
 

 

  

 

6931ماهاردیبهشت   

 آئین نامه

(مسافت بلند)مسابقات شنای  

ملی جوانان انتخابی تیم  
 و کسب حدنصاب های قهرمانی جهان

  سال 61-61 سنیهای  رده



  5151--5151  ییرده سنرده سن  دردر  انتخابی تیم ملی جوانانانتخابی تیم ملی جوانان( ( بلندبلندمسافت مسافت ))  ییشناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  ..برگزار گرددبرگزار گردد  للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  کشورکشور  انتخاب شناگران منتخب رده سنی جوانانانتخاب شناگران منتخب رده سنی جوانانجهت جهت   سالسال

اقدام اقدام مذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   یا شناگرانیا شناگران  ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا

      ..ددییئئفرمافرما

  شرایط شرکت در مسابقات  TIME TRIAL  :   

قهرمانی کشور؛ مسابقات جام های کشوری، مسابقات قهرمانی کشور؛ مسابقات جام های کشوری، مسابقات ))در مسابقات رسمی فدراسیوندر مسابقات رسمی فدراسیون  5151//77//55شناگرانی که ازتاریخ شناگرانی که ازتاریخ   --

  ..شرکت در این مسابقات را خواهند داشتشرکت در این مسابقات را خواهند داشتشده اند حق شده اند حق   066066موفق به کسب فینا پوینت حداقل موفق به کسب فینا پوینت حداقل ...( ...( برون مرزی وبرون مرزی و

 زمان اجرای مسابقات و رده سنی: 

 پایان مسابقات شروع مسابقات (شمسی)متولدین (میالدی)متولدین (سال)رده سنی

    5151--5151رده سنی رده سنی 

  

  

 –2662دسامبر15

  5555اول ژانویه

    

5656//5656//51155115--

5555//5656//51775177  
2626//6262//51551500  2525//6262//51551500  

 مسابقاتمحل برگزاری: 

    استخر قهرمانی آزادیاستخر قهرمانی آزادی  ––مجموعه ورزشی آزادی مجموعه ورزشی آزادی   --کرجکرج--تهرانتهران  11کیلومتر کیلومتر   ––تهران تهران : :   محل برگزاری

چگونگی برگزاری مسابقات time trial: 

      ..برگزار خواهد شدبرگزار خواهد شد  TTiimmee  FFiinnaall  مسابقات به صورت نهاییمسابقات به صورت نهایی  --11

    5050عصر هاا راس سااعت   عصر هاا راس سااعت   آغاز آغاز صبح صبح   5656رأس ساعت رأس ساعت   صبح هاصبح ها. . و عصر برگزار می گرددو عصر برگزار می گردد    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --22

  ..خواهد شدخواهد شد  آغازآغاز

مدارک مورد نیاز: 

  ((یا کارت شناسایی معتبریا کارت شناسایی معتبر))همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار --11

      ((درصورت داشتندرصورت داشتن))همراه داشتن گذرنامه همراه داشتن گذرنامه   --22

  ((51551500صادره صادره ))کارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --22

امورمالی 

خودشان می باشاد و فدراسایون   خودشان می باشاد و فدراسایون   بعهده بعهده   شرکت کنندگان شرکت کنندگان مربوط به اسکان، تغذیه، ایاب و ذهاب مربوط به اسکان، تغذیه، ایاب و ذهاب هزینه های هزینه های کلیه کلیه   --66

    ..هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشتهیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

  . . شرکت در مسابقات رایگان می باشدشرکت در مسابقات رایگان می باشد  --22

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

در در شاناگران موففناد   شاناگران موففناد   . . صورت می پذیردصورت می پذیرد  55//5151لغایت لغایت صبح صبح   55اعالم آمادگی شناگران و انتخاب رشته ها از ساعت اعالم آمادگی شناگران و انتخاب رشته ها از ساعت   --55

  ..این زمان نسبت به تکمیل رشته های درخواستی مسابقات اقدام نماینداین زمان نسبت به تکمیل رشته های درخواستی مسابقات اقدام نمایند

  

  



برنامه ترتیب رشته های مسابقات TIME TRIAL جوانان :  

 صبح - 26/2/50چهارشنبه  ردیف
 

 صبح - 25/2/50پنجشنبه  ردیف

 متر پروانه 022 6
 

 متر آزاد022 61

 متر آزاد 02 2
 

 متر پروانه02 66

 قورباغهمتر  022 9
 

 متر کرال پشت022 62

 متر آزاد 022 4
 

 متر قورباغه022 69

     
 عصر - 26/2/50چهارشنبه  ردیف

 
 عصر - 25/2/50پنجشنبه  ردیف

 متر کرال پشت 022 1
 

 متر کرال پشت 02 64

 متر آزاد 022 1
 

 متر مختلط انفرادی022 61

 متر قورباغه 02 7
 

 متر پروانه022 61

 آزادمتر  022 1
 

 متر آزاد 0022 67

 متر مختلط انفرادی 022 3
 

    

   
 :نحوه دعوت به اردوی تیم ملی جوانان   

 .کسب نماید را  5شماره جدول رشته های  (766امتیاز ) شناگران می بایست حداقل فیناپوینت ورودی -

 .می گردددرمسابقات تعیین  انتخاب شناگران برحسب باالترین فینا پوینت کسب شده -

و به ی به مسابقات براساس اولویت تعداد شناگران برگزیده و منتخب تیم ملی جوانان برحسب تعداد سهمیه اعزام -

   .خواهد بود ترتیب باالترین فینا پوینت کسب شده 

سال جهت کسب حدنصاب اعالم شده در خصوص شرکت درمسابقات کسب سهمیه ورودی  51شناگران باالی   :تبصره 

در مسابقه مطروحه  066می توانند در صورت حداقل دارابودن شرط فینا پوینت باالی  2657مسابقات قهرمانی جهان 

 .اعالم شده است 51بهمن  51تاریخ در  2شماره الزم بذکر است رکورد ورودی مورد نظر حسب جدول . شرکت نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 



  فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 2167قهرمانی جوانان جهان مسابقات  اعزامی به( مسافت بلند)لیست  رشته ها و رکورد های ورودی تیم ملی جوانان -6جدول 

 

 مواد شنا ردیف
 ملیرکورد 

National Record 
 فینا پوینت 

قهرمانی ورودی رکورد 

  جوانان جهان 
 فینا پوینت 

متر آزاد 11 6  66.21:25 796 66.21:15 711 

متر آزاد 611 2  66.15:15 714 66.12:11 711 

متر آزاد 211 9  65.11:12 723 65.15:11 711 

متر آزاد 411 4  65.61:05 791 65.67:11 711 

متر آزاد 111 1  61.12:62 111 61.25:55 711 

آزادمتر 6111 1  50.25:16 112 50.26:57 711 

متر قورباغه 11 7  66.27:51 144 66.2571 711 

متر قورباغه 611 1  5.62:51 741 65.65:15 711 

متر قورباغه 211 3  62.51:11 714 62.21:65 711 

متر کرال پشت 11 61  66.20:21 711 66.27:67 711 

متر کرال پشت 611 66  66.17:75 724 66.11:15 711 

متر کرال پشت 211 62  62.60:11 131 62.60:65 711 

متر پروانه 11 69  66.25:00 712 66.21:20 711 

متر پروانه 611 64  66.11:61 793 66.10:56 711 

متر پروانه 211 61  62.61:22 746 62.61:11 711 

متر مختلط انفرادی 211 61  62.61:50 746 62.61:15 711 

انفرادیمتر مختلط  411 67  65.10:11 119 
65.15:02 711 

مترآزاد تیمی4×611 61  61.20:11 711 
61.12:66 711 

مترمختلط تیمی4×611 63  61.51:55 711 
61.11:55 711 

 



قهرمانی جهان مسابقات کسب سهمیه ورودی  اعزامی به( مسافت بلند)رشته ها و رکورد های ورودی تیم ملی شنا - 2جدول 

 2167مجارستان

 

 فینا پوینت   قهرمانی جهان مسابقات کسب سهمیهرکورد ورودی  مواد شنا ردیف

متر آزاد 11 6  66.21:50 114 

متر آزاد 611 2  66.12:50 727 

متر آزاد 211 9  5.15:11 711 

متر آزاد 411 4  5.61:15 763 

متر آزاد 111 1  1.16:11 134 

متر آزاد6111 1  50.22:11 131 

قورباغهمتر  11 7  66.25:12 712 

متر قورباغه 611 1  5.65:11 711 

متر قورباغه 211 3  2.55:77 711 

متر کرال پشت 11 61  66.20:57 711 

متر کرال پشت 611 66  66.17:01 792 

متر کرال پشت 211 62  2.60:11 134 

متر پروانه 11 69  66.21:25 716 

متر پروانه 611 64  66.11:75 764 

متر پروانه 211 61  2.61:62 713 

متر مختلط انفرادی 211 61  2.61:50 719 

متر مختلط انفرادی 411 67  
5.17:60 116 

           
 

 

   


