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آئین نامه اجرایی
مسابقات شنای آبهای آزاد

"قهرمانی کشور"

استان گلستان – ساحل بندرگز
رده سنی عموم -آقایان
١ لغایت ٢ شهریور ١٣٩٦



بربر  اساساساس  تصمیمتصمیم  کمیتهکمیته  آبهایآبهای  آزادآزاد  مقرراستمقرراست  مسابقاتمسابقات  شنایشنای  آبهایآبهای  آزادآزاد  قهرمانیقهرمانی  کشورکشور  دردر  ردهرده  سنیسنی  عمومعموم  
(+(+۱۴۱۴سالسال))  آقایانآقایان    بهبه  میزبانیمیزبانی  هیاتهیات  شنایشنای  استاناستان  گلستانگلستان    جهتجهت  توسعهتوسعه  کمیکمی  وو  کیفیکیفی  شناگرانشناگران  آبهایآبهای  آزادآزاد  بهبه  
شرحشرح  جدولجدول  ذیلذیل  برگزاربرگزار  گرددگردد..  علیهذاعلیهذا  مقتضیمقتضی  استاست  بابا  دردر  نظرنظر  داشتنداشتن  مفادمفاد  ایناین  بخشنامهبخشنامه  نسبتنسبت  بهبه  اعزاماعزام  تیمتیم  

منتخبمنتخب  آنآن  استاناستان  تحتتحت  عنوانعنوان  هیاتهیات  شنایشنای  استاناستان  جهتجهت  شرکتشرکت  درمسابقاتدرمسابقات  مذکورمذکور  اقداماقدام  فرمائیدفرمائید..  

آدرسآدرس  محلمحل    پذیرشپذیرش  جهتجهت  هماهنگیهماهنگی  خوابگاهخوابگاه::  
استاناستان  گلستانگلستان  ––  شهرستانشهرستان  بندرگزبندرگز   --

مسئولمسئول  پذیرشپذیرش    آقایآقای  رضارضا  کیاییکیایی    بابا  تلفنتلفن  تماستماس  ۰٩٣٩١۷١٢۵٢٢۰٩٣٩١۷١٢۵٢٢ --

چگونگیچگونگی  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات:: --
مسافتمسافت  مسابقهمسابقه    ۵۵کیلومترکیلومتر    تعیینتعیین  میمی  گرددگردد.. --۱۱

مسابقاتمسابقات  آبهایآبهای  آزادآزاد  قهرمانیقهرمانی  کشورکشور  بصورتبصورت  نهایینهایی  ((تایمتایم  فینالفینال))برگزاربرگزار  خواهدخواهد  شدشد.. --۲۲
نتیجهنتیجه  مسابقاتمسابقات  تیمیتیمی  ((امتیازامتیاز  ۲۲  نفرشناگرنفرشناگر  برتربرتر  ازاز  ۳۳  نفرهرتیمنفرهرتیم))  بصورتبصورت  جداگانهجداگانه  برمبنایبرمبنای  امتیازامتیاز  ۱۲۱۲  نفرنفر  اولاول   --۳۳

((۱۱--۲۲--۳۳--۴۴--۵۵--۶۶--۸۸--۱۰۱۰--۱۲۱۲--۱۴۱۴--۱۶۱۶--۱۸۱۸))  محاسبهمحاسبه  میمی  گرددگردد..
مسابقاتمسابقات  دردر  ردهرده  سنیسنی  ((عمومعموم))  باالیباالی  ١۴١۴  سالسال  برگزاربرگزار  میمی  گرددگردد.. --۴۴

بهبه  کلیهکلیه  نفراتنفرات  اولاول  تاتا  سومسوم  سکهسکه  کاملکامل  بهارآزادی،بهارآزادی،  نیمنیم  سکهسکه  وو  ربعربع  سکهسکه    بهبه  همراههمراه  حکمحکم  قهرمانیقهرمانی  ونفراتونفرات  چهارمچهارم  تاتا   --۵۵
ششمششم  سکهسکه  طالطال  گرمیگرمی((پارسیانپارسیان))  وو  بهبه  استاناستان  هایهای  برتربرتر  اولاول  تاتا  سومسوم  جامجام  قهرمانیقهرمانی  اهدااهداءء  میمی  گرددگردد..

مربیانمربیان  استاناستان  هاها  حقحق  ندارندندارند  بعنوانبعنوان  ورزشکارورزشکار  دردر  مسابقاتمسابقات  شرکتشرکت  نمایندنمایند..   --۶۶
مسابقاتمسابقات  تحتتحت  عنوانعنوان  قهرمانیقهرمانی  کشورکشور  بودهبوده  وو  ازاز  هرهر  استاناستان  فقطفقط  یکیک  تیمتیم  تحتتحت  عنوانعنوان  هیاتهیات  شنایشنای  استاناستان  پذیرشپذیرش   --۷۷

میمی  گرددگردد..  ضمناًضمناً  ازاز  پذیرشپذیرش  باشگاهباشگاه  هاها  معذوریممعذوریم..

  کنگره مسابقات:

رأسرأس  ساعتساعت  ۲۱۲۱  روزروز  قبلقبل  ازاز  مسابقاتمسابقات((چهارشنبهچهارشنبه  ۱۱  شهریورشهریور))  دردر  محلمحل  اردواردو  انجامانجام  خواهدخواهد  شدشد..
دستورجلسه :

۱۱--  تالوتتالوت  قرآنقرآن  کریمکریم  
۲۲--  خیرخیر  مقدممقدم  

۳۳--  حضورحضور  وو  غیابغیاب  تیمتیم  هاها
۴۴--  شرحشرح  نحوهنحوه  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات

۵۵--آخرینآخرین  مهلتمهلت  زمانیزمانی  جهتجهت  حذفحذف  شناگرانشناگران  توسطتوسط  سرپرستانسرپرستان  تیمتیم  هاها  
۶۶--  توزیعتوزیع  کالهکاله  مخصوصمخصوص  مسابقهمسابقه  وو  نحوهنحوه  شمارهشماره  نویسینویسی  بربر  شناگرانشناگران

خروج تیم ها اختتامیه و توزیع جوایز روزمسابقه           جلسه کنگره مسابقات ورود  و پذیرش تیم ها 

بعدبعد  ازاز  صرفصرف  ناهارناهار            
پنجپنج  شنبهشنبه  ۰۲۰۲//۶۶//۹۹۶۶

ساعتساعت۱۳۱۳                                        
پنجپنج  شنبهشنبه۰۲۰۲//۶۶//۹۹۶۶

پنجپنج  شنبهشنبه  ساعتساعت  ۹۹  
صبحصبح  ۰۲۰۲//۶۶//۹۹۶۶

ساعتساعت  ۲۱۲۱  چهارشنبهچهارشنبه  ۰۱۰۱//۶۶//۹۹۶۶  
دردر  محلمحل  اسکاناسکان  تیمتیم  هاها

ساعتساعت  ۱۴۱۴  روزروز  
چهارشنبهچهارشنبه  ۰۱۰۱//۶۶//۹۹۶۶ 



توجهتوجه  ::  اعضایاعضای  کمیتهکمیته  ژوریژوری  ((  فنیفنی  وانضباطیوانضباطی))    بهبه  شرحشرح  ذیلذیل  میمی  باشندباشند::
ناظرفنیناظرفنی  فدراسیونفدراسیون     --۱۱

ناظرداوریناظرداوری  فدراسیونفدراسیون     --۲۲
سرپرستسرپرست  کلکل  مسابقاتمسابقات --۳۳

سرپرستسرپرست  اجراییاجرایی  مسابقاتمسابقات   --۴۴
سرداورسرداور  مسابقاتمسابقات   --۵۵
مدارک مورد نیاز:

۱۱--همراههمراه  داشتنداشتن  اصلاصل  شناسنامهشناسنامه  عکسعکس  داردار  وارسالوارسال  فایلفایل  تصویریتصویری  آنآن  

تبصره١:  چنانچهچنانچه  ورزشکاریورزشکاری  دارایدارای  شناسنامهشناسنامه  عکسعکس  داردار  نباشدنباشد((ردهرده  سنیسنی  زیرزیر۲۰۲۰  سالسال))  ،،  ارائهارائه  فایلفایل  تصویریتصویری  گواهیگواهی  اشتغالاشتغال  
بهبه  تحصیلتحصیل  عکسعکس  داردار  معتبرمعتبر((ازاز  آموزشآموزش  وو  پرورشپرورش))  وو  همراههمراه  داشتنداشتن    اصلاصل  شناسنامهشناسنامه  والدینوالدین  الزامیالزامی  استاست..  

۲۲--  یکیک  قطعهقطعه  عکسعکس  ۴۴××۳۳  وو  ارسالارسال  فایلفایل  دیجیتالیدیجیتالی  آنآن
۳۳--  کارتکارت  بیمهبیمه  پزشکیپزشکی  ورزشیورزشی  ((دارایدارای  اعتباراعتبار  درسالدرسال    ۱۳۹۱۳۹۶۶))وو  ارسالارسال  فایلفایل  تصویریتصویری  آنآن

۴۴--  داشتنداشتن  حداقلحداقل  کارتکارت  مربیگریمربیگری  درجهدرجه  ۲۲  ((ویژهویژه  مربیمربی))  وو  ارسالارسال  فایلفایل  تصویریتصویری  آنآن
همراههمراه  داشتنداشتن  کارتکارت  ملیملی  وارسالوارسال  فایلفایل    تصویریتصویری  آنآن --۶۶

گواهیگواهی  صحتصحت  سالمتسالمت  جسمانیجسمانی  ازاز  پزشکپزشک  معتمدمعتمد  هیأتهیأت  پزشکیپزشکی  ورزشیورزشی  استاناستان  متبوعمتبوع --۷۷
تبصرهتبصره  ٢٢::  مسئولیتمسئولیت  نظارتنظارت  بربر  صحتصحت  انجامانجام  معاینهمعاینه  پزشکیپزشکی  وو  صدورگواهیصدورگواهی  سالمتسالمت  جسمانیجسمانی  ورزشکارانورزشکاران  بعهدهبعهده  هیاتهیات  شناشنا  

استاناستان  متبوعمتبوع  خواهدخواهد  بودبود..
تبصره٣ : تصویرتصویر  اسکناسکن  شدهشده  ((بابا  نامنام  هرهر  شناگرشناگر  ثبتثبت  گرددگردد  ))  مدارکمدارک  فوقفوق  فقطفقط  ازاز  طریقطریق  ارسالارسال  فایلفایل  الکترونیکیالکترونیکی  انجامانجام  میمی  

پذیردپذیرد  ،لذا،لذا  همراههمراه  داشتنداشتن  اصلاصل  مدارکمدارک  نیزنیز  الزامیالزامی  استاست..
٦٦--  فایلفایل  اسکناسکن  شدهشده  مدارکمدارک  تیمتیم  هایهای  شرکتشرکت  کنندهکننده  جهتجهت  صدورکارتصدورکارت  شناساییشناسایی  ((IDID))    میمی  بایستبایست  حداکثرحداکثر  تاتا  تاریختاریخ  

    Info@irsf.irInfo@irsf.ir    ۲۲۵۵//۰۵۰۵//۹۹۶۶  ازاز  طریقطریق  ارسالارسال  فایلفایل  الکترونیکیالکترونیکی    بهبه  آدرسآدرس  ایمیلایمیل  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  بهبه  آدرسآدرس  الکترونیکیالکترونیکی
اقداماقدام  گرددگردد  دردر  صورتصورت  عدمعدم  ارسالارسال  مدارکمدارک  ازاز  شرکتشرکت  تیمتیم  هاها  جلوگیریجلوگیری  بعملبعمل  خواهدخواهد  آمدآمد..

* تذکرمهم :

شناگرانشناگران  گروهگروه  هایهای  سنیسنی  درصورتیدرصورتی  کهکه  بهبه  هرهر  دلیلدلیل  بابا  ذکرذکر  توضیحاتتوضیحات  دردر  شناسنامهشناسنامه  صغرصغر  سنسن  داشتهداشته  باشندباشند  حقحق  شرکتشرکت  دردر  
مسابقاتمسابقات  مذکورمذکور  رارا  نخواهندنخواهند  داشت،داشت،  لذالذا  بهبه  همراههمراه  داشتنداشتن  اصلاصل  شناسنامهشناسنامه  الزامیالزامی  بودهبوده  وو  ازاز  شرکتشرکت  شناگرانیشناگرانی  کهکه  اصلاصل  
شناسنامهشناسنامه  خودخود  رارا  بهبه  همراههمراه  نداشتهنداشته  باشندباشند  وو  یایا  بهبه  هردلیلیهردلیلی  شناسنامهشناسنامه  آنانآنان  مخدوشمخدوش  وحتیوحتی  بابا  طیطی  مراحلمراحل  قانونیقانونی  صغرسنصغرسن  

داشتهداشته  باشندباشند  جلوگیریجلوگیری  بعملبعمل  خواهدخواهد  آمدآمد..
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امورمالی

١١--  کلیهکلیه  هزینههزینه  هایهای  اردوییاردویی  ((غذا،اسکان،غذا،اسکان،  ایابایاب  وو  ذهابذهاب  دروندرون  شهریشهری  ،،  عواملعوامل  اجراییاجرایی  وو  غیرهغیره  ....)....)  شرکتشرکت  کنندگانکنندگان  اعماعم  ازاز  
ورزشکاروورزشکارو  مربیمربی  بعهدهبعهده  هیاتهیات  استاناستان  میزبانمیزبان  تامینتامین  وو  پرداختپرداخت  میمی  گرددگردد..

  سایرسایر  مواردموارد  ضروریضروری  کهکه  میمیبایستبایست  ازاز  سویسوی  هیاتهاهیاتها  رعایترعایت  شودشود::
بعلتبعلت  عدمعدم  ظرفیتظرفیت  اسکاناسکان  ازاز  آوردنآوردن  نفراتنفرات  اضافیاضافی  تحتتحت  هرهر  عنوانعنوان  ((اولیااولیاءء،،  شناگران،شناگران،  همراه،همراه،  فرزند،فرزند،  رانندهراننده   --۱۱

،مربی،مربی  یایا  سرپرستسرپرست))  جداًجداً  خودداریخودداری  گرددگردد..  
تعدادتعداد  کلکل  نفراتنفرات  هرتیمهرتیم  حداکثرحداکثر    ۴۴  نفرنفر  ((۳۳  نفرنفر  ورزشکارورزشکار  ،،  ۱۱  نفرنفر  مربیمربی))  میمی  باشدباشد.. --۲۲

توجهتوجه  ::  حداقلحداقل  یکنفریکنفر  دردر  ردهرده  سنیسنی  جوانانجوانان((زیرزیر  ١۸١۸  سالسال))  دردر  تیمتیم  استاناستان  میمی  بایستبایست  حضورحضور  داشتهداشته  باشندباشند..
    ۳۳--    ضمنضمن  ارسالارسال  فرمفرم  مشخصاتمشخصات  هیاتهیات،،  خواهشمندخواهشمند  استاست  دستوردستور  فرمائیدفرمائید  بهبه  منظورمنظور  امکانامکان  برنامهبرنامهريزيريزي  صحیحصحیح  مراتبمراتب  اعالماعالم  
آمادگیآمادگی  خودخود  رارا  الزاماًالزاماً  بابا  ذکرذکر  نفراتنفرات  ((شناگرشناگر  دردر  هرهر  ردهرده  سنی،سنی،  مربیمربی))  حداکثرحداکثر  تاتا  تاريختاريخ  ۲۲۵۵//۰۵۰۵//۱۳۹۱۳۹۶۶  ازاز  طريقطريق  نمابرنمابر  ۸۸۸۲۰۷۱۴۸۸۸۲۰۷۱۴--
۰۰۲۱۲۱ویاآدرسویاآدرس  الکترونیکیالکترونیکی  Info@irsf.irInfo@irsf.ir  بهبه  فدراسیونفدراسیون  شناشنا    ارسالارسال  نمایندنمایند..  پسپس  ازاز  اتماماتمام  تاریختاریخ  مذکورمذکور  ترتیبترتیب  اثریاثری  

دادهداده  نمینمی  شودشود  وو  استاناستان  هاییهایی  کهکه  فاقدفاقد  اعالماعالم  آمادگیآمادگی  وو  فرمفرم  مشخصاتمشخصات  باشندباشند  ازاز  ورودورود  بهبه  مسابقاتمسابقات  محروممحروم  خواهندخواهند  شدشد..
..

                                                                                                                                                                    
                                                                                                         

                                                                          فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
 مسابقات شنای قهرمانی کشور آبهای آزاد  / آقایان – شهریور سال ١٣٩٦
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              فرم  مشخصات اعضاء هیات شنای  استان -------------------

          

          
 

           

امضاء مربی تیم                                                                                   مهر و امضاء هیأت شنا استان....................

شماره تماس کد ملی تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
١٣         /    / ١
١٣        /    / ٢
١٣       /    / ٣

شماره تماس درجه کارت مربیگری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
١٣         /    / ١

ب) مربی

الف)شناگران


