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 ...محترم باشگاه فرهنگی ورزشی ت سرپرس

 
  

  

  وتحیتوتحیتبا سالم با سالم 

جلسه هماهنگی جلسه هماهنگی اولین اولین ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه حضرتعالی، با عنایت به تصمیمات متخذه در ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه حضرتعالی، با عنایت به تصمیمات متخذه در احتراماً  احتراماً        
، بدینوسیله موارد زیر جهت برگزاری مطلوبتر ، بدینوسیله موارد زیر جهت برگزاری مطلوبتر 9955//    88//2222باشگاههای شنا در روز شنبه مورخ باشگاههای شنا در روز شنبه مورخ   مدیران ونمایندگان مدیران ونمایندگان 

    ::و صدور هماهنگی های الزم بشرح ذیل ایفاد میگرددو صدور هماهنگی های الزم بشرح ذیل ایفاد میگرددمسابقات مذکور جهت مزید استحضار مسابقات مذکور جهت مزید استحضار 
  شنرح جندو    شنرح جندو      شننای باشنگاههای کشنور بنه    شننای باشنگاههای کشنور بنه    دهمین دوره مسابقات دهمین دوره مسابقات چهارچهاربرنامه زمانبندی مراحل چهارگانه برنامه زمانبندی مراحل چهارگانه   --11

    ..  زیرتعیین گردیدزیرتعیین گردید

 تاریخ برگزاری ایام برگزاری مسابقات مراحل

 آذرماه   5و  4 جمعه –پنجشنبه  مرحله او 

 دی ماه 3و 2 جمعه –پنجشنبه  مرحله دوم

 بهمن ماه 29و28 جمعه –پنجشنبه  مرحله سوم

 اسفند ماه 16و  15 جمعه –پنجشنبه  مرحله چهارم

  

  9955//77//1212منورخ  منورخ    262262//11191119ارسا  شنده ینی نامنه    ارسا  شنده ینی نامنه    ))مفاد آئین نامه اجرایی مسابقات شنای باشگاههای کشور مفاد آئین نامه اجرایی مسابقات شنای باشگاههای کشور   --22
  ..الزم االجرا می باشدالزم االجرا می باشد( ( فدراسیونفدراسیون

حق تنردد در محوینه اسنتخر    حق تنردد در محوینه اسنتخر      ((کارتکارت  IIDD))کارت شناساییکارت شناساییجرایی و فنی تیم ها بدون جرایی و فنی تیم ها بدون عوامل اعوامل ا  ،،کلیه شناگران کلیه شناگران   --33
    ..مسابقات را نخواهند داشتمسابقات را نخواهند داشت

رینا  معناد    رینا  معناد      151522//222222//222222مبلنغ  مبلنغ  ) ) حق مشارکت تیم هنا  حق مشارکت تیم هنا  از مبلغ کل از مبلغ کل % % 5252حداقل حداقل مهلت قانونی واریز مهلت قانونی واریز --44
  21287611312222128761131222ی ی به حسنا  جنار  به حسنا  جنار    9955//99//2222تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ((  ریا ریا میلیون میلیون   یکصدوپنجاهیکصدوپنجاه

  ..گردیدگردیدتعیین تعیین بانک ملی بنام درآمدی فدراسیون شنا بانک ملی بنام درآمدی فدراسیون شنا 
سا  تمام،فاقد کارت پایان خندمت و ینا معافینت از خندمت     سا  تمام،فاقد کارت پایان خندمت و ینا معافینت از خندمت       1818بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی   --55

همچنین دارندگان برگ اعزام به خدمت ،معافیت تحصنیلی ینا معافینت    همچنین دارندگان برگ اعزام به خدمت ،معافیت تحصنیلی ینا معافینت    ..توسط باشگاهها مجاز نمی باشدتوسط باشگاهها مجاز نمی باشد
لذا باشگاهها نسنبت  لذا باشگاهها نسنبت  ..سازمان وظیفه عمومی امکان پذیر استسازمان وظیفه عمومی امکان پذیر استفعالیت ورزشی ازفعالیت ورزشی ازکتبی کتبی با اجازه با اجازه موقت صرفاًموقت صرفاً

بدیهی است مسنوولیت اینن امنر    بدیهی است مسنوولیت اینن امنر    ..به رعایت بخشنامه ستادکل نیروهای مسلح دقت الزم را معمو  دارندبه رعایت بخشنامه ستادکل نیروهای مسلح دقت الزم را معمو  دارند
  ..بعهده باشگاهها خواهد بودبعهده باشگاهها خواهد بود

شنناگران را  برمبننای   شنناگران را  برمبننای   بمنظور ارتقاءسطح کیفی و افزایش رقابت بین شناگران پیشنهاد گردید ارنن   بمنظور ارتقاءسطح کیفی و افزایش رقابت بین شناگران پیشنهاد گردید ارنن     --66
  ..رشته های تخصصی آنها تنظیم نمایندرشته های تخصصی آنها تنظیم نمایند

نسبت به نسبت به ( ( 9595//88//2929تا مورخ تا مورخ ))باشگاهها موظف گردیدند حداکثر تا یک هفته قبل از شروع مرحله او  باشگاهها موظف گردیدند حداکثر تا یک هفته قبل از شروع مرحله او    --77
همنراه بنا مندار  و ارائنه قراردادهنای تکمینل شنده اقندام         همنراه بنا مندار  و ارائنه قراردادهنای تکمینل شنده اقندام         ( ( فر شناگرفر شناگرنن1212حداقل حداقل ))معرفی اعضاء تیم معرفی اعضاء تیم 

بنه آدر  الکترونیکنی فدراسنیون    بنه آدر  الکترونیکنی فدراسنیون    ( ( اسکن مدار اسکن مدار ))ارسا  فایل الکترونیکی ارسا  فایل الکترونیکی مدار  بطریق مدار  بطریق   ضمناًضمناً..نمایندنمایند
  iinnffoo@@iirrssff..iirr    اقدام نماینداقدام نمایند..  
قرارداداعضاء تیم باید در چهارنسخه تنظیم و سپس در دفتر هیات شنای اسنتان مربوینه بنه  بنت     قرارداداعضاء تیم باید در چهارنسخه تنظیم و سپس در دفتر هیات شنای اسنتان مربوینه بنه  بنت       --88

ضمناً قرارداد ضمناً قرارداد ..شنا اعتبار الزم را پیدا خواهد کردشنا اعتبار الزم را پیدا خواهد کرد  کمیته فنیکمیته فنیتایید تایید   ززالزم بذکر است قراردادها پس االزم بذکر است قراردادها پس ا. . برسدبرسد
  ..سفید وبدون درج مبلغ از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بودسفید وبدون درج مبلغ از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود

پنجشننبه را  سناعت   پنجشننبه را  سناعت   ))و عصنر و عصنر ((  1212را  سناعت  را  سناعت  ))مسابقات یبق استارت لیستها در دو نوبت صنبح  مسابقات یبق استارت لیستها در دو نوبت صنبح    --99
مقرر برگزار منی گنردد لنذا مسنوولیت     مقرر برگزار منی گنردد لنذا مسنوولیت       یبق برنامه پیوستی در ساعتیبق برنامه پیوستی در ساعت((  1616جمعه را  ساعت  جمعه را  ساعت      ––  1616//3232

  ..هدایت شناگران به واحد هماهنگی بعهده مربیان تیم ها خواهد بودهدایت شناگران به واحد هماهنگی بعهده مربیان تیم ها خواهد بود
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روز کناری قبنل از شنروع مسنابقات منی      روز کناری قبنل از شنروع مسنابقات منی        44زمان ارسا  برگه ارن  تیم ها در هنر مرحلنه حنداکثر    زمان ارسا  برگه ارن  تیم ها در هنر مرحلنه حنداکثر      --1212
  ..حذف می گرددحذف می گردد  ارسا  بعد از تاریخ مقرر مورد تایید نبوده و تیم مذکور از حضور در آن مرحلهارسا  بعد از تاریخ مقرر مورد تایید نبوده و تیم مذکور از حضور در آن مرحله..باشدباشد
در مسابقات قهرمانی در مسابقات قهرمانی   13913955باشگاهها موظف گردیدند از شناگرانی بکارگیری نمایند که در سا  جاری باشگاهها موظف گردیدند از شناگرانی بکارگیری نمایند که در سا  جاری --1111

بدیهی است مسنوولیت حسنن   بدیهی است مسنوولیت حسنن   ..باشند باشند سایر رشته های ورزشی شرکت نکرده سایر رشته های ورزشی شرکت نکرده   ......لیگ باشگاهی و لیگ باشگاهی و   ،،کشورکشور
  ..رعایت و نظارت برمصوبه فوق بعهده باشگاه می باشد رعایت و نظارت برمصوبه فوق بعهده باشگاه می باشد 

صبح تا صبح تا ))مسابقات تیمی حداکثر تا یکساعت قبل از شروع مسابقات روزانه مسابقات تیمی حداکثر تا یکساعت قبل از شروع مسابقات روزانه رکیب رکیب مکتو  تمکتو  تتحویل تحویل   --1212
    ..به میز منشی الزامی استبه میز منشی الزامی است( ( 1515عصر تا قبل از ساعت عصر تا قبل از ساعت   --99از ساعت از ساعت   قبلقبل
امکان امکان   1515و در شیفت عصر از ساعت و در شیفت عصر از ساعت   8:328:32ورود تیم ها در استخر مسابقات در شیفت صبح از ساعت ورود تیم ها در استخر مسابقات در شیفت صبح از ساعت   --1133

دقیقنه  دقیقنه    1515شناگران، تیم ها می توانند از ساعت تعیین شده فوق تا شناگران، تیم ها می توانند از ساعت تعیین شده فوق تا ضمناً برای گرم کردن ضمناً برای گرم کردن . . پذیر می باشدپذیر می باشد
  ..قبل از شروع مسابقات از استخر استفاده کنندقبل از شروع مسابقات از استخر استفاده کنند

شناگران نیز می بایسنت از لبنا    شناگران نیز می بایسنت از لبنا    . . تیم ها باید با لبا  فرم یک شکل در محل مسابقات تردد نمایندتیم ها باید با لبا  فرم یک شکل در محل مسابقات تردد نمایند  --1144
در صنورت عندم رعاینت    در صنورت عندم رعاینت    . . اینداینداستفاده نماستفاده نم  مناسب بدون حک پرچم کشورهای خارجیمناسب بدون حک پرچم کشورهای خارجی( ( کاله و مایوکاله و مایو))شنا شنا 

در قسمت هماهنگی از حضور شناگر در مسابقه جلنوگیری  در قسمت هماهنگی از حضور شناگر در مسابقه جلنوگیری  وهرگونه خالکوبی قابل رویت وهرگونه خالکوبی قابل رویت   پوشش مناسب پوشش مناسب 
بی تردید رعایت موارد انضبایی و اخالقی شناگران بعهده سرمربی و سرپرست تنیم خواهند   بی تردید رعایت موارد انضبایی و اخالقی شناگران بعهده سرمربی و سرپرست تنیم خواهند   . . خواهد شدخواهد شد

    ..بودبود
  . . اری مسابقات قدردانی می گردداری مسابقات قدردانی می گرددقبالً از حسن همکاری حضرتعالی درهرچه مطلوبتر شدن برگزقبالً از حسن همکاری حضرتعالی درهرچه مطلوبتر شدن برگز

  
  

 

 


