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 آئین نامه

 کوتاهشنا مسافت قهرمان کشوری مسابقات 

 دختران

 

(به پائین 9380 متولدین) به باال سال 95 سنی رده  

ماه  بهمن 25لغایت ماه  بهمن 22  



 

مسابقات مسابقات   نحوه توزیع سهمیه شرکت کنندگان قهرمان کشورینحوه توزیع سهمیه شرکت کنندگان قهرمان کشوری  مقرراستمقرراست  شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

به به   جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشورجهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور  جوانان در کیشجوانان در کیش  سالسال  5151    ییسنسن  های های   ردهرده  دردر  کوتاهکوتاهشنا مسافت شنا مسافت 

نسبت به اعززا   نسبت به اعززا     بخشنامهبخشنامه  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  ..برگزار گرددبرگزار گردد  للییشرح جدول ذشرح جدول ذ

    ..ددییئئاقدا  فرمااقدا  فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییتت

ناستا هر تعداد افراد اعزامی از: 

  ((نفرنفر  77یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  66:):) استان تهراناستان تهران

  ((نفرنفر  77یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  66  :):)استان فارس استان فارس 

  ((نفرنفر  77سرپرست جمعاً سرپرست جمعاً یک مربی یا یک مربی یا ++ورزشکارورزشکار  66  : ): )استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی 

  ((نفرنفر  77یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  66: ): )استان البرز استان البرز 

  ((نفرنفر  77یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  66: ): )استان آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 

  ((نفرنفر  77یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  66: ): )استان اصفهان استان اصفهان 

  ((نفرنفر  77یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  66:):)استان قزوین استان قزوین 

  ((نفرنفر  44یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  33: ): )بع تهران بع تهران تواتوا

  ((نفرنفر  44یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  33:) :) استان چهارمحال و بختیاریاستان چهارمحال و بختیاری

  ((نفرنفر  44یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  33  :):)استان زنجان استان زنجان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55  :):)استان کرمانشاه استان کرمانشاه 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++رزشکاررزشکاروو  55: ): )استان کردستان استان کردستان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان اردبیل استان اردبیل 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان ایال  استان ایال  

  ((نفرنفر  22ست جمعاً ست جمعاً یک مربی یا سرپریک مربی یا سرپر++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان بوشهر استان بوشهر 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان مازندران استان مازندران 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان خراسان شمالی استان خراسان شمالی 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی 

  ((ررنفنف  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان خوزستان استان خوزستان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان سمنان استان سمنان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان سیستان وبلوچستان استان سیستان وبلوچستان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان قم استان قم 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان مرکزی استان مرکزی 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++شکارشکارورزورز  55: ): )استان گلستان استان گلستان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55))  ::استان کهگیلویه وبویراحمد استان کهگیلویه وبویراحمد 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان لرستان استان لرستان 



  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان هرمزگان استان هرمزگان 

  ((نفرنفر  22سرپرست جمعاً سرپرست جمعاً یک مربی یا یک مربی یا ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان همدان استان همدان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان یزد استان یزد 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان کرمان استان کرمان 

  ((نفرنفر  22یک مربی یا سرپرست جمعاً یک مربی یا سرپرست جمعاً ++ورزشکارورزشکار  55: ): )استان گیالن استان گیالن 

محل وزمان اجرای مسابقات: 

رده 

 ((دختراندختران))سنی
 ورود به اردو متولدین

شروع 

 ابقاتمس
 خروج از اردو پایان مسابقات

  جوانانجوانان

  دختراندختران

53538800  

  به پائینبه پائین

  جمعهجمعه  بعدازظهربعدازظهر

ساعت ساعت 53153111//5555//2222

5454:00:00  

2323//5555//53153111  2424//5555//53153111  

تا قبل از تا قبل از ))صبح روز دوشنبه صبح روز دوشنبه 

          ((ظهرظهر

  2121//5555//53153111    

 شناگران خوابگاه: 

  مجموعه ورزشی المپیکمجموعه ورزشی المپیک  ––کیش کیش   : برگزاری محل

    0156661876601566618766  ننبا شماره تلفبا شماره تلف    آقای بیرانوندآقای بیرانوند :پذیرشمسئول 

چگونگی برگزاری مسابقات: 

      ..برگزار خواهد شدبرگزار خواهد شد  ((TTIIMM  FFIINNAALL))مسابقات به صورت نهاییمسابقات به صورت نهایی  --11

زمان اسزتارت مسزابقات   زمان اسزتارت مسزابقات   ))  ..آغاز خواهد شدآغاز خواهد شد  5656رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   صبحصبح  11رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

    .(.(آغاز خواهد شدآغاز خواهد شد  51:3051:30عصر روز آخر رأس ساعت عصر روز آخر رأس ساعت 

توزیع مدال به توزیع مدال به سابقات بعد از انجا  آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با سابقات بعد از انجا  آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با مراسم اختتا  ممراسم اختتا  م  --33

    ..های برتر برگزار خواهد شدهای برتر برگزار خواهد شد  اهدای کاپ قهرمانی به تیماهدای کاپ قهرمانی به تیمنفرات اول تاسو  ونفرات اول تاسو  و

    ..می باشدمی باشد  هاها  ها براساس جدول مدالها براساس جدول مدال  بندی تیمبندی تیم  ردهرده  --44

کنگره مسابقات: 

      ..انجا  خواهد شدانجا  خواهد شد  خوابگاه خوابگاه محل محل در در ((1111//5555//2222))روز قبل از مسابقات روز قبل از مسابقات   2525رأس ساعت رأس ساعت 

 دستورجلسه:  

      تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم   --55

  خیر مقد  خیر مقد    --22

    هاها  حضور و غیاب تیمحضور و غیاب تیم  --33

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

  

نفر از بین نفر از بین   22نفر از طرف فدراسیون شنا و نفر از طرف فدراسیون شنا و   33نفر بوده که نفر بوده که   11( ( فنی و انضباطیفنی و انضباطی))اعضای کمیته ژوری اعضای کمیته ژوری  : توجه 

  ..کثریت آراء خواهد بودکثریت آراء خواهد بودمربیان و سرپرستان حاضر با امربیان و سرپرستان حاضر با ا

  

مدارک مورد نیاز: 

    و ارسال فایل تصویری آنو ارسال فایل تصویری آن  داردار  اصل شناسنامه عکساصل شناسنامه عکس  همراه داشتنهمراه داشتن--55



عکزس دار  عکزس دار    گواهی اشتغال به تحصیلگواهی اشتغال به تحصیل  ارائهارائه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عکس دار ندارای شناسنامه عکس دار ن  ییچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :9تبصره

    . . استاست  الزامیالزامی  اصل شناسنامه والدیناصل شناسنامه والدین  و همراه داشتنو همراه داشتن(  (  از آموزش و پرورشاز آموزش و پرورش))  معتبرمعتبر

    و ارسال فایل دیجیتالی آنو ارسال فایل دیجیتالی آن  33××44قطعه عکس قطعه عکس   یکیک  --22

  و ارسال فایل تصویری آنو ارسال فایل تصویری آن  ((53153111صادره صادره ))کارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --33

  و ارسال فایل تصویری آنو ارسال فایل تصویری آن  ((ویژه مربیویژه مربی))  22درجه درجه داشتن حداقل کارت مربیگری داشتن حداقل کارت مربیگری   --44

  و ارسال فایل تصویری آنو ارسال فایل تصویری آنهمراه داشتن کارت ملی همراه داشتن کارت ملی --11

فایزل  فایزل  فقز  از طریزا ارسزال    فقز  از طریزا ارسزال     مزدار  فزو   مزدار  فزو   ( ( با نا  هر شناگر ثبت گردد با نا  هر شناگر ثبت گردد ))یر اسکن شده یر اسکن شده ووصصتت:  2تبصره 

  ..لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی استلذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است  ،،پذیردپذیرد  میمی    انجا  انجا  الکترونیکی الکترونیکی 

از طریق   از طریق     1515//9999//9090تا تاریخ تا تاریخ حداکثر حداکثر بایست بایست   میمی  ( ( IIDD))شناسایی شناسایی های شرکت کننده جهت صدورکارت های شرکت کننده جهت صدورکارت   مدارک تیممدارک تیم  فایل اسکن شدهفایل اسکن شده  --66

ها ها   رسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیمرسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیماا    IINNFFOO@@IIRRSSFF..IIRR      ::  الکترونیکیالکترونیکیآدرس ایمیل آدرس ایمیل به به   یکی یکی ارسال فایل الکترونارسال فایل الکترون

  ..جلوگیری بعمل خواهد آمدجلوگیری بعمل خواهد آمد

خقانم بهقاره موسقویان     01923509610تلفقن   مدارک و کسب اطالعات بیشتر با فایل الکترونیکی جهت هماهنگی و ارسال* 

  .نمائیدتماس حاصل  سرپرست اجرایی مسابقات

اعقالم  اعقالم  ها خواهشمد است دستور فرمائید مراتقب  ها خواهشمد است دستور فرمائید مراتقب    ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیمضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم :تذکرمهم  

از طری  پست الکترونیکی از طری  پست الکترونیکی   1515//9999//9090حداکثر تا تاریخ حداکثر تا تاریخ ( ( شناگر در هر رده سنی، مربی یا سرپرستشناگر در هر رده سنی، مربی یا سرپرست))خود را الزاماً با ذکر نفرات خود را الزاماً با ذکر نفرات   آمادگیآمادگی

  ..ارسال نمائیدارسال نمائید  IINNFFOO@@IIRRSSFF..IIRR  نمابر نمابر 

 :تذکرمهم * 

درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند های سنی های سنی   گروهگروهشناگران شناگران   

حا شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از حا شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از 

به همراه نداشزته باشزند و یزا بزه هردلیلزی شناسزنامه آنزان        به همراه نداشزته باشزند و یزا بزه هردلیلزی شناسزنامه آنزان        شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را 

    ..صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد  ؛؛مخدوش وحتی با طی مراحل قانونیمخدوش وحتی با طی مراحل قانونی

  ̋˝جزدا جزدا   ((همراه، فرزند، مربی یزا سرپرسزت  همراه، فرزند، مربی یزا سرپرسزت  ، ، اولیاءبازیکنان، رانندهاولیاءبازیکنان، راننده))از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان 

    ..خودداری گرددخودداری گردد
  

ری مسابقاتمقررات فنی وشیوه برگزا: 

    ..میتواند در مسابقات شرکت کندمیتواند در مسابقات شرکت کند  تیمتیمدر هریک از رشته های شنا فق  دو شناگر از هر در هریک از رشته های شنا فق  دو شناگر از هر   --11

      ..تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نمایدتواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید  هر شناگر میهر شناگر می  --22

  ..بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهندبایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند  تمامی شناگران اعزامی میتمامی شناگران اعزامی می  --33

به به ( ( عصرعصر  ––صبح صبح ))یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز بایست حداقل بایست حداقل   های امدادی میهای امدادی می  ترکیب تیمترکیب تیم  --44

    ..منشی مسابقات تسلیم گرددمنشی مسابقات تسلیم گردد

    ..می شودمی شودء ء   به کلیه نفرات اول، دو ، سو  مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدابه کلیه نفرات اول، دو ، سو  مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا  --11

درصورتی که شناگری نا  او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما بزه  درصورتی که شناگری نا  او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما بزه    --66

جریمه جریمه ( ( ریالریال    500000000500000000))  یک میلیون ریالیک میلیون ریال  غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغغیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ  دالیلدالیل

  ..برای هر مورد دریافت خواهد گردیدبرای هر مورد دریافت خواهد گردید



دقیقزه پزس از پایزان    دقیقزه پزس از پایزان      3030، حداکثر ، حداکثر توس  سرپرست تیمتوس  سرپرست تیماعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی   --77

..به سرداور مسابقه تحویل داده شودبه سرداور مسابقه تحویل داده شود( ( ریالریال  10000001000000))ل ل پانصد هزار ریاپانصد هزار ریا  مبلغمبلغ  مسابقات آن نیمروز همراه بامسابقات آن نیمروز همراه با

    

درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خ  شنا به دالیل پزشکی از شزرکت  درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خ  شنا به دالیل پزشکی از شزرکت    --88

در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان 

  ..هد داشت هد داشت مسابقات همان روز نخوامسابقات همان روز نخوا

  روز دوشقنبه مقور   روز دوشقنبه مقور     حداکثر تا پایان وقت اداریحداکثر تا پایان وقت اداری( ( از طری  فاکس و ایمیلاز طری  فاکس و ایمیل))  تعیین تعداد نفرات تیمتعیین تعداد نفرات تیمتیم ها با تیم ها با   اعالم آمادگی اعالم آمادگی ارسال ارسال   --11

ر هیچگونه تغییقری در  ر هیچگونه تغییقری در  پس از اتمام تاریخ مذکوپس از اتمام تاریخ مذکو  بدیهی استبدیهی است  ..انجام گرددانجام گردد  iinnffoo@@iirrssff..iirr  آدرس الکترونیکیآدرس الکترونیکیاز طری  از طری    55931931//9999//9696

هقای فاققد برگقه ارنقج     هقای فاققد برگقه ارنقج       شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیمشایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیم  شودشود  نمینمی  های ارسالی دادههای ارسالی داده  برگهبرگه

  ..جلوگیری بعمل خواهد آمدجلوگیری بعمل خواهد آمد
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 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

9315 سال ماه بهمن –  کوتاه قهرمانی کشور دختران مسافت مسابقات  

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

:سال  92-99 اسامی تیم  

9-         2   -             3   -4- 

     5   -                      6    -0- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 9      

متر آزاد 900 2      

آزاد متر 200 3      

متر آزاد 40 4      

متر قورباغه 50 5      

متر قورباغه 900 6      

متر قورباغه 200 0      

متر کرال پشت 50 8      

متر کرال پشت 900 1      

متر کرال پشت 200 90      

متر پروانه 50 99      

متر پروانه 900 92      

متر پروانه 200 93      

نفرادیمتر مختلط ا 900 94      

متر مختلط انفرادی 200 95      

متر آزاد تیمی 4×900 96      

تیمی مختلطمتر  4×900 90      

متر آزاد تیمی 4×50 98      

تیمی مختلطمتر  4×50 91      

   امضاء مربی تیم/نام و نام خانوادگی

 



                                                                                        

  کوتاهمسافت  قهرمانی کشور دختران برنامه مسابقات

 9315 ماه بهمن –به باال سال  95رده سنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایام  مسابقات رشته های صبح رشته های عصر

 متر آزاد   400     -6

 قورباغه متر  200     -0

 مختلط انفرادیمتر   900     -8

 پروانهمتر  50     -1

 آزاد تیمی متر 4×900 -90

 آزادمتر 900 -9

 قورباغه  متر  50 -2

 کرال پشتمتر 900 -3

 متر پروانه   200 -4

 مختلط تیمی متر 4×50 -5

 روز اول

 مختلط انفرادیمتر 200    -96

 متر آزاد 50    -90

 کرال پشتمتر  200     -98          

 تیمی مختلطمتر 4×900     -91

 متر آزاد 200    -99

   قورباغهمتر   900   -92

 متر پروانه    900   -93

 متر کرال پشت   50   -94

 آزاد تیمی متر 4×50 -95

 روز دوم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

  قهرمان کشوری دختران مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات

 (9315 ماه بهمن) - به باال سال 95رده های سنی 

 ..........................: ........... تیم شنا استان

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

9               /      /93   

2               /      /93   

3               /      /93   

4               /      /93   

5               /      /93   

6              /      /93   

0              /      /93   

 

 :سرپرست  تیم /مشخصات مربی

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

9             /      /93   

                                                                                                    

 مهرو امضاء/ت شنای استان أرئیس هی

 

 
 

 

 
 

 


