
 

 

  

 

6931ماهدادرم  

 آئین نامه اجرایی

(بلندمسافت )  (TIME TRIAL)مسابقات 

شنا انتخابی تیم ملی  

 مسابقات رده های سنی آسیا 



  آسیاآسیا  قهرمانی رده های سنی قهرمانی رده های سنی شنای شنای انتخابی تیم ملی انتخابی تیم ملی ( ( بلندبلندمسافت مسافت ))مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  ..گرددگرددمی می برگزار برگزار   للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذرکورد گیری رکورد گیری ، ، کشورکشورسنی سنی های های انتخاب شناگران منتخب رده انتخاب شناگران منتخب رده جهت جهت ( ( 71027102ازبکستان ازبکستان ))

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

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرما

  انتخابی تیم ملی  شرایط شرکت در مسابقات  TIME TRIAL  :   

  سال 61باالی  شرایط شرکت در رکورد گیری رده سنی( گروهA )   TIME TRIAL : 

 رده سنی

 (سال)
 (شمسی)متولدین

متولدین 

 (میالدی)

 ورود به اردو
 پایان مسابقات شروع مسابقات

خروج از 

 اردو

حداقل فینا 

 ورودی پوینت

  رده سنی رده سنی 

  سال سال   0101باالی باالی 

  

  به پایینبه پایین  07210721

به به   07210721//0101//0011))

  ((قبلقبل

  و به قبلو به قبل  01110111

دسامبر دسامبر 7070))

  ((به پایینبه پایین  01110111

عصر چهارشنبه عصر چهارشنبه 

0000//1010//1919  0707//1010//07107199  0707//1010//07107199  

عصر روز عصر روز 

جمعه جمعه 

0707//1010//1919  

660000  

    سال 61-65شرایط شرکت در رکورد گیری رده سنی( گروهB )   TIME TRIAL    : 

 (شمسی)متولدین (سال)رده سنی
شروع  ورود به اردو (میالدی)متولدین

 مسابقات
 پایان مسابقات

خروج از 

 اردو

حداقل فینا 

 پوینت ورودی

  رده سنیرده سنی

    0000--0202  

  

07210721--07100710    

((0101//0101//07100710--

0000//0101//07207211))  

71117111--71107110--

71171177  

  ––71177117دسامبردسامبر7070))

  ((71117111اول ژانویهاول ژانویه

عصر چهارشنبه عصر چهارشنبه 

0000//1010//1919  
0707//1010//07107199  0707//1010//07107199  

عصر روز عصر روز 

جمعه جمعه 

0707//1010//1919  

555500  

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

 (شمسی)متولدین (سال)رده سنی
شروع  ورود به اردو (میالدی)متولدین

 مسابقات
 پایان مسابقات

خروج از 

 اردو

حداقل فینا 

 پوینت ورودی

  رده سنیرده سنی

    0707--0101  

  

07170717--07170717    

((0101//0101//07170717--

0000//0101//07170717))  

71177117--71117111  

--71117111دسامبردسامبر7070))

  ((71177117اول ژانویه اول ژانویه 

عصر چهارشنبه عصر چهارشنبه 

0000//1010//1919  0707//1010//07107199  0707//1010//07107199  

عصر روز عصر روز 

جمعه جمعه 

0707//1010//1919  

445500  

شرط حضور در مسابقه تایم ترایال انتخابی تیم ملی کسب حداقل فینا پوینت تعیین شدده در یکدی از مدواد    شرط حضور در مسابقه تایم ترایال انتخابی تیم ملی کسب حداقل فینا پوینت تعیین شدده در یکدی از مدواد    :  6توجه **

  ..خواهد بودخواهد بود  مسابقاتمسابقاتهفته قبل از این هفته قبل از این   لغایت یکلغایت یک    07100710//1212//1010مسابقات رسمی فدراسیون از تاریخ مسابقات رسمی فدراسیون از تاریخ 

حداقل پوینت ورودی رده سنی خود حداقل پوینت ورودی رده سنی خود ( ( در ارنج ارائه شدهدر ارنج ارائه شده))شناگران می بایست در تمامی رشته های مورد نظر شناگران می بایست در تمامی رشته های مورد نظر   ::2هتوج **

 .وده باشندوده باشندرا کسب نمرا کسب نم

، از ادامه حضور شناگر در سایر مواد ، از ادامه حضور شناگر در سایر مواد وعده از مسابقاتوعده از مسابقاترشته ای  در هررشته ای  در هردر صورت عدم احراز پوینت ورودی در در صورت عدم احراز پوینت ورودی در :9هتوج **

   ..مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمدمسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد

 ..خواهد بودخواهد بودآنها آنها انتخاب نهایی شناگران برحسب سن میالدی انتخاب نهایی شناگران برحسب سن میالدی  مالکمالک:  1هتوج **

 مسابقاتمحل برگزاری: 

  قهرمانی آزادیقهرمانی آزادیاستخر استخر     --  آزادیآزادیمجموعه ورزشی مجموعه ورزشی   ––  تهرانتهران: :   محل برگزاری

  



1107017270711070172707و همراه و همراه     1127171111271711ایرج رئوف آذر  با تلفن ایرج رئوف آذر  با تلفن آقای آقای  :مسئول پذیرش مسابقات  

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

  ..معذوریممعذوریم  انفرادیانفرادیاز پذیرش شناگران بصورت از پذیرش شناگران بصورت . . صورت می پذیردصورت می پذیرد( ( هیات شنای استان متبوعهیات شنای استان متبوع

چگونگی برگزاری مسابقات  ttiimmee  ttrriiaall: 

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

  آغداز آغداز     0022عصر ها راس سداعت  عصر ها راس سداعت  آغاز آغاز صبح صبح   0101رأس ساعت رأس ساعت   صبح هاصبح ها. . و عصر برگزار می گرددو عصر برگزار می گردد    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --77

  ..خواهد شدخواهد شد

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))07107199  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --22

امورمالی 

  ..تیم ها بعهده خودشان می باشدتیم ها بعهده خودشان می باشدتغذیه، ایاب و ذهاب تغذیه، ایاب و ذهاب اسکان، اسکان، مربوط به مربوط به هزینه های هزینه های   --66

اداری روز چهارشدنبه  اداری روز چهارشدنبه    پایان وقتپایان وقتتا حداکثر تا حداکثر   درخواست کتبیدرخواست کتبیرسال رسال اااسکان می بایست ضمن اسکان می بایست ضمن   درخواستدرخواستدر صورت در صورت : :   تبصره

بانک ملی بندام  بانک ملی بندام    10112900701111011290070111به شماره حساب به شماره حساب ( ( شب اقامتشب اقامت  77جهت جهت ))به ازاء هرنفر به ازاء هرنفر   ریالریال  100100//000000مبلغ مبلغ مردادماه، مردادماه، 11مورخ مورخ 

بدیهی است درصورت عدم ارسال درخواست کتبی بدیهی است درصورت عدم ارسال درخواست کتبی   . . فدراسیون شنا واریز و اصل فیش را به فدراسیون شنا ارسال نمایندفدراسیون شنا واریز و اصل فیش را به فدراسیون شنا ارسال نمایند

  ..فدراسیون تعهدی نسبت به تهیه اسکان  نخواهد داشتفدراسیون تعهدی نسبت به تهیه اسکان  نخواهد داشت  ،،و فیش واریزیو فیش واریزی

مسابقات اعالم آمادگی: 

هیدات هدا و   هیدات هدا و   . . صورت می پذیردصورت می پذیرد  ماهماهمردادمرداد  11شنبه شنبه چهارچهارتا روز تا روز   و انتخاب رشته هاو انتخاب رشته ها  هاها  تیمتیماعالم آمادگی اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی   --00

مشخص نمودن تعداد اعضای تیم مشخص نمودن تعداد اعضای تیم   ..اقدام نماینداقدام نمایندتیم تیم   تعیین تعداد نفراتتعیین تعداد نفراتو و   آمادگیآمادگیاعالم اعالم زمان نسبت به زمان نسبت به   تا اینتا اینموظفند موظفند   باشگاه هاباشگاه ها

  ..جهت برنامه ریزی مسابقات و رزرو خوابگاه الزامی استجهت برنامه ریزی مسابقات و رزرو خوابگاه الزامی است

مسابقات ارسال برگه ارنج: 

روز یکشدنبه  روز یکشدنبه    پایدان وقدت اداری  پایدان وقدت اداری  تدا  تدا  حداکثر حداکثر ))مسابقه مسابقه   شروعشروعروز قبل از روز قبل از 77آخرین مهلت ارسال برگه ارنج تیم حداکثر آخرین مهلت ارسال برگه ارنج تیم حداکثر   --00

  ..بودبودخواهد خواهد IInnffoo@@iirrssff..iirr  و یا از طریق ایمیل و یا از طریق ایمیل     1117120111171201ارسال فکس فدراسیون به شماره ارسال فکس فدراسیون به شماره از طریق از طریق ( ( 1919//00//1111

  

  

  

  

  

  

mailto:Info@irsf.ir
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 :برنامه روزانه و مواد  مسابقات * 

 

 

 

 

 

 رده سنی / عصر روز دوم

 عصر 02

 رده سنی / صبح روز دوم

 صبح 01

 رده سنی / عصر روز اول

 عصر 02

  رده سنی /  صبح روز اول

 صبح 01

 متر آزاد 011 سال+ 01 متر آزاد 01 سال+ 01
 متر قورباغه 711 سال 01-07 متر آزاد 011 سال00-02

 متر پروانه011 سال 01-07 متر آزاد 01 سال00-02
 متر قورباغه011 سال02-00 متر آزاد711 سال+ 01

 متر پروانه011 سال02-00 متر آزاد 01 سال 07-01
 متر قورباغه 01 سال+ 01 متر پروانه01 سال 07-01

 سال+ 01

متر کرال 011

 سال+ 01 پشت

متر کرال  01

 پشت
 متر آزاد 011 سال 01-07 متر قورباغه 711 سال00-02

 متر کرال پشت011 سال00-02
 متر قورباغه 01 سال 07-01

 متر آزاد711 سال02-00 متر قورباغه011 سال+ 01

 سال 07-01

متر کرال 011

 پشت
 متر آزاد 111 سال+ 01 متر قورباغه011 سال 01-07 متر قورباغه 01 سال00-02

 متر آزاد 111 سال00-02
 سال02-00 قورباغهمتر  711 سال+ 01

متر کرال  01

 پشت
 متر کرال پشت 01 سال 07-01

 سال 01-07 متر پروانه 711 سال+ 01

متر کرال  711

 پشت
 متر پروانه01 سال02-00 متر پروانه01 سال+ 01

 متر پروانه 711 سال00-02
 سال00-02

متر کرال  711

 پشت
 سال 07-01

متر مختلط 711

 انفرادی
 متر پروانه011 سال+ 01

 متر آزاد0011 سال  + 01
 سال+ 01

متر مختلط  111

 انفرادی
 سال00-02

متر مختلط  111

 انفرادی
 سال 07-01

متر مختلط  111

 انفرادی

 متر آزاد 111 سال 07-01
 متر آزاد 111 سال 07-01

 سال+ 01
متر مختلط 711

 انفرادی
 سال00-02

متر مختلط 711

 انفرادی

------------- 
 آزادمتر 0011 سال00-02

 سال+ 01 متر آزاد711 سال 07-01
متر کرال  711

 پشت

------------- 
-------------- 

 متر آزاد 111 سال02-00 متر آزاد0011 سال 07-01

---------------- 
-------------- 

 -------------------- متر آزاد 111 سال+ 01



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

6931ماه مرداد تهران -سال  61-69رده سنی  – ( بلندمسافت ) رکورد گیری   

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

 ) C رده سنی) :اسامی تیم    

6-      1    -1- 

2-        5    -1- 

9-                                                                 1- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 6      

متر آزاد 600 2      

متر آزاد 200 9      

متر آزاد 100 1      

متر آزاد 100 5      

متر آزاد 6500 1      

متر قورباغه 50 1      

متر قورباغه 600 1      

متر قورباغه 200 3      

متر کرال پشت 50 60      

متر کرال پشت 600 66      

متر کرال پشت 200 62      

متر پروانه 50 69      

متر پروانه 600 61      

متر پروانه 200 65      

متر مختلط انفرادی 200 61      

متر مختلط انفرادی100 61      

 

   مهر هیات شنای استان/امضاء مربی تیم



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

6931ماه تهران مرداد (سال 61-65)داخل سالن آسیا  ( بلندمسافت ) انتخابی تیم ملی شنا مسابقات  

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

 :) B رده سنی)   اسامی تیم  

6-      1    -1- 

2-                     5    -1- 

9-                                                                                1- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 6      

متر آزاد 600 2      

متر آزاد 200 9      

متر آزاد 100 1      

متر آزاد 100 5      

متر آزاد 6500 1      

متر قورباغه 50 1      

متر قورباغه 600 1      

متر قورباغه 200 3      

متر کرال پشت 50 60      

متر کرال پشت 600 66      

متر کرال پشت 200 62      

متر پروانه 50 69      

متر پروانه 600 61      

متر پروانه 200 65      

متر مختلط انفرادی 200 61      

انفرادیمتر مختلط 100  61      

 

 مهر هیات شنای استان/امضاء مربی تیم



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

6931تهران مردادماه  –سال  61باالی –داخل سالن آسیا  (مسافت بلند ) انتخابی تیم ملی شنا مسابقات  

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

(A رده سنی) :اسامی تیم   

6-      1    -1- 

2-                     5    -1- 

9-                                                                                1- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 6      

متر آزاد 600 2      

متر آزاد 200 9      

متر آزاد 100 1      

آزادمتر  100 5      

متر آزاد 6500 1      

متر قورباغه 50 1      

متر قورباغه 600 1      

متر قورباغه 200 3      

متر کرال پشت 50 60      

متر کرال پشت 600 66      

متر کرال پشت 200 62      

متر پروانه 50 69      

متر پروانه 600 61      

متر پروانه 200 65      

مختلط انفرادیمتر  200 61      

متر مختلط انفرادی100 61      

 

 مهر هیات شنای استان/امضاء مربی تیم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات تایم ترایال انتخابی تیم ملی رده های سنی 

 (6931مرداد ماه -تهران (  )پسران) سال  61-69رده های سنی 

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

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

6          /   /        69   

2              /      /69    

9              /      /69    

1              /      /69    

5              /      /69    

1              /      /69    

1              /      /69    

 

 

 :مشخصات مربی،سرپرست  تیم 

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

6           /      /  69    

  سرپرست     2

                                                                                                    

 

 مهرو امضاء/رئیس هیات شنای استان 

 
 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات تایم ترایال انتخابی تیم ملی رده های سنی 

 (6931مرداد ماه -تهران (  )پسران) سال  61-65رده های سنی 

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

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

6          /   /        69   

2              /      /69    

9              /      /69    

1              /      /69    

5              /      /69    

1              /      /69    

1              /      /69    

 

 

 :مشخصات مربی،سرپرست  تیم 

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

6           /      /  69    

  سرپرست     2

                                                                                                    

 

 مهرو امضاء/رئیس هیات شنای استان 
 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات تایم ترایال انتخابی تیم ملی رده های سنی 

 (6931مرداد ماه -تهران (  )پسران) سال   61رده های سنی باالی 

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

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

6          /   /        69   

2              /      /69    

9              /      /69    

1              /      /69    

5              /      /69    

1              /      /69    

1              /      /69    

 

 

 :مشخصات مربی،سرپرست  تیم 

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

6           /      /  69    

  سرپرست     2

                                                                                                    

 

 مهرو امضاء/رئیس هیات شنای استان 
 

 


