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اجرايي آئين نامه  

)كوتاه مسافت( سال10زير شناجشنواره   

"غديرخمگراميداشت عيدسعيد  "  

 )1386- 1387- 1388 متولدين ( سال10-8سني ده ر

اندخترويژه  - 69 شهريور 18لغايت  15  

 استان زنجان



  

  ســالســال  1010زيــرزيــر    ييرده سنرده سن  دردرن ن اادختردختر  مسافت كوتاهمسافت كوتاه  ييشناشناجشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنيفني  تهتهييكمكم  ممييبر اساس تصمبر اساس تصم
جهــت توســعه كمــي و كيفــي جهــت توســعه كمــي و كيفــي     --  غديرخمگراميداشت عيدسعيد   --تحت عنوانتحت عنوان) ) 13813866وو13813877وو13813888(متولدين (متولدين 

بخشــنامه بخشــنامه   ننيــيــن مفــاد ان مفــاد ادر نظر داشتدر نظر داشت  است بااست با  مقتضيمقتضي  هذاهذاييعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للييبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ    --شناي كشورشناي كشور
    ..ددييئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور   جشنوارهجشنوارهآن استان جهت شركت درآن استان جهت شركت در  مميينسبت به اعزام تنسبت به اعزام ت

ن:استا تعداد افراد اعزامي ازهر  
    نفرنفر  11الف) سرپرست الف) سرپرست 

    نفرنفر  11ب) مربي ب) مربي 
  نفر نفر   88ج) ورزشكار ج) ورزشكار 

      خواهد بود.خواهد بود.نفرنفر  1010  حداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكارحداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكار

 مسابقات:محل وزمان اجراي  

  خروج از اردو جشنواره پايان شروع مسابقات  ورود به اردو متولدين رده سني
  1010--88ننكودكاكودكا

  ر)ر)دختدخت((

13813888--13813877--  
13138866  

  شنبهشنبهچهارچهاربعدازظهربعدازظهر
  13913966//0606//1717  13913966//0606//1616  0000::1144ساعت ساعت 13913966//66//1515

روز روز   صبحصبح99
    13913966//0606//1818شنبهشنبه

محل برگزاري و اسكان شناگران: 
  استخر شهيد شهبازياستخر شهيد شهبازي  __خرداد خرداد   1515مجموعه ورزشي مجموعه ورزشي __شهريور شهريور   1717  خيابانخيابان  __زنجان زنجان   محل برگزاري:

نــبش كوچــه نــبش كوچــه __روبروي دارلقرآن كــريمروبروي دارلقرآن كــريم  __ميدان رسلميدان رسل__چهارراه تربيتچهارراه تربيت__بهمنبهمن2222بزرگراه بزرگراه   __زنجان زنجان   محل اسكان:
  22خوابگاه دانشكده قائمخوابگاه دانشكده قائم  __شهيد حسنعلي احمديشهيد حسنعلي احمدي

  0912740912741895018950دبستاني با شماره تماس دبستاني با شماره تماس   سحرسحر  خانمخانممسئول پذيرش :

  0912091254274095427409با تلفن با تلفن   خانم سيده سميه موسويخانم سيده سميه موسوي  ابقات:مسئول برگزاري مس

 جشنوارهچگونگي برگزاري: 
      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.) ) TTiimmee  FFiinnaall((  به صورت نهاييبه صورت نهايي  جشنوارهجشنواره  --١١

    آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  1717رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99//3030رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  جشنوارهجشنواره  --٢٢

    بــهبــه  جشــنوارهجشــنواره  مدالمدالين روز با اهداي ين روز با اهداي بعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخربعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخر  جشنوارهجشنوارهمراسم اختتام مراسم اختتام   --٣٣
      برتر برگزار خواهد شد.برتر برگزار خواهد شد.نفرات نفرات 

 جشنواره كنگره:  
      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.در محل اردو در محل اردو   ))9966//0606//1515شبهشبهچهارچهار((جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه    
      تالوت قرآن كريم تالوت قرآن كريم   --11
    خير مقدم خير مقدم   --22
  حضور و غياب تيم هاحضور و غياب تيم ها  --33
    ههجشنوارجشنوارشرح نحوه برگزاري شرح نحوه برگزاري   --44
  سرپرستان تيم ها سرپرستان تيم ها جهت حذف شناگران توسط جهت حذف شناگران توسط آخرين مهلت زماني آخرين مهلت زماني --55

  ( فني وانضباطي)  به شرح ذيل مي باشند:( فني وانضباطي)  به شرح ذيل مي باشند:  اعضاي كميته ژورياعضاي كميته ژوري: :   توجهتوجه
      فدراسيونفدراسيون  فنيفنيناظرناظر  --11



  ناظرداوري فدراسيون  ناظرداوري فدراسيون    --22

  جشنوارهجشنواره  كلكل  سرپرستسرپرست  --33

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرايي سرپرست اجرايي   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55
:مدارك مورد نياز  
      آنآني ي تصويرتصويرفايل فايل اسنامه عكس دار وارسال اسنامه عكس دار وارسال همراه داشتن اصل شنهمراه داشتن اصل شن--١١

  و ارسال فايل ديجيتالي آنو ارسال فايل ديجيتالي آن  33××44يك قطعه عكس يك قطعه عكس   --٢٢

  آنآن  ييتصويرتصويرفايل فايل )و ارسال )و ارسال 13913966  داراي اعتبار در سالداراي اعتبار در سالكارت بيمه پزشكي ورزشي (كارت بيمه پزشكي ورزشي (  --٣٣

  آنآن  ييتصويرتصويرفايل فايل (ويژه مربي) و ارسال (ويژه مربي) و ارسال   33داشتن حداقل كارت مربيگري درجه داشتن حداقل كارت مربيگري درجه   --٤٤

    آنآن  ييتصويرتصوير  فايل فايل   للهمراه داشتن كارت ملي وارساهمراه داشتن كارت ملي وارسا  --٥٥
تصوير اسكن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارك فوق فقط از طريق ارسال فايــل الكترونيكــي تصوير اسكن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارك فوق فقط از طريق ارسال فايــل الكترونيكــي :  1تبصره
  الزامي است.الزامي است.  نيزنيز  لذا همراه داشتن اصل مداركلذا همراه داشتن اصل مدارك  مي پذيرد،مي پذيرد،    انجامانجام

ر تا تاريخ ر تا تاريخ مي بايست حداكثمي بايست حداكث  ))IIDDشناسايي (شناسايي (فايل اسكن شده مدارك تيم هاي شركت كننده جهت صدوركارت فايل اسكن شده مدارك تيم هاي شركت كننده جهت صدوركارت   --66
الكترونيكي:                         الكترونيكي:                           به آدرسبه آدرس  زنجانزنجاناز طريق ارسال فايل الكترونيكي به آدرس ايميل هيأت شناي استان از طريق ارسال فايل الكترونيكي به آدرس ايميل هيأت شناي استان   9966//0066//1313

zzaannjjaannsswwiimm@@ggmmaaiill..ccoomm      خواهد آمد.خواهد آمد.  ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شركت تيم ها جلوگيري بعملارسال شود در صورت عدم ارسال مدارك از شركت تيم ها جلوگيري بعمل  
زنجان تلفن هيات شناي استان * جهت هماهنگي و ارسال فايل الكترونيكي مدارك و كسب اطالعات بيشتر با

  تماس حاصل نمائيد.  02433562400
  تذكرمهم :* 

شناگران گروه سني درصورتي كه به هر دليل با ذكر توضيحات در شناسنامه صغر ســن داشــته باشــند حــق شناگران گروه سني درصورتي كه به هر دليل با ذكر توضيحات در شناسنامه صغر ســن داشــته باشــند حــق 
ر را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامــي بــوده و از شــركت ر را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامــي بــوده و از شــركت مذكومذكو  جشنوارهجشنوارهشركت در شركت در 

شناگراني كه اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و يا به هردليلي شناسنامه آنان مخدوش وحتي با شناگراني كه اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و يا به هردليلي شناسنامه آنان مخدوش وحتي با 
    طي مراحل قانوني صغرسن داشته باشند جلوگيري بعمل خواهد آمد.طي مراحل قانوني صغرسن داشته باشند جلوگيري بعمل خواهد آمد.

امورمالي  
اعــم از اعــم از   غيره ....) شركت كننــدگانغيره ....) شركت كننــدگان  وودرون شهري ، عوامل اجرايي درون شهري ، عوامل اجرايي ، اياب و ذهاب ، اياب و ذهاب ي اردويي (غذا،اسكاني اردويي (غذا،اسكانهزينه هاهزينه هاكليه كليه   --11

  مبلــغ مبلــغ   نفــرنفــرهر هر   به ازاءبه ازاء  جشنوارهجشنواره  وروديه وروديه   و هزينهو هزينهاعزامي تامين و پرداخت مي شوداعزامي تامين و پرداخت مي شود  تيم هايتيم هايتوسط توسط   سرپرستسرپرستي و ي و ببمرمر  ،،ورزشكارورزشكار
برق زنجان بنام برق زنجان بنام   ههبانك ملي شعببانك ملي شعب  01107408620070110740862007حساب حساب كه به شماره كه به شماره ريال) ريال)   11//808000//000000ريال (ريال (و هشتصد هزارو هشتصد هزار  ميليونميليون  يكيك

  در پذيرش موجود مي باشد.در پذيرش موجود مي باشد.نيزنيز) ) PPOOSS((براي رفاه تيم ها دستگاه كارت خوان براي رفاه تيم ها دستگاه كارت خوان   خواهد بود.خواهد بود.هيات شناي شهرستان زنجان واريزهيات شناي شهرستان زنجان واريز
گــردد.گــردد.  خــودداريخــودداري̋˝همراه، فرزند، مربي يا سرپرست )جداهمراه، فرزند، مربي يا سرپرست )جدا، ، از آوردن نفرات اضافي تحت عنوان (اولياءبازيكنان، راننده از آوردن نفرات اضافي تحت عنوان (اولياءبازيكنان، راننده   --٢٢
    

 جشنواره مقررات فني وشيوه برگزاري:  
    د.د.ننشركت كنشركت كن  هرمادههرمادهتواند در تواند در   ميمي  تيمتيمشناگر از هر شناگر از هر   ))22((  دودودر هريك از رشته هاي شنا فقط در هريك از رشته هاي شنا فقط   --١١
      هر شناگر مي تواند در كليه مواد انفرادي وتيمي شركت نمايد.هر شناگر مي تواند در كليه مواد انفرادي وتيمي شركت نمايد.  --22
  ..شنا كنندشنا كنندتمامي شناگران اعزامي مي بايست حداقل در يك رشته تمامي شناگران اعزامي مي بايست حداقل در يك رشته   --33
همــان روز بــه منشــي همــان روز بــه منشــي   جشــنوارهجشــنوارهكيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبــل از شــروع كيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبــل از شــروع ترتر  --44

  تسليم گردد.تسليم گردد.  جشنوارهجشنواره



    مي شود.مي شود.ء ء   اهدااهداشناگران ممتازشناگران ممتازحكم حكم   جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف   تا ششمتا ششم  اولاول  برتربرتربه كليه نفرات به كليه نفرات --55

  نفر شركت مي كنند.نفر شركت مي كنند.  66از هر تيم از هر تيم آزاد تيمي آزاد تيمي   مترمتر  66××5050  واد واد درمدرم  --66
بــه تمــامي شــركت كننــدگان بــه تمــامي شــركت كننــدگان ضمناً ضمناً   ..توسط هيات ميزبان تهيه و اهداء مي گرددتوسط هيات ميزبان تهيه و اهداء مي گردد  نوارهنوارهجشجش  حكمحكم: :   22تبصره تبصره 

  گواهي شركت اعطاء مي گردد.گواهي شركت اعطاء مي گردد.
دقيقه پــس از پايــان دقيقه پــس از پايــان   3030حداكثر حداكثر ، ، توسط سرپرست تيمتوسط سرپرست تيم  بايد به صورت كتبيبايد به صورت كتبي  مادهمادهاعتراض به نتيجه هراعتراض به نتيجه هر  --٧٧

تحويــل داده شــود.تحويــل داده شــود.  جشــنوارهجشــنوارهريال) به سرداور ريال) به سرداور 500،000500،000((پانصد هزار ريال پانصد هزار ريال   مبلغمبلغبا با همراه همراه   آن نيمروزآن نيمروز  جشنوارهجشنواره
    
  جشــنوارهجشــنوارهدرصورتي كه شناگري بعد از معرفي از سوي مربي تيم و تعيين خط شنا به داليــل پزشــكي از شــركت در درصورتي كه شناگري بعد از معرفي از سوي مربي تيم و تعيين خط شنا به داليــل پزشــكي از شــركت در   --٨٨

شت شت همان روز نخواهد داهمان روز نخواهد دا  موادمواد، ديگر اجازه شركت در بقيه مواد شنا را تا پايان ، ديگر اجازه شركت در بقيه مواد شنا را تا پايان جشنوارهجشنوارهامتناع نمايد درصورت تأييد پزشك امتناع نمايد درصورت تأييد پزشك 
..  

آدرس الكترونيكي آدرس الكترونيكي از طريق از طريق   9966//0066//1414مورخ مورخ شنبه شنبه   سهسهارنج تيم حداكثر تا پايان وقت اداري روز ارنج تيم حداكثر تا پايان وقت اداري روز فايل الكترونيكي فايل الكترونيكي   ارسالارسال  --99
پس از اتمام تاريخ مذكور هيچگونه تغييــري پس از اتمام تاريخ مذكور هيچگونه تغييــري   انجام گردد . بديهي است انجام گردد . بديهي است   zzaannjjaannsswwiimm@@ggmmaaiill..ccoomm    ::  زنجان زنجان هيات شناي هيات شناي 

  محروم خواهند شد.محروم خواهند شد.  جشنوارهجشنوارههايي كه فاقد برگه ارنج باشند از ورود به هايي كه فاقد برگه ارنج باشند از ورود به   نمي شود و تيمنمي شود و تيم  در برگه هاي ارسالي دادهدر برگه هاي ارسالي داده
شنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تــيم هــا خواهشــمند اســت دســتور شنا و برنامه روزانه و برگه ارنج تــيم هــا خواهشــمند اســت دســتور   جشنوارهجشنوارهضمن ارسال مواد ضمن ارسال مواد   ::  تذكر مهمتذكر مهم

) ) و داورو داور  هــررده ســني، مربــي، سرپرســتهــررده ســني، مربــي، سرپرســت  باذكر نفرات (شــناگر درباذكر نفرات (شــناگر دررا الزاماًرا الزاماً  فرماييد مراتب اعالم آمادگي خودفرماييد مراتب اعالم آمادگي خود
ــدا ــداح ــاريخ ح ــا ت ــاريخ كثر ت ــا ت ــابر  9966//0066//1313كثر ت ــق نم ــابرازطري ــق نم ــيو پســت الكترونيكــي  0024335624002433562400ازطري ــات  و پســت الكترونيك ــاتهي ــه آدرس  هي ــه آدرسب   ((  ب

zzaannjjaannsswwiimm@@ggmmaaiill..ccoomm ( ( شايان ذكر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاريخ فوق از ، شايان ذكر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاريخ فوق از نمائيدنمائيدارسال ارسال ،
    ورود تيم هاي فاقد برگه ارنج جلوگيري بعمل خواهد آمد.ورود تيم هاي فاقد برگه ارنج جلوگيري بعمل خواهد آمد.

اي شناي سراسر كشور از توانمنديهاي بخش خصوصي، حضور تــيم هــاي اي شناي سراسر كشور از توانمنديهاي بخش خصوصي، حضور تــيم هــاي بمنظور بهره مندي هيأتهبمنظور بهره مندي هيأته  ::1010ماده ماده 
  جشنوارهجشنوارهدر اين در اين   با معرفي نامه هيات شناي استانبا معرفي نامه هيات شناي استان  ورزشي تحت عنوان باشگاه و يا مؤسسات فرهنگي ورزشيورزشي تحت عنوان باشگاه و يا مؤسسات فرهنگي ورزشي

    باشد.باشد.  بالمانع ميبالمانع مي

ها و ها و ، اولويت با هيات، اولويت با هياتمحل اسكان محل اسكان   در صورت افزايش تيم هاي شركت كننده و عدم ظرفيت پذيرشدر صورت افزايش تيم هاي شركت كننده و عدم ظرفيت پذيرش: :   55تبصرهتبصره
الزم بذكر است در شرايط الزم بذكر است در شرايط   تيم هايي است كه در زمان مقرر اعالم آمادگي و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.تيم هايي است كه در زمان مقرر اعالم آمادگي و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.

  استانها خواهد بود.استانها خواهد بود.  يييكسان اولويت پذيرش با هياتهاي شنايكسان اولويت پذيرش با هياتهاي شنا

  

  

  

  

  



  
 

  1396 شهريورزنجان  -  غديرخمگراميداشت عيدسعيد (مسافت كوتاه ) ان دخترشناي  جشنواره

  سال)  10-8كودكان (رده سني رشته هاي  شنا در جشنواره  برنامه  

 

 

 

 

در زير آب يا روي ون استفاده از فين و در حالت استريم الين نحوه اجراي شناي پاي دلفين بد* تبصره : 
  خواهد بود.سطح آب 

 

 

 

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

 متر پروانه  100  متر مختلط انفرادي 200  متر مختلط انفرادي 100  متر آزاد  200

 متر كرال پشت 50  متر پروانه 50  متر قورباغه 100  متر كرال پشت 100

 دلفين پايمتر  4× 25
 *تيمي

 متر آزاد 100  متر آزاد 50  متر قورباغه 50

 متر آزاد تيمي 6×50  متر مختلط تيمي 4×50  متر پاي دلفين* 25 متر پروانه تيمي 4× 50

  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  متر قورباغه تيمي 4× 50  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



 

 فدراسيون شناي جمهوري اسالمي ايران
  سال)10-8رده سني كودكان ( 1396 شهريور - غديرخمگراميداشت عيدسعيد ان (مسافت كوتاه ) دخترجشنواره شناي 

-------------------برگ ارنج تيم استان / باشگاه    
 اسامي تيم:

1-           4-        7- 
2-           5-        8- 
3-                                                                                 6- 
 ركورد شناگر دوم ركورد شناگر اول مواد شنا رديف

مترآزاد200 1      

متر كرال پشت100 2      

متر قورباغه 50 3      

ه تيميمتر پروان 4× 50 4   

مترمختلط انفرادي100 5      

مترقورباغه100 6      

متر آزاد 50 7      

متر پاي دلفين25 8      

متر قورباغه تيمي 4× 50 9   

مترمختلط انفرادي200 10      

متر پروانه50 11      

متر آزاد 100 12      

متر مختلط تيمي 4×50 13   

متر پروانه100 14      

پشت متر كرال50 15      

تيمي پاي دلفينمتر  4×25 16   

متر آزاد تيمي 6×50 17   

 امضاء مربي تيم

 



 

  فدراسيون شنا،شيرجه و واترپلو  

  1396 شهريورزنجان   -غديرخمگراميداشت عيدسعيد  -اندخترجشنواره شناي مشخصات فردي شركت كننده در 

  سال  10-8  رده هاي سني كودكان◌ً 

  : .....................................ه / باشگا تيم شنا استان

  تلفن تماس شناگر  محل تولد  تاريخ تولد  شماره ملي  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف

1                /      /13      

2                 /      /13      

3                  /      /13      

4                  /      /13      

5                 /      /13      

6                  /      /13      

7                  /      /13      

8                /      /13      

  مشخصات مربي/سرپرست  تيم :

  تلفن تماس  درجه كارت  تاريخ تولد  شماره شناسنامه  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف

1                 /      /13      

      سرپرست  13/      /                  2

  رئيس هيات شناي استان/مديرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


