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اجرايي آئين نامه  
شناي آبهاي آزادقهرماني كشورمسابقات   

"يادواره شهداي استان كردستان"  

درياچه زريبار   -مريوان   
 )بزرگساالن( آقايانسني هاي رده 

6139شهريور  13لغايت  12  



  ييسنسنهاي هاي رده رده   دردرشناي آبهاي آزاد شناي آبهاي آزاد قهرماني كشورقهرماني كشورمقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   آبهاي آزادآبهاي آزاد  تهتهييكمكم  ممييبر اساس تصمبر اساس تصم
جهت توسعه كمي و كيفي جهت توسعه كمي و كيفي   --  يادواره شهداي استان كردستانيادواره شهداي استان كردستان  ––سال سال   8800تا باالي تا باالي   2525از از   ))آقايانآقايانبزرگساالن (بزرگساالن (

  ننييدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضيمقتضي  هذاهذاييعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للييبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  آبهاي آزادآبهاي آزادشناگران شناگران 
    ..ددييئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور آن استان جهت شركت درمسابقات آن استان جهت شركت درمسابقات   ممييبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت

  ، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تيمهاي  استانها:، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تيمهاي  استانها:  ) رده  سني بزرگساالن) رده  سني بزرگساالنالفالف

تعداد تعداد   متولدينمتولدين  رده سني(سال)رده سني(سال)
  انفراديانفراديجوايز جوايز   مسافت مسابقهمسافت مسابقه  شناگر(نفر)شناگر(نفر)

    كيلومتركيلومتر  33  22  13671367تا تا 13711371  سالسال  2929  --  2525
  
  
  
  
  
    قهرماني قهرماني   مدال ، حكممدال ، حكم

  

  كيلومتركيلومتر  33  22  13136262تا تا   13136666  سالسال3434    --3030
  كيلومتركيلومتر33  22  13135757تا تا   13136161  سالسال3939    --3535

  كيلومتركيلومتر  22  22  13521352تاتا  11356356  سالسال  4444--4040
  كيلومتركيلومتر22  22  13471347تا تا   13511351  سالسال  4949--4545

  كيلومتركيلومتر22  22  13421342تا تا   13461346  سالسال  5454--  5050
  كيلومتركيلومتر22  22  13371337تا تا   13411341  سالسال  5959--5555

  كيلومتركيلومتر11  22  13321332تا تا   13361336  سالسال  6464  --6060
  كيلومتركيلومتر11  22  13271327تا تا   13311331  سالسال  6969--6565

  كيلومتركيلومتر11  22  13221322تا تا   13261326  سال   70-74

  كيلومتركيلومتر11  22  13171317تا تا   13211321  سال 75-79

  كيلومتركيلومتر11  22  و به پايينو به پايين  13161316  سال و به باال 80

  و روز مسابقه:و روز مسابقه:ها ها   د و خروج تيمد و خروج تيموروورو* *         

  

    ::اسكان اسكان   و و پذيرش پذيرش   درس محل درس محل آآ**
    سوييت هاي گردشگري و اقامتي (رفاه كارگران)سوييت هاي گردشگري و اقامتي (رفاه كارگران)  ––شهرستان مريوان شهرستان مريوان   ––كردستان كردستان استان استان   --
  0910918876408688764086  با تلفن تماسبا تلفن تماس    ايوب رايگانايوب رايگانمسئول پذيرش  آقاي مسئول پذيرش  آقاي   --

  درياچه زريباردرياچه زريبار  ––شهرستان مريوان شهرستان مريوان     * آدرس محل برگزاري :* آدرس محل برگزاري :

  مسابقات:مسابقات:ونگي برگزاري ونگي برگزاري چگچگ**

  مسابقات بصورت نهايي (تايم فينال)برگزار خواهد شد.مسابقات بصورت نهايي (تايم فينال)برگزار خواهد شد.  --
  تعيين مي گردد.تعيين مي گردد.رده سني تفكيك شده)رده سني تفكيك شده)  1212(شامل (شامل   يك گروه سنييك گروه سني، در ، در   مسافت مسابقه طبق جداول فوقمسافت مسابقه طبق جداول فوق  --11

 خروج تيم ها  اختتاميه و توزيع جوايز روزمسابقه            جلسه كنگره مسابقات ورود  و پذيرش تيم ها 

شنبه شنبه عصر  روز       دوعصر  روز       دو
1313//66//9696  

                        1414ساعتساعت
  9966//0606//1313  شنبهشنبهدودو

  1010شنبه ساعت شنبه ساعت دودو
  9966//0606//1313صبح صبح 

شنبه شنبه   2121ساعت ساعت 
  در محل اسكان در محل اسكان   9966//0606//1212

                روزروز  1122ساعت ساعت 
  9966//66//1212شنبه شنبه يكيك



    ) ) برترهراستان در هررده سني برترهراستان در هررده سني امتياز  نفرامتياز  نفرمجموع مجموع ((سنيسني  رده هاي رده هاي   مجموع كل امتيازاتمجموع كل امتيازاتنتيجه مسابقات تيمي نتيجه مسابقات تيمي   --22
  ) محاسبه مي گردد.) محاسبه مي گردد.1818--1616--1414--1212--1010--88--66--55--44--33--22--11نفر اول (نفر اول (  1212برمبناي امتياز برمبناي امتياز و انفرادي و انفرادي 

  گروهگروه  كلكل    مجموعمجموع  به تيم هاي برتر اول تا سومبه تيم هاي برتر اول تا سومووحكم قهرماني حكم قهرماني   مدال،مدال،  رده هاي سنيرده هاي سني  به كليه نفرات اول تا سومبه كليه نفرات اول تا سوم  --33
  جام قهرماني اهداء مي گردد.جام قهرماني اهداء مي گردد.  سنيسني

  . . مسابقات شركت نمايندمسابقات شركت نمايندمربيان و سرپرست تيم ها حق ندارند بعنوان ورزشكار در مربيان و سرپرست تيم ها حق ندارند بعنوان ورزشكار در   --44
  :كنگره مسابقات  

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسكاناسكانشهريور) در محل شهريور) در محل   1212شنبهشنبهيكيكروز قبل از مسابقات(روز قبل از مسابقات(  2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه    

    شرح نحوه برگزاري مسابقاتشرح نحوه برگزاري مسابقات  --44                  حضور و غياب تيم هاحضور و غياب تيم ها  --33      خير مقدم خير مقدم   --22  تالوت قرآن كريم تالوت قرآن كريم   --١١
  آخرين مهلت زماني جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تيم ها آخرين مهلت زماني جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تيم ها --55
  توزيع كاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نويسي بر شناگرانتوزيع كاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نويسي بر شناگران  --66

  به شرح ذيل می باشند:به شرح ذيل می باشند:  ) ) فنی وانضباطیفنی وانضباطی  ((  اعضاي كميته ژورياعضاي كميته ژوري: :   توجهتوجه

  سرپرست كل مسابقاتسرپرست كل مسابقات  --33            ناظرداوري فدراسيون  ناظرداوري فدراسيون    --22                ناظرفني فدراسيون  ناظرفني فدراسيون    --11

  سرداور مسابقات سرداور مسابقات   --55                  سرپرست اجرايي مسابقات سرپرست اجرايي مسابقات   --44

:مدارك مورد نياز  

      همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار وارسال فايل تصويري آنهمراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار وارسال فايل تصويري آن--١١

  و ارسال فايل ديجيتالي آنو ارسال فايل ديجيتالي آن  33××44يك قطعه عكس يك قطعه عكس   --٢٢
  )و ارسال فايل تصويري آن)و ارسال فايل تصويري آن13913966  داراي اعتبار در سالداراي اعتبار در سالكارت بيمه پزشكي ورزشي (كارت بيمه پزشكي ورزشي (  --33
  (ويژه مربي) و ارسال فايل تصويري آن(ويژه مربي) و ارسال فايل تصويري آن  22حداقل كارت مربيگري درجه حداقل كارت مربيگري درجه داشتن داشتن   --44
    همراه داشتن كارت ملي وارسال فايل  تصويري آنهمراه داشتن كارت ملي وارسال فايل  تصويري آن  --22
  گواهي صحت سالمت جسماني از پزشك معتمد هيأت پزشكي ورزشي استان متبوعگواهي صحت سالمت جسماني از پزشك معتمد هيأت پزشكي ورزشي استان متبوع  --33

بعهده هيات شنا بعهده هيات شنا مسئوليت نظارت بر صحت انجام معاينه پزشكي و صدورگواهي سالمت جسماني ورزشكاران مسئوليت نظارت بر صحت انجام معاينه پزشكي و صدورگواهي سالمت جسماني ورزشكاران   ::11تبصره تبصره 
  ..استان متبوع خواهد بوداستان متبوع خواهد بود

تصوير اسكن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارك فوق فقط از طريق ارسال فايل الكترونيكي انجام مي تصوير اسكن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارك فوق فقط از طريق ارسال فايل الكترونيكي انجام مي :  2هتبصر
  ،لذا همراه داشتن اصل مدارك نيز الزامي است.،لذا همراه داشتن اصل مدارك نيز الزامي است.  پذيردپذيرد

مسابقات (استان مسابقات (استان   نظر پزشك معتمدنظر پزشك معتمدسال با سال با   6060: تاييد نهايي مجوز شركت در مسابقه به ورزشكاران باالي : تاييد نهايي مجوز شركت در مسابقه به ورزشكاران باالي 1تذكر مهم 
  الزم بذكراست راي و نظر پزشك معتمد الزم االجرا است و  اعتراض قابل پذيرش نخواهد بود.الزم بذكراست راي و نظر پزشك معتمد الزم االجرا است و  اعتراض قابل پذيرش نخواهد بود.صادر خواهد شد. صادر خواهد شد. ن)ن)كردستاكردستا

اسكن شده مدارك تيم هاي شركت كننده جهت صدوركارت اسكن شده مدارك تيم هاي شركت كننده جهت صدوركارت فايل فايل   و و   ارسال اسامي ورزشكارانارسال اسامي ورزشكاران  اعالم آمادگي تيم ها واعالم آمادگي تيم ها و  --66
از طريق ارسال فايل الكترونيكي  به آدرس ايميل هيأت شنا ي از طريق ارسال فايل الكترونيكي  به آدرس ايميل هيأت شنا ي   9966//0066//0808)  مي بايست حداكثر تا تاريخ )  مي بايست حداكثر تا تاريخ IIDDشناسايي (شناسايي (

ارسال شود در صورت عدم ارسال ارسال شود در صورت عدم ارسال SSwwiimmmmiinnggmmaarriivvaann662266@@ggmmaaiill..ccoomm  به آدرس الكترونيكيبه آدرس الكترونيكي  كردستانكردستاناستان استان 
  تيم ها جلوگيري بعمل خواهد آمد.تيم ها جلوگيري بعمل خواهد آمد.مدارك از شركت مدارك از شركت 



 با اطالعات بيشتر   فايل الكترونيكي مدارك و كسب جهت هماهنگي و ارسال *   هيات شناي استان  تلفن  

 كردستان آقاي  سرپرست اجرايي مسابقه يا  @abhayazadmarivan96و تلگرام هيات :  087  ‐34534020 
  تماس حاصل نمائيد. 09188753166با شماره تماس  محمدطيب طاهرپور

    
امورمالي  

و غيره ....) شركت كنندگان اعم از و غيره ....) شركت كنندگان اعم از درون شهري ، عوامل اجرايي درون شهري ، عوامل اجرايي كليه هزينه هاي اردويي (غذا،اسكان، اياب و ذهاب كليه هزينه هاي اردويي (غذا،اسكان، اياب و ذهاب   --11
  بعهده هيات شناي استان كردستان مي باشد.بعهده هيات شناي استان كردستان مي باشد.    و سرپرست رايگان نوده و هزينه هاي برگزاريو سرپرست رايگان نوده و هزينه هاي برگزاري  ييببورزشكار، مرورزشكار، مر

  
    رعايت شود:رعايت شود:هياتها هياتها   بايست از سوي كليهبايست از سوي كليهميمي  ساير موارد ضروري كهساير موارد ضروري كه  

، همراه، فرزند، راننده ، همراه، فرزند، راننده اضافهاضافهبعلت عدم ظرفيت اسكان از آوردن نفرات اضافي تحت هر عنوان (اولياء، شناگربعلت عدم ظرفيت اسكان از آوردن نفرات اضافي تحت هر عنوان (اولياء، شناگر  --11
جهت رزرو هتل جهت رزرو هتل و تعداد نفرات و تعداد نفرات ارسال به موقع اعالم آمادگي ارسال به موقع اعالم آمادگي ) جدًا خودداري گردد. ) جداً خودداري گردد. اضافهاضافه  ،مربي يا سرپرست،مربي يا سرپرست
  بسيار ضروري است.بسيار ضروري است.

  نفر سرپرست) مي باشد.نفر سرپرست) مي باشد.  11نفر مربي و نفر مربي و   11نفر ورزشكار ، نفر ورزشكار ،   4422((  نفرنفر  6622تعداد كل نفرات هرتيم حداكثر  تعداد كل نفرات هرتيم حداكثر    --22
  ..خواهد بودخواهد بودكردستان كردستان بديهي است هزينه اسكان و غذا تيم هاي شركت كننده در اردو  بعهده هيات شنا استان بديهي است هزينه اسكان و غذا تيم هاي شركت كننده در اردو  بعهده هيات شنا استان     --33
  بعهده استان هاي شركت كننده مي باشد.بعهده استان هاي شركت كننده مي باشد.بين شهري بين شهري اياب و ذهاب اياب و ذهاب   --44

  يك تيم در مسابقات شركت خواهد كرد.يك تيم در مسابقات شركت خواهد كرد.از هر استان از هر استان   --55

ليست ليست ريزي صحيح ريزي صحيح ، خواهشمند است دستور فرمائيد به منظور امكان برنامه، خواهشمند است دستور فرمائيد به منظور امكان برنامههاها  استاناستانارنج ارنج   مشخصات ومشخصات و  برگهبرگهضمن ارسال ضمن ارسال     --66    
از طريق نمابر از طريق نمابر   13913966//0066//0808سني، مربي و سرپرست) حداكثر تا تاريخ سني، مربي و سرپرست) حداكثر تا تاريخ   خود را الزاماً با ذكر نفرات (شناگر در هر ردهخود را الزاماً با ذكر نفرات (شناگر در هر رده  ارنجارنج

به هيات شناي استان به هيات شناي استان   SSwwiimmmmiinnggmmaarriivvaann662266@@ggmmaaiill..ccoomm  آدرس الكترونيكيآدرس الكترونيكيوياويا  3453402034534020--087087
ارسال نمايند. پس از اتمام تاريخ هاي مذكور هيچگونه تغييري در برگه هاي ارسالي داده نمي شود و ارسال نمايند. پس از اتمام تاريخ هاي مذكور هيچگونه تغييري در برگه هاي ارسالي داده نمي شود و كردستان كردستان 

    هايي كه فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.هايي كه فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.  استاناستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                           



  فدراسيون شناي جمهوري اسالمي ايران                                                                          
  1396 شهريور سال 13 –آقايان  /(درياچه زريبار)آزاد شناي قهرماني آبهاي قهرماني كشور مسابقات  

  -------------------  برگ ارنج تيم استان                
  

  كيلومتر) 2سال ( مسافت 29 -25) مسابقات رده هاي سني 1         

  كيلومتر ) 2سال (  مسافت  34 - 30) رده سني 2       

  كيلومتر) 2(مسافت  سال 39- 35 ) رده سني  3

  كيلومتر) 2(مسافت  سال 44-40 ) رده سني  4

  كيلومتر) 2(مسافت  سال 49-45 ) رده سني  5

  كيلومتر) 2(مسافت  سال 54-50 ) رده سني  6

  كيلومتر) 2(مسافت  سال 59-55 ) رده سني  7

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

            /    /13   1 

            /    /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /    /13   1 
            /    /13    2  

 رديف خانوادگينام و نام  تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  ملي كد شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  



  كيلومتر) 1(مسافت  سال 64-60 ) رده سني  8

  كيلومتر) 1(مسافت  سال 69-65 ) رده سني  9

  كيلومتر) 1(مسافت سال   74-70 رده سني   )10

  كيلومتر) 1(مسافت سال  79-75 ) رده سني  11

  كيلومتر) 1(مسافت سال و به باال  80 ) رده سني  12

  
  سرپرست /مربي :) هـ  

  

 ....................مهر و امضاء هيأت شنا استان/                                                             امضاء مربي تيم يا سرپرست

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  كد ملي شماره تماس

          /     /13   1 
           /     /13    2  

 رديف نام و نام خانوادگي تاريخ تولد  درجه كارت شماره تماس

           /      /13   1 

  2    13/      /          سرپرست 


