصفهان  زنده رود جام ده در مسابقات شنا  هرمانی ً مشخصات فردی شرکت کنن

 (5931ماه آذر)  دختران -سال  52-55رده های سنی 

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
5               /      /59   

2               /      /59   

9               /      /59   

4               /      /59   

1               /      /59   

6              /      /59   

3              /      /59   

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شناسنامهشماره  نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
5             /      /59   

  مشترک سرپرست 59/      /              2

                                                                                                    

 ا رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امض



 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 ً  اصفهان  زنده رود جام مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا  هرمانی ً 

 (5931ماه آذر)  دختران -سال  54-59رده های سنی 

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد یشماره مل نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
5           /      /59   

2           /      /59   

9           /      /59   

4           /      /59   

1           /      /59   

6           /      /59   

3         /      /59    

8         /      /59    

 

 :مشخصات مربی 

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
5         /      /59   

  سرپرست مشترک 59/      /         

                                                                                         

 شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضا رئیس هیات                  


