
 

 

  

 

6931ماهتیر  

 آئین نامه

(کوتاه مسافت)  (TIME TRIAL)مسابقات 

شنا ملی انتخابی تیم  

 داخل سالن آسیا بازیهای 



جهت جهت   آسیاآسیاداخل سالن داخل سالن شنای شنای انتخابی تیم ملی انتخابی تیم ملی ( ( کوتاهکوتاهمسافت مسافت ))مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  5151--5151و همچنین در راستای شناسایی شناگران رده سنی و همچنین در راستای شناسایی شناگران رده سنی   کشورکشورسال سال   5151باالی باالی انتخاب شناگران منتخب رده سنی انتخاب شناگران منتخب رده سنی 

برگزار برگزار   للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  انتخابی تیم ملی، در این رده سنی نیز رکورد گیری انجام می پذیرد کهانتخابی تیم ملی، در این رده سنی نیز رکورد گیری انجام می پذیرد کهسال نیز همراه با سال نیز همراه با 

آن استان جهت شرکت آن استان جهت شرکت   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  ..گرددگردد

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور درمسابقات درمسابقات 

  انتخابی تیم ملی  شرایط شرکت در مسابقات  TIME TRIAL  :   

زمان اجرای مسابقات و  انتخابی تیم ملی رده سنی: 

 خروج از اردو پایان مسابقات شروع مسابقات ورود به اردو (شمسی)متولدین (سال)رده سنی

باالی باالی   رده سنی رده سنی 

  سال سال   5151

  

  به پایینبه پایین    51355135
عصر چهارشنبه عصر چهارشنبه 

1515//4141//6969  1515//4141//51651699  1111//4141//51651699  

عصر روز جمعه عصر روز جمعه 

1111//4141//6969  

 

    سال 61-69شرایط شرکت در رکورد گیری رده سنی   TIME TRIAL    : 

 خروج از اردو پایان مسابقات شروع مسابقات ورود به اردو (شمسی)متولدین (سال)رده سنی

  5151--5151  رده سنی رده سنی 

  
51315131--51315131    

عصر چهارشنبه عصر چهارشنبه 

1515//4141//6969  1515//4141//51651699  1111//4141//51651699  
عصر روز جمعه عصر روز جمعه 

1111//4141//6969  

 

 مسابقاتمحل برگزاری: 

      استخر شهید شهبازی زنجاناستخر شهید شهبازی زنجان    --خرداد خرداد   5151مجموعه ورزشی مجموعه ورزشی   ––زنجان زنجان : :   محل برگزاری

4651014156146510141561آقای حامد دبستانی با شماره تماس آقای حامد دبستانی با شماره تماس  :مسئول پذیرش مسابقات  

با نام هیات یا تحت نام باشگاه همراه با نامه با نام هیات یا تحت نام باشگاه همراه با نامه ))فقط بصورت تیمی و تحت پوشش هیات های شنا فقط بصورت تیمی و تحت پوشش هیات های شنا   پذیرش شناگرانپذیرش شناگران  --

  ..از پذیرش شناگران بصورت فردی معذوریماز پذیرش شناگران بصورت فردی معذوریم. . صورت می پذیردصورت می پذیرد( ( تاییدیه هیات شنای استان متبوعتاییدیه هیات شنای استان متبوع

چگونگی برگزاری مسابقات  ttiimmee  ttrriiaall: 

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

    5500عصر هاا راس سااعت   عصر هاا راس سااعت   آغاز آغاز صبح صبح   5454رأس ساعت رأس ساعت   صبح هاصبح ها. . و عصر برگزار می گرددو عصر برگزار می گردد    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --11

  ..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

  ((معتبر در زمان مسابقهمعتبر در زمان مسابقه))51651699  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --22

  

  



امورمالی 

  . . ریال  می باشدریال  می باشد  1414//444444هزینه ورودی به ازاء هر ماده مبلغ هزینه ورودی به ازاء هر ماده مبلغ   --66

  ..اسکان تیم ها توسط استان میزبان  بصورت رایگان تامین می گردداسکان تیم ها توسط استان میزبان  بصورت رایگان تامین می گردد  --11

در ایان  در ایان  مربوط به تغذیه، ایاب و ذهاب داخل شهری تیم ها بعهده خودشان می باشد و هیات میزباان  مربوط به تغذیه، ایاب و ذهاب داخل شهری تیم ها بعهده خودشان می باشد و هیات میزباان  هزینه های هزینه های   --11

  ..درخدمت تیم ها خواهد بوددرخدمت تیم ها خواهد بودو هماهنگ کننده و هماهنگ کننده   راهنماراهنماوان وان فقط بعنفقط بعنخصوص خصوص 

ی ی از پرداخات مبلاغ ورود  از پرداخات مبلاغ ورود  سال منتخب تیم ملی و شناگران مورد نظر کادر فنی تایم ملای   سال منتخب تیم ملی و شناگران مورد نظر کادر فنی تایم ملای   5151شناگران باالی شناگران باالی   :تبصره

  ..معاف هستندمعاف هستند

مسابقات اعالم آمادگی: 

هیاات هاا و   هیاات هاا و   . . صورت می پذیردصورت می پذیردتیرماه تیرماه   5454تا روز شنبه تا روز شنبه   و انتخاب رشته هاو انتخاب رشته ها  هاها  تیمتیماعالم آمادگی اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی   --55

  ..زمان نسبت به تکمیل رشته های درخواستی مسابقات اقدام نمایندزمان نسبت به تکمیل رشته های درخواستی مسابقات اقدام نمایند  تا اینتا اینموظفند موظفند   باشگاه هاباشگاه ها

مسابقات ارسال برگه ارنج: 

روز یکشانبه  روز یکشانبه    پایان وقت اداریپایان وقت اداریتا تا حداکثر حداکثر ))مسابقه مسابقه   شروعشروعروز قبل از روز قبل از 11آخرین مهلت ارسال برگه ارنج تیم حداکثر آخرین مهلت ارسال برگه ارنج تیم حداکثر   --55

  ..از طریق تلگرام آقای دبستانی اقدام گردداز طریق تلگرام آقای دبستانی اقدام گردد( (   6969//11//5353

برنامه ترتیب رشته های مسابقات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصر روز دوم
 صبح روز دوم

 صبح 54

 عصر روز اول

 عصر 50

 صبح روز اول

 صبح 54

 متر آزاد 144 متر آزاد 14 متر آزاد 544 - -

 متر کرال پشت 544 متر قورباغه 544 متر کرال پشت 14 --

 متر قورباغه 14 متر مختلط انفرادی 544 متر مختلط انفرادی 144 ---

 متر پروانه 14 ----- متر پروانه 544 ----



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

6931زنجان تیرماه  -سال  61-69رده سنی  – (مسافت کوتاه ) رکورد گیری   

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

:اسامی تیم  

6-      1    -7- 

2-        5    -8- 

9-                                                                  1- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 55 6      

متر آزاد 655 2      

متر آزاد 255 9      

متر قورباغه 55 1      

متر قورباغه 655 5      

متر کرال پشت 55 1      

متر کرال پشت 655 7      

متر پروانه 55 8      

متر پروانه 655 3      

متر مختلط انفرادی 655 65      

مختلط انفرادیمتر  255 66      

 

   مهر هیات شنای استان/امضاء مربی تیم



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

6931زنجان تیرماه  -سال  65باالی  –داخل سالن آسیا  (مسافت کوتاه ) انتخابی تیم ملی شنا مسابقات  

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

:اسامی تیم  

6-      1    -7- 

2-                     5    -8- 

9-                                                                                1- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 55 6      

متر آزاد 655 2      

متر آزاد 255 9      

متر قورباغه 55 1      

قورباغهمتر  655 5      

متر کرال پشت 55 1      

متر کرال پشت 655 7      

متر پروانه 55 8      

متر پروانه 655 3      

متر مختلط انفرادی 655 65      

متر مختلط انفرادی 255 66      

 

مهر هیات شنای استان/امضاء مربی تیم  

 


