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اجراییآئین نامه
)کوتاهمسافت(سال10زیرشناجشنواره 

"گرامیداشت عیدسعید قربان "

)1386-1387- 1388متولدین (سال10-8سنی رده 

ویژه پسران- 96شهریور11لغایت 8

استان زنجان



سـال سـال 1010زیـر زیـر ییرده سـن رده سـن دردرن ن پسراپسرامسافت کوتاهمسافت کوتاهييشناشناجشنواره جشنواره مقرراست مقرراست شناشنافنیفنیتهتهییکمکمممییبر اساس تصمبر اساس تصم
جهت توسعه کمی و کیفی شـناي  جهت توسعه کمی و کیفی شـناي  --گرامیداشت عیدسعید قربان--تحت عنوانتحت عنوان) ) 13813866وو13813877وو13813888متولدین متولدین ((

بخشنامه نسبت بـه  بخشنامه نسبت بـه  ننییمفاد امفاد ادر نظر داشتن در نظر داشتن است بااست بامقتضیمقتضیهذاهذاییعلعل..برگزار گرددبرگزار گرددللییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ--کشورکشور
..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور جشنوارهجشنوارهآن استان جهت شرکت درآن استان جهت شرکت درممییاعزام تاعزام ت
ناستاتعداد افراد اعزامی ازهر:

نفرنفر11سرپرست سرپرست ) ) الفالف
نفرنفر11مربی مربی ) ) بب
نفر نفر 88ورزشکار ورزشکار ) ) جج

..خواهد بودخواهد بودنفرنفر1010حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار
ابقاتمحل وزمان اجراي مس:

خروج از اردوجشنوارهپایانشروع مسابقاتورود به اردومتولدینرده سنی
1010--88ننکودکاکودکا

))پسرپسر((
13813888--13813877--

13138866
شنبهشنبهچهارچهاربعدازظهربعدازظهر

روز روز صبحصبح1391396699//0606//139139661010//0606//1144:00:000099ساعت ساعت 13913966//66//88
13913966//0606//1111شنبهشنبه

محل برگزاري و اسکان شناگران:
استخر شهید شهبازياستخر شهید شهبازي__خرداد خرداد 1515مجموعه ورزشی مجموعه ورزشی __شهریور شهریور 1717خیابان خیابان __زنجان زنجان :محل برگزاري

نـبش کوچـه   نـبش کوچـه   __روبروي دارلقـرآن کـریم  روبروي دارلقـرآن کـریم  __میدان رسلمیدان رسل__چهارراه تربیتچهارراه تربیت__بهمنبهمن2222بزرگراه بزرگراه __زنجان زنجان :محل اسکان
22خوابگاه دانشکده قائمخوابگاه دانشکده قائم__شهید حسنعلی احمديشهید حسنعلی احمدي

0912740219309127402193حامد دبستانی با شماره تماس حامد دبستانی با شماره تماس آقاي آقاي :مسئول پذیرش 
0912241844809122418448بهزاد پیري با تلفن بهزاد پیري با تلفن آقاي آقاي :اتمسئول برگزاري مسابق

 جشنوارهچگونگی برگزاري:
TTiimmee((به صورت نهاییبه صورت نهاییجشنوارهجشنواره--11 FFiinnaall ( (برگزار خواهد شدبرگزار خواهد شد..
..آغاز خواهد شدآغاز خواهد شد1717رأس ساعت رأس ساعت عصرعصرو و 99رأس ساعت رأس ساعت صبحصبحجشنوارهجشنواره--22
بـه بـه جشـنواره جشـنواره مـدال مـدال هداي هداي بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز با ابعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز با اجشنوارهجشنوارهمراسم اختتام مراسم اختتام --33

..برتر برگزار خواهد شدبرتر برگزار خواهد شدنفرات نفرات 
 جشنواره کنگره:

..انجام خواهد شدانجام خواهد شددر محل اردو در محل اردو ))9966//0606//88شبهشبهچهارچهار((جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از 2121رأس ساعت رأس ساعت 
 دستورجلسه:

تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم --11
خیر مقدم خیر مقدم --22
حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها--33
جشنوارهجشنوارهشرح نحوه برگزاري شرح نحوه برگزاري --44
سرپرستان تیم ها سرپرستان تیم ها جهت حذف شناگران توسط جهت حذف شناگران توسط هلت زمانی هلت زمانی آخرین مآخرین م--55

::به شرح ذیل می باشندبه شرح ذیل می باشند)  )  فنی وانضباطیفنی وانضباطی( ( اعضاي کمیته ژورياعضاي کمیته ژوري: : توجهتوجه



فدراسیونفدراسیونفنیفنیناظرناظر--11
ناظرداوري فدراسیون  ناظرداوري فدراسیون  --22
جشنوارهجشنوارهکلکلسرپرستسرپرست--33
جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرایی سرپرست اجرایی --44
سرداور مسابقاتسرداور مسابقات--55
مدارك مورد نیاز:

آنآني ي تصویرتصویرفایل فایل ار وارسال ار وارسال همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دهمراه داشتن اصل شناسنامه عکس د--11
گواهی اشتغال به تحصـیل گواهی اشتغال به تحصـیل فایل تصویريفایل تصویريچنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه چنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه :1تبصره

..اصل شناسنامه والدین الزامی استاصل شناسنامه والدین الزامی استو همراه داشتن و همراه داشتن )  )  از آموزش و پرورشاز آموزش و پرورش((عکس دار معتبرعکس دار معتبر
و ارسال فایل دیجیتالی آنو ارسال فایل دیجیتالی آن33××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس --22
آنآنييتصویرتصویرفایل فایل و ارسال و ارسال ))13913966داراي اعتبار در سالداراي اعتبار در سال((یمه پزشکی ورزشی یمه پزشکی ورزشی کارت بکارت ب--33
آنآنييتصویرتصویرفایل فایل و ارسال و ارسال ) ) ویژه مربیویژه مربی((33داشتن حداقل کارت مربیگري درجه داشتن حداقل کارت مربیگري درجه --44
آنآنييتصویرتصویرفایل فایل همراه داشتن کارت ملی وارسالهمراه داشتن کارت ملی وارسال--55

ق ارسال فایل الکترونیکی ق ارسال فایل الکترونیکی مدارك فوق فقط از طریمدارك فوق فقط از طری) ) با نام هر شناگر ثبت گردد با نام هر شناگر ثبت گردد ((تصویر اسکن شده تصویر اسکن شده : 2تبصره 
..الزامی استالزامی استنیزنیز،لذا همراه داشتن اصل مدارك،لذا همراه داشتن اصل مداركمی پذیردمی پذیردانجامانجام

می بایست حداکثر تا تاریخ می بایست حداکثر تا تاریخ ))IIDD((شناسایی شناسایی فایل اسکن شده مدارك تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت فایل اسکن شده مدارك تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت --66
:                                                                   :                                                                   الکترونیکیالکترونیکیرسرسبه آدبه آدزنجانزنجاناز طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شناي استان از طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شناي استان 9966//0066//0101

zzaannjjaannsswwiimm@@ggmmaaiill..ccoommارسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمدارسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهد آمد..
زنجان ي استان تلفن هیات شناجهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارك و کسب اطالعات بیشتر با* 

.تماس حاصل نمائید02433562400
:تذکرمهم * 

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سـن داشـته باشـند حـق     شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سـن داشـته باشـند حـق     
مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامـی بـوده و از شـرکت    مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامـی بـوده و از شـرکت    جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

اسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با اسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با شناگرانی که اصل شنشناگرانی که اصل شن
..طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمدطی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمد

امورمالی
اعـم از  اعـم از  شرکت کننـدگان شرکت کننـدگان ....) ....) غیره غیره وودرون شهري ، عوامل اجرایی درون شهري ، عوامل اجرایی ، ایاب و ذهاب ، ایاب و ذهاب غذا،اسکانغذا،اسکان((هزینه هاي اردویی هزینه هاي اردویی کلیه کلیه --11

مبلـغ  مبلـغ  نفـر نفـر هر هر به ازاءبه ازاءجشنوارهجشنوارهورودیه ورودیه و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شودتیم هايتیم هايتوسط توسط سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر،،ورزشکارورزشکار
برق زنجان بنـام هیـات شـناي    برق زنجان بنـام هیـات شـناي    ههبانک ملی شعببانک ملی شعب01107408620070110740862007که به شماره حساب که به شماره حساب ) ) ریالریال22//000000//000000((ریال ریال میلیونمیلیوندودو

..در پذیرش موجود می باشددر پذیرش موجود می باشدنیزنیز) ) PPOOSS((دستگاه کارت خوان دستگاه کارت خوان براي رفاه تیم هابراي رفاه تیم ها..خواهد بودخواهد بودشهرستان زنجان واریزشهرستان زنجان واریز
..خودداري گرددخودداري گردد̋˝جداجدا))همراه، فرزند، مربی یا سرپرست همراه، فرزند، مربی یا سرپرست ، ، اولیاءبازیکنان، راننده اولیاءبازیکنان، راننده ((از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان --22
 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاري:

..ددننشرکت کنشرکت کنهرمادههرمادهند در ند در تواتوامیمیتیمتیمشناگر از هر شناگر از هر ))22((دودودر هریک از رشته هاي شنا فقط در هریک از رشته هاي شنا فقط --11
..هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نمایدهر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید--22



..شنا کنندشنا کنندتمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته --33
همـان روز بـه منشـی    همـان روز بـه منشـی    جشـنواره جشـنواره ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شـروع  ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شـروع  --44

..تسلیم گرددتسلیم گرددجشنوارهجشنواره
..می شودمی شودء ء اهدااهداشناگران ممتازشناگران ممتازحکم حکم جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف تا ششمتا ششماولاولبرتربرترکلیه نفرات کلیه نفرات به به --55
..نفر شرکت می کنندنفر شرکت می کنند66از هر تیم از هر تیم آزاد تیمی آزاد تیمی مترمتر66××5050واد واد درمدرم--66

به تمامی شرکت کنندگان گـواهی  به تمامی شرکت کنندگان گـواهی  ضمناً ضمناً ..توسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گرددتوسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گرددجشنوارهجشنوارهحکمحکم: : 33تبصره تبصره 
..شرکت اعطاء می گرددشرکت اعطاء می گردد

..در محل استخر بالمانع استدر محل استخر بالمانع استدر زمان مسابقات در زمان مسابقات حضور والدین حضور والدین با هماهنگی هیات شناي استان زنجان با هماهنگی هیات شناي استان زنجان ::44تبصره تبصره 
جشنوارهجشنوارهدقیقه پس از پایان دقیقه پس از پایان 3030حداکثر حداکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیمباید به صورت کتبیباید به صورت کتبیمادهمادهاعتراض به نتیجه هراعتراض به نتیجه هر--77

..تحویل داده شودتحویل داده شودجشنوارهجشنوارهر ر به سرداوبه سرداو) ) ریالریال500,000500,000((پانصد هزار ریال پانصد هزار ریال مبلغمبلغبا با همراه همراه آن نیمروزآن نیمروز
امتناع امتناع جشنوارهجشنوارهدرصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در --88

..همان روز نخواهد داشت همان روز نخواهد داشت موادمواد، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان ، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان جشنوارهجشنوارهنماید درصورت تأیید پزشک نماید درصورت تأیید پزشک 
آدرس الکترونیکی آدرس الکترونیکی از طریق از طریق 9966//0066//0505مورخ مورخ شنبه شنبه یکیکارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداري روز ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداري روز ترونیکی ترونیکی فایل الکفایل الکارسالارسال--99

پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییري پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییري بدیهی است بدیهی است . . انجام گردد انجام گردد zzaannjjaannsswwiimm@@ggmmaaiill..ccoomm::زنجان زنجان هیات شناي هیات شناي 
..محروم خواهند شدمحروم خواهند شدجشنوارهجشنوارهنج باشند از ورود به نج باشند از ورود به نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنمی شود و تیم هایی که فاقد برگه اردر برگه هاي ارسالی دادهدر برگه هاي ارسالی داده

شنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید شنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید جشنوارهجشنوارهضمن ارسال مواد ضمن ارسال مواد ::تذکر مهمتذکر مهم
حـداکثر تـا   حـداکثر تـا   ) ) و داورو داورهررده سنی، مربی، سرپرسـت هررده سنی، مربی، سرپرسـت شناگر درشناگر در((باذکر نفرات باذکر نفرات را الزاماًرا الزاماًمراتب اعالم آمادگی خودمراتب اعالم آمادگی خود

ــاریخ  ــاریخ تـ ــابر 9966//0066//0101تـ ــق نمـ ــابر ازطریـ ــق نمـ ــی 0024335624002433562400ازطریـ ــت الکترونیکـ ــی و پسـ ــت الکترونیکـ ــاتو پسـ ــاتهیـ ((بـــه آدرسبـــه آدرسهیـ
zzaannjjaannsswwiimm@@ggmmaaiill..ccoomm ( ( شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از نمائیدنمائیدارسال ارسال ،

..ورود تیم هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمدورود تیم هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمد
توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تـیم هـاي   توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تـیم هـاي   بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از ::1010ماده ماده 

جشنوارهجشنوارهدر این در این با معرفی نامه هیات شناي استانبا معرفی نامه هیات شناي استانورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشیورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی
..باشدباشدبالمانع میبالمانع می

، اولویت با هیاتها و ، اولویت با هیاتها و محل اسکان محل اسکان در صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرشدر صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش: : 55تبصرهتبصره
الزم بذکر است در شرایط الزم بذکر است در شرایط ..ر زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اندر زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اندتیم هایی است که دتیم هایی است که د

..استانها خواهد بوداستانها خواهد بودييیکسان اولویت پذیرش با هیاتهاي شنایکسان اولویت پذیرش با هیاتهاي شنا



1396شهریورزنجان - گرامیداشت عیدسعید قربان) مسافت کوتاه (پسران شناي جشنواره

)سال10- 8(کودکان ده سنی ربرنامه  رشته هاي  شنا در جشنواره 

در زیر آب یا روي استریم الین نحوه اجراي شناي پاي دلفین بدون استفاده از فین و در حالت : تبصره * 
.خواهد بودسطح آب 

عصر روز دوم صبح روز دوم عصر روز اول صبح روز اول

متر پروانه 100 متر مختلط انفرادي200 متر مختلط انفرادي100 متر آزاد 200

متر کرال پشت50 متر پروانه50 متر قورباغه100 متر کرال پشت100

پاي دلفینمتر 4×25
*تیمی

متر آزاد100 متر آزاد50 متر قورباغه50

متر آزاد تیمی6×50 متر مختلط تیمی4×50 *متر پاي دلفین25 متر پروانه تیمی4×50

------------------- ------------------ متر قورباغه تیمی4×50 ------------------



فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
)سال10- 8(رده سنی کودکان 1396شهریور-گرامیداشت عیدسعید قربان) مسافت کوتاه (جشنواره شناي پسران 

-------------------باشگاه  / برگ ارنج تیم استان 
:اسامی تیم

1-4-7-
2-5-8-
3 -6-

رکوردشناگر دومرکوردشناگر اولمواد شناردیف

مترآزاد1200

متر کرال پشت2100

متر قورباغه350

متر پروانه تیمی4×450

اديمترمختلط انفر5100

مترقورباغه6100

متر آزاد750

متر پاي دلفین825

متر قورباغه تیمی4×950

مترمختلط انفرادي10200

متر پروانه1150

متر آزاد12100

متر مختلط تیمی4×1350

متر پروانه14100

متر کرال پشت1550

تیمیلفینپاي دمتر 4×1625

متر آزاد تیمی6×1750

امضاء مربی تیم



فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1396شهریورزنجان  -گرامیداشت عیدسعید قربان- جشنواره شناي پسرانمشخصات فردي شرکت کننده در 

سال 10- 8رده هاي سنیکودکانً

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

تلفن تماس شناگرمحل تولدتاریخ تولدشماره ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف

1     /      /13

2     /      /13

3     /      /13

4     /      /13

5     /      /13

6     /      /13

7     /      /13

8     /      /13

:سرپرست  تیم /مشخصات مربی

تلفن تماسدرجه کارتتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

1     /      /13

سرپرست  13/      /     2

مهرو امضاء/مدیرعامل باشگاه /رئیس هیات شناي استان


