
 

 

   

 9315ماهبهمن 

 

 آئین نامه

 مسابقات شنا بزرگساالن 

 شهدای غواصجام 
 ویژه آقایان

استخرآزادی –تهران   

(پائین به 9307 متولدین) باال به و سال 55باالی  سنی رده های  



  تحتت  تحتت    انانآقایآقای  سالسال  2255باالی باالی   ییسنسنهای های رده رده   دردر  بزرگساالنبزرگساالن  ییشناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فدراسیونفدراسیون  ممییاساس تصماساس تصمبر بر 

  كشتور كشتور بزرگساالن بزرگساالن جهت توسعه كمی و كیفی شنای جهت توسعه كمی و كیفی شنای   میزبانی هیات شنای استان تهرانمیزبانی هیات شنای استان تهرانبه به     --  شهدای غواصشهدای غواصجام جام   --  عنوانعنوان

آن آن   ممییبخشنامه نسبت به اعتزام تت  بخشنامه نسبت به اعتزام تت    ننییمفاد امفاد ا  در نظر داشتندر نظر داشتن  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  ..برگزار گرددبرگزار گردد  للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور استان جهت شركت درمسابقات استان جهت شركت درمسابقات 

ناستا هیات شنای/باشگاه تعداد افراد اعزامی ازهر: 

  نفرنفر  2222ورزشکار ورزشکار ( ( الفالف

مربتی  مربتی  وو  سرپرستت سرپرستت لذا مقتضی است لذا مقتضی است ..نفرخواهد بودنفرخواهد بود    2222    حداكثر نفرات اعزامی اعم از مربی، ورزشکارحداكثر نفرات اعزامی اعم از مربی، ورزشکاراز آنجا كه از آنجا كه   : 9 بصرهت

  ..انتخاب ومعرفی گرددانتخاب ومعرفی گردد  شركت كنندگان در مسابقاتشركت كنندگان در مسابقاتاز بین از بین تیم تیم 

محل وزمان اجرای مسابقات: 

 ورود به اردو متولدین سنی های رده
شروع 

 مسابقات

پایان 

 مسابقات
 خروج از اردو

    سالسال  2255باالی باالی 

  ((ننآقایاآقایا))

21210707  

    به پایینبه پایین

  شنبهشنبهچهارچهاربعدازظهربعدازظهر

  2244077077ساعت ساعت 21121155//2222//2121
2424//2222//21121155  2525//2222//21121155  

  شنبهشنبه  روزروز  صبحصبح

    21121155//2222//2121((صبح صبح 11))

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

  آزادیآزادیاستخر قهرمانی مجموعه ورزشی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی     --كرجكرج––اتوبان تهران اتوبان تهران   55كیلومتر كیلومتر   ––تهران تهران   استاناستان: :   محل برگزاری

  آزادیآزادی  22خوابگاه شماره خوابگاه شماره   ––مجموعه ورزشی آزادی مجموعه ورزشی آزادی   :و پذیرش  محل اسکان

  7122222214171222222141علیرضا فروغی  با شماره تلفن علیرضا فروغی  با شماره تلفن آقای آقای   :سرپرست اجرایی مسابقات 

  ((تلگرام پذیرشتلگرام پذیرش))7122120101571221201015با شماره تلفن با شماره تلفن     بهنام صادقی نژادبهنام صادقی نژاد  آقایآقای  : و پذیرش  مسئول اسکان

 جدول رده های سنی و تاریخ تولد: 

 

 متولدین رده  سنی ردیف

 9311الی    9307 سال  51تا  55 9

 9319الی    9315 سال 33تا   37 5

 9351الی     9317 سال  31تا   35 3

 9359الی    9355 سال  33تا  37 3

 9331الی     9357 سال  31تا  35 5

 9339الی      9335 سال  53تا   57 1

 9331   الی  9337 سال 51تا   55 0

 9339الی    9335 سال  13تا  17 8

 9351الی     9337 سال 11تا   15 1

 9359الی     9355 سال  03تا   07 97

 9391الی      9357 سال  01تا   05 99

 به پائین    9395 سال وبه باال 87 95

 

 

 



چگونگی برگزاری مسابقات: 

      ..برگزار خواهد شدبرگزار خواهد شد( ( تایم فینالتایم فینال))مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   --22

      ..آغاز خواهد شدآغاز خواهد شد  1122رأس ساعت رأس ساعت   هاهاعصرعصرو و   11رأس ساعت رأس ساعت   هاها  صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

توزیع مدال به نفترات اول  توزیع مدال به نفترات اول  مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با   --11

    ..اهدای كاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شداهدای كاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شدوورده های سنی رده های سنی تاسوم تاسوم 

    ..بعهده استان میزبان  می باشدبعهده استان میزبان  می باشد  و احکام قهرمانی و احکام قهرمانی     كاپ تیم هاكاپ تیم ها  ؛؛تهیه و توزیع مدال قهرمانیتهیه و توزیع مدال قهرمانی  :  9تبصره

کنگره مسابقات: 

      ..انجام خواهد شدانجام خواهد شد  اردواردودر محل در محل ( (   1515//2222//2211شنبه شنبه چهارچهار))روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  2727رأس ساعت رأس ساعت 

 دستورجلسه:  

      تالوت قرآن كریم تالوت قرآن كریم   --22

    خیر مقدم خیر مقدم   --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --11

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

    شناگران توسط سرپرستان تیم هاشناگران توسط سرپرستان تیم هاآخرین مهلت زمانی جهت حذف آخرین مهلت زمانی جهت حذف --55

  00به شرح ذیل می باشندبه شرح ذیل می باشند(  (  فنی وانضباطیفنی وانضباطی) )   اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   توجهتوجه

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --22

  ناظرداوری فدراسیون  ناظرداوری فدراسیون    --22

  سرپرست كل مسابقاتسرپرست كل مسابقات  --11

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

  سرداور مسابقات سرداور مسابقات   --55

مدارک مورد نیاز: 

  آنآنهمراه با یک برگ تصویر همراه با یک برگ تصویر كارت ملی كارت ملی اصل اصل   همراه داشتنهمراه داشتن--11

    ((21121155صادره صادره ))كارت بیمه پزشکی ورزشی كارت بیمه پزشکی ورزشی   --22

  گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوعگواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع--11

مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیتات  مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیتات    :5تبصره 

  ..استان متبوع خواهد بوداستان متبوع خواهد بود  ییشناشنا

امورمالی 

  ،،اعتم از ورزشتکار  اعتم از ورزشتکار    شركت كننتدگان شركت كننتدگان ( ( غیرهغیرهعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و   ؛؛ذهاب ذهاب   وو، ایاب ، ایاب غذا،اسکانغذا،اسکان))های اردویی های اردویی   هزینههزینهكلیه كلیه   --99

بترای  بترای    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 یا سرپرست یا سرپرست ی ی ببمرمر

  ملتملتبه حساب بانک به حساب بانک كه كه   خواهد بودخواهد بود  ((ریالریال  99//557777//777777))ریال ریال   هزارهزارپانصدپانصدوو  یک میلیونیک میلیون  مبلغمبلغ  نفرنفرهر هر   مسابقات به ازاءمسابقات به ازاء  روزروز22

ایمیتتل ایمیتتل را از طریتت  را از طریتت  واریتتز و فتتیر واریتتزی  واریتتز و فتتیر واریتتزی      تهتترانتهتترانبنتتام هیتتات شتتنای استتتان   بنتتام هیتتات شتتنای استتتان     1111172211111722بتته شتتماره  بتته شتتماره  

TTeehhrraannsswwiimmmmiinngg@@ggmmaaiill..ccoomm استفاده از استفاده از ضمناً هزینه تیم هایی که نیاز به ضمناً هزینه تیم هایی که نیاز به   ..گرددگرددارسال ارسال   ((7722005117012200511701))یا فاكس یا فاكس

  ..ریال تعیین گردیده استریال تعیین گردیده است  577577//777777خوابگاه و تغذیه ندارند مبلغ خوابگاه و تغذیه ندارند مبلغ 

    ..خودداری گرددخودداری گردد̋˝جداجدا((همراه، فرزند، مربی یا سرپرست همراه، فرزند، مربی یا سرپرست ، ، راننده راننده ))از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان   --22



مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

  ..نفرمی تواند در تركیب تیم اعزامی حضور داشته باشدنفرمی تواند در تركیب تیم اعزامی حضور داشته باشد  در هرگروه سنی از هر استان فقط یکدر هرگروه سنی از هر استان فقط یک  --11

      ..شركت نمایدشركت نماید  گروه سنی مربوط به خودگروه سنی مربوط به خودهر شناگر می تواند در كلیه مواد انفرادی هر شناگر می تواند در كلیه مواد انفرادی   --22

  ..هرشناگر مجاز است فقط دریک مسابقه تیمی شركت نمایدهرشناگر مجاز است فقط دریک مسابقه تیمی شركت نماید  --11

  ..سال در صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را شروع نمایندسال در صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را شروع نمایند  4747شناگران باالی شناگران باالی --44

  ..ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گرددساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گرددتركیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک تركیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک   --55

    ..می شودمی شودء ء   به كلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدابه كلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا  --11

  00رده بندی براساس امتیازات كسب شده ذیل تعیین خواهد شدرده بندی براساس امتیازات كسب شده ذیل تعیین خواهد شد--00

  2،4،1،7،27،22،24،272،4،1،7،27،22،24،27و امتیاز تیمی و امتیاز تیمی   2،2،1،4،5،1،0،12،2،1،4،5،1،0،1مواد انفرادی مواد انفرادی 

درصورتی كه شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شركت نماید امتا بته دالیتل غیتر     درصورتی كه شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شركت نماید امتا بته دالیتل غیتر       --77

دریافتت خواهتد   دریافتت خواهتد   غیبتت  غیبتت  جریمه برای هر متورد  جریمه برای هر متورد  ( ( ریالریال    22//777777//777777))پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ 

  ..گردیدگردید

دقیقه پس از پایان دقیقه پس از پایان   1717، حداكثر ، حداكثر   تیمتیم  مربیمربیسرپرست یا سرپرست یا توسط توسط   باید به صورت كتبیباید به صورت كتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه اعتراض به نتیجه هرمسابقه   --99

درصورت صحت اعتراض مبلغ فوق مسترد می درصورت صحت اعتراض مبلغ فوق مسترد می ..به سرداور مسابقه تحویل داده شودبه سرداور مسابقه تحویل داده شود( ( ریالریال577،777577،777))هر ماده همراه مبلغهر ماده همراه مبلغ

  ..گرددگردد

دالیتل پزشتکی از   دالیتل پزشتکی از     مربی تیم و تعیین خط شتنا بته  مربی تیم و تعیین خط شتنا بته  سرپرست یا سرپرست یا درصورتی كه شناگری بعد از معرفی از سوی درصورتی كه شناگری بعد از معرفی از سوی   --1111

شركت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شركت در بقیه مواد شنا را تتا پایتان   شركت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شركت در بقیه مواد شنا را تتا پایتان   

    ..مسابقات همان روز نخواهد داشت مسابقات همان روز نخواهد داشت 

عضتویت داشتته باشتندح  شتركت در     عضتویت داشتته باشتندح  شتركت در       1155و و   1144های های   لیگ شنا و واترپلو ساللیگ شنا و واترپلو سال  شناگرانی كه در تیم های ملی،شناگرانی كه در تیم های ملی،--1111

    ..مسابقات را ندارندمسابقات را ندارند

وبرنامه اجرایی رشتته هتا،   وبرنامه اجرایی رشتته هتا،     ارنج تیمارنج تیم  ،،فرم مشخصاتفرم مشخصات  ،،مواد مسابقات شنا مواد مسابقات شنا ((پیوست بخشنامهپیوست بخشنامه))ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذکر مهمتذکر مهم

  ..  گرددگرددارائه ارائه   در زمان کنگرهدر زمان کنگرهبایست بایست   ((تکمیل فرم مخصوص ارنجتکمیل فرم مخصوص ارنج))نیزنیزها ها   تیمتیم  برگه ارنجبرگه ارنج  ..خواهشمند است دستور فرماییدخواهشمند است دستور فرمایید

ختود را  ختود را    اعالم آمادگی کتبیاعالم آمادگی کتبی  1515//2222//11روز شنبه مورخ روز شنبه مورخ پایان وقت اداری پایان وقت اداری هیات ها و باشگاه ها می بایست تا هیات ها و باشگاه ها می بایست تا   ::33تبصره تبصره 

جهت برنامه ریزی جهت برنامه ریزی ((با تسهیالت اسکان و تغذیهبا تسهیالت اسکان و تغذیه/ / بدون خوابگاه و غذا بدون خوابگاه و غذا ) ) تعداد نفرات تیم و نحوه پذیرش تعداد نفرات تیم و نحوه پذیرش به همراه درج به همراه درج 

  TTeehhrraannsswwiimmmmiinngg@@ggmmaaiill..ccoommو یا آدرس الکترونیکی هیات شتنا  و یا آدرس الکترونیکی هیات شتنا  7220051170172200511701مسابقات ازطری  نمابرشماره مسابقات ازطری  نمابرشماره 

ه اعالم آمادگی خود را در زمتان مقترر ارستال كترده     ه اعالم آمادگی خود را در زمتان مقترر ارستال كترده     بدیهی است اولویت پذیرش با تیم هایی است كبدیهی است اولویت پذیرش با تیم هایی است ك. . ارسال نمایندارسال نمایند

  ..باشندباشند

های بخر خصوصتی، حضتور تتیم هتای     های بخر خصوصتی، حضتور تتیم هتای       بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر كشور از توانمندیبمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر كشور از توانمندی0  0    33تبصره تبصره 

ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بالمانع ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بالمانع 

    ..میباشدمیباشد
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 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

  مواد مسابقاتمواد مسابقاتو و رده های سنی رده های سنی جدول جدول 

 مواد مسابقات رده  سنی ردیف

 انفرادیمترمختلط 3×57 مترآزاد57 مترپروانه57 مترکرال پشت977 مترقورباغه977 مترآزاد 977 سال  51تا  55 9

مترآزاد 977 سال 33تا   37 5 مترقورباغه977  مترکرال پشت977  مترپروانه57  مترآزاد57  انفرادیمترمختلط 3×57   

مترآزاد 977 سال  31تا   35 3 مترقورباغه977  مترکرال پشت977  مترپروانه57  مترآزاد57  انفرادیمترمختلط 3×57   

مترآزاد 977 سال  33تا  37 3 مترقورباغه977  مترکرال پشت977  مترپروانه57  مترآزاد57  انفرادیمترمختلط 3×57   

مترآزاد 977 سال  31تا  35 5 مترقورباغه977  مترپروانه57 مترکرال پشت 57  انفرادیمترمختلط 3×57 ---   

مترآزاد 977 سال  53تا   57 1 مترقورباغه977  مترکرال پشت 57  مترپروانه57   --- --- 

مترآزاد 977 سال 51تا   55 0 مترقورباغه977  مترکرال پشت 57  مترپروانه57   --- --- 

مترآزاد57 سال  13تا  17 8 مترکرال پشت 57 مترقورباغه57  مترپروانه57   --- --- 

مترآزاد57 سال 11تا   15 1 مترقورباغه57  مترکرال پشت 57   --- --- --- 

مترآزاد57 سال  03تا   07 97 مترقورباغه57  مترکرال پشت 57   --- --- --- 

مترآزاد57 سال  01تا   05 99 مترقورباغه57   ---- --- --- --- 

مترآزاد57 سال وبه باال 87 95 مترقورباغه57   ---- --- --- --- 

متر  مختلط تیمی 3× 57 سال 937مجموع  93      

متر  آزاد   تیمی 3× 57 سال 917مجموع  93      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

9315 سال ماهبهمن  –آقایان" شهدای غواصجام  " بزرگساالن مسابقات شنای  

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

:اسامی تیم  



 گروه سنی مواد مسابقات نام ونام خانوادگی رکورد گروه سنی مواد مسابقات نام ونام خانوادگی رکورد

مترآزاد277   سال 57-54  سال21-25 متر آزاد277     

مترقورباغه277   سال57-54  مترقورباغه277    سال25-21   

متر پشت57   سال 57-54  مترپشت277    سال25-21   

متر پروانه57   سال57-54  متر پروانه57    سال25-21   

متر آزاد277   سال55-51  مترآزاد57    سال25-21   

مترقورباغه277   سال55-51  فرادینمختلط ا4*57    سال25-21   

مترپشت57   سال55-51  مترآزاد277    سال17-14   

پروانهمتر 57   سال55-51  متر قورباغه277    سال17-14   

مترآزاد57   سال17-14  مترپشت277    سال17-14   

متر قورباغه57   سال17-14  متر پروانه57    سال17-14   

متر پروانه57   سال17-14  مترآزاد57    سال17-14   

متر پشت57   سال17-14  مترمختلط انفرادی4*57    سال17-14   

متر آزاد57   سال15-11  مترآزاد277    سال15-11   

متر قورباغه57   سال15-11  مترقورباغه277    سال15-11   

متر پروانه57   سال15-11  متر پشت277    سال15-11   

متر پشت57   سال15-11  مترپروانه57    سال15-11   

متر آزاد57   سال07-04  مترآزاد57    سال15-11   

متر قورباغه 57   سال07-04  انفرادی مختلط4*57    سال15-11   

متر پشت57   سال07-04  مترآزاد277     سال47-44 

متر آزاد 57   سال05-01  مترقورباغه277    سال 47-44   

متر قورباغه57   سال05-01  مترپشت277    سال47-44   

متر آزاد57   سال به باال77  متر پروانه57     سال47-44 

متر قورباغه57   سال به باال77  متر آزاد57    سال 47-44   

 247تیمی مجموع   

 سال

مترمختلط4*57 مختلط انفرادی4*57    سال47-44   

تیمی مجموع   

سال217  

مترآزاد4*57 مترآزاد277    سال45-41   

از سرپرست و مربی محترم تقاضا دارد برگه ارنج راپس از تکمیل 

.مسابقات تحویل فرمایند اجرایینمودن به سرپرست   

 تیمسرپرست /امضاء مربی 

 

مترقورباغه277    سال45-41 

مترپشت57    سال45-41 

متر پروانه57    سال45-41 

مختلط انفرادی4*57    سال45-41 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو



9315ماه بهمن  – شهدای غواصبرنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن جام   

93/99/15شنبه پنج روز   

 93/99/15شنبه پنج صبح روز   93/99/15شنبه پنج بعدازظهر روز 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات ردیف گروه  سنی مواد مسابقات

 9 سال51-55 متر آزاد277 9 سال51-55 متر قورباغه277

 5 سال33-37 متر آزاد277 5 سال33-37 متر قورباغه277

 3 سال31-35 متر آزاد277 3 سال31-35 متر قورباغه277

 3 سال33-37 متر آزاد277 3 سال33-37 قورباغهمتر 277

 5 سال31-35 متر آزاد277 5 سال31-35 متر قورباغه277

 1 سال53-57 متر پشت57 1 سال53-57 متر آزاد277

 0 سال51-55 متر پشت57 0 سال51-55 متر آزاد277

 8 سال13-17 متر پشت57 8 سال13-17 متر آزاد 57

 1 سال11-15 متر پشت57 1 سال11-15 متر آزاد 57

 97 سال03-07 متر پشت57 97 سال03-07 متر آزاد57 

 99 سال51-55 متر پشت277 99 سال01-05 متر آزاد 57

 95 سال33-37 متر پشت277 95 سال به باال87 متر آزاد57 

 93 سال31-35 متر پشت277 93 تیمی آزاد3*57 سال217مجموع 

 93 سال33-37 متر پشت277 -------------------------

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

9315ماه بهمن  – شهدای غواصبرنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن جام   

95/99/15ه جمعروز   

 95/99/15 جمعهصبح روز   95/99/15 جمعهبعدازظهر روز 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات ردیف گروه  سنی مواد مسابقات

 9 سال51-55 متر مختلط انفرادی 4*57 9 سال51-55 متر آزاد57

متر مختلط انفرادی 4*57 5 سال33-37 متر آزاد57  5 سال37-33 

متر مختلط انفرادی 4*57 3 سال31-35 متر آزاد57  3 سال35-31 

متر مختلط انفرادی 4*57 3 سال33-37 متر آزاد57  3 سال37-33 

متر مختلط انفرادی 4*57 5 سال31-35 متر پشت57  5 سال35-31 

متر پروانه57  1 سال53-57 متر قورباغه277 1 سال57-53 

متر پروانه57  0 سال51-55 متر قورباغه277 0 سال55-51 

متر پروانه57  8 سال13-17 قورباغهمتر 57 8 سال17-13 

متر پروانه57  1 سال11-15 قورباغهمتر 57 1 سال15-11 

متر پروانه57 97 سال03-07 قورباغهمتر 57  97 سال55-51 

متر پروانه57 99 سال01-05 قورباغهمتر 57  99 سال37-33 

متر پروانه57 95 سال به باال87 قورباغهمتر 57  95 سال35-31 

متر پروانه57 93 مختلط تیمی 3*57 سال247مجموع   93 سال37-33 

 93 سال31-35 پروانهمتر 57 -------------------------

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

9315سال ماهبهمن   –آقایان " شهدای غواصجام  "بزرگساالن مسابقات شنای   

 (است صدور احکام قهرمانی الزامی جهتتکمیل این فرم بمنظور )

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

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

9           /      /93    

5           /      /93    

3           /      /93    

3           /      /93    

5           /      /93    

1           /      /93    

0             /      /93    

8           /      /93    

1           /      /93    

97           /      /93    

99           /      /93    

95           /      /93    

 :تیم  سرپرست / مربی

 (سرپرست/مربی)مسئولیت نام و نام خانوادگی

  

  

                                                                                       

 مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شنای استان


