
مسابقات شنای قهرمانی چهاردهمین دوره  لواسن برگزاری مرحله حُاحتراماً؛ ضمن تقدیر و تشکر از مساعی ارزشمند حضرتعالی در 

دستور فرمایید نسبت به  مستدعی است به منظور برگزاری مطلوب مراحل بعدی مسابقات، ((جام خلیج فارس ))های کشور باشگاه

  .موجب مزید امتنان خواهد بود.معمول فرمایندموارد مشروحه ذیل اهتمام ویژه 

لغایت جمعه مورخ  20/12/95روز پنجشنبه مورخ از ها طبق زمانبندی اعالم شده  ومین مرحله مسابقات شنای باشگاهد -1

 .در محل استخر آزادی تهران برگزار می گردد 20/12/95

ریال به شماره حساب  222/222/152میلیون ریال معادل  یکصدوپنجاهمهلت قانونی پرداخت حق مشارکت ورودی تیم ها به مبلغ  -0

تمدیدگردیده  02/29/95شنبه مورخ چهارتا حداکثر وقت اداری روز  بانک ملی بنام درآمدی فدراسیون شنا، 2121311101222

کت در مرحله دوم لطفاً فیش واریزی را در زمان فوق الذکر به این فدراسیون ارسال نمایید و مفاصا حساب آن را برای شر .است

الزم بذکر است در صورت عدم پرداخت وجه فوق تا تاریخ معین شده باشگاه  .از سازمان مسابقات شنا دریافت نمایید

آیین نامه اجرایی، با ارائه درخواست کتبی مبلغ حق  9-5باشگاه ها می توانندحسب بند . ازحضوردرمسابقات حذف می گردد

از مبلغ کل یک % 05از مبلغ کل قبل از مرحله اول % 52مان مسابقات بصورت اقساط بصورت المشارکت  فوق را با تایید ساز

بدیهی است جهت تضمین در این خصوص چک .)هفته قبل از مرحله دوم و مابقی نیز یک هفته قبل از مرحله سوم واریز نمایند

 (دریافت می گردد

 

 قبل از مرحله دومیک هفته ها تا  باشگاه فنیکادر ،جذب ورزشکارانوافزایش ظرفیت  قانونی پیرامون از آنجا که آخرین مهلت  -0

باشگاه باید نسبت به ارسال الکترونیکی مدارک ورزشکاران جدید  02/9/95تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه لذا  خواهد بود

ضمناً به  .اشگاه اقدام نمایندبمنظور ثبت نهایی اعضاء ب و لیست کل نفرات باشگاه( Card  ID)بمنظور صدور کارت شناسایی 

جهت عدم صدور کارت شناسایی مجدد یا المثنی، لطفا به مربیان باشگاه ابالغ فرمایید در حفظ و نگهداری کارت شناسایی 

 .اهتمام ویژه ای معمول گردد( ID CARD)ورزشکاران 

 01/29/95ورخ شنبه میکروز ( 11ساعت )حداکثرتا آخر وقت اداری ( ومددرمرحله ) مهلت قانونی ارسال برگ ارنج تیم ها  -2

بدین منظور مقتضی است  .گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد ارسالبرگ ارنج هایی که بعد از مهلت قانونی به خواهد بود لذا 

 .معمول گردددرج استارت لیست مسابقات در سایت فدراسیون ، همکاری ویژه ای در این خصوص تسریع در  جهت

رکورد شناگران بر مبنای بهترین  ،و ارتقای سطح کیفی مسابقات مقرر گردیدرعایت دسته بندی صحیح شناگران  بمنظور -5

استارت لیست مرحله اول نگارش ثبت رکورد از آنجا که درتعیین گردد یکسال گذشتهدر  (Best Time)رکورد ثبت شده شناگر

از  به بعد حتماً باید ومدمرحله ارسالی استارت لیست رعایت نگردید لذا دربصورت کامل این خواسته  مسابقات متاسفانه

بدیهی .استخراج گردد (اول همرحلرکورد  در مرحله دوم از)کسب گردیده  مراحل قبلکه درمسابقات شناگر بهترین رکورد 

که در یکسال گذشته اضافه نماید (برگ ارنج)گری را برای اولین بار می خواهد به استارت لیست است اگر مربی نام و رکورد شنا

دسته های بعد از تعیین  شناگرباید بداند که این  ،ضمن ثبت رکورد واقعی و درحال حاضر شناگردر مسابقه ای شرکت نداشته 

 .قرار خواهندگرفت در دسته های آهسته تر ،شناگران قبلی

ثبت شده رکورد بهترین عدم انطباق رکورد ثبت شده در برگ ارنج با ) 5در صورت عدم رعایت اجرای ماده : تبصره

ریال بعنوان جریمه  222/522به ازاء هررکورد اشتباه در برگ ارنج مبلغ ( قبلی همرحل و یکسال گذشتهدر  (Best Time)شناگر

 .رشته شناگر پرداخت گردد که می بایست قبل از اولینتعیین می گرددبرای باشگاه 



  گردند معادل( ( NNaattiioonnaall  RReeccoorrdd))  به هر شناگر یا تیم شنا که موفق به ترقی و بهبود رکورد ملی در هرمرحله از مسابقات، -1

  و اگر موفق به ترقی    %%0101  شوند معادل( جوانان)سال AAGGEE  GGrroouuppee  13- 15))))و اگر موفق به ثبت رکورد رده سنی، ،   011011%%

به امتیازات آن تیم نیز تعلق و (فینا پوینت )امتیاز کسب شده   %%0101  شوند معادل( ( AAggee  ggrroouuppee))  نوجوانانرکورد رده سنی 

  .اجرایی صورت گرفته استآیین نامه  3-5طبق بند امتیاز افزایش  محاسبه نحوهبدیهی است . اضافه خواهد گرفت

 .مسابقات مشابه مرحله اول برگزار خواهد شدبرنامه زمانبندی و ترتیب برگزاری رشته های شنا در مرحله دوم  -3

  .می گرددقدردانی در این خصوص  و همکاران محترم اتان حضرتعالی  مساعیقبالً از 

            


