
فدراسیونفدراسیون  شناشنا  جمهوریجمهوری  اسالمیاسالمی  ایرانایران

آئینآئین  نامهنامه  اجراییاجرایی  
پانزدهمینپانزدهمین  دورهدوره  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  

شنایشنای  باشگاهباشگاه  هایهای  کشورکشور
جامجام  خلیجخلیج  فارسفارس

سالسال  ۱۳۹۱۳۹۶۶



2

بسمهبسمه  تعالیتعالی
آئینآئین  نامهنامه  اجراییاجرایی  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  شنایشنای  باشگاههایباشگاههای  کشورکشور  سالسال  ۱۳۹۱۳۹۶۶

**************************************
مقدمهمقدمه::  ازاز  آنجاآنجا  کهکه  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات  موجبموجب  جذبجذب  سرمایهسرمایه  جهتجهت  ارتقاارتقاءء  سطحسطح  کمیکمی  وو  کیفیکیفی  شناشنا  میمی  گرددگردد  وو  حمایتحمایت  بخشبخش  
هایهای  خصوصیخصوصی  وو  دولتیدولتی  منجرمنجر  بهبه  توسعهتوسعه  ورزشورزش  شناشنا  میشود،میشود،  فدراسیونفدراسیون  شنایشنای  جمهوریجمهوری  اسالمیاسالمی  ایرانایران  مطابقمطابق                  بابا  قوانینقوانین  
فدراسیونفدراسیون  جهانیجهانی  شناشنا  وو  هماهنگهماهنگ  بابا  قوانینقوانین  وزارتوزارت  ورزشورزش  وو  جوانان،جوانان،  هرهر  سالهساله  اقداماقدام  بهبه  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  شنایشنای  

باشگاههایباشگاههای  کشورکشور  میمی  نمایدنماید..
مادهماده  ۱۱::  تعاریفتعاریف

۱۱--۱۱::  ««  مسابقاتمسابقات  »»  دردر  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  یعنییعنی  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  شنایشنای  باشگاههایباشگاههای  کشورکشور  کهکه  بهبه  مسابقاتمسابقات  سراسریسراسری  شناشنا      بینبین  
باشگاههایباشگاههای  کشورکشور  مطابقمطابق  قوانینقوانین  وو  مقرراتمقررات  مربوطمربوط  اطالقاطالق  میمی  گرددگردد..

۱۱--۲۲::  ««سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  شناشنا»»  مسوؤلیتمسوؤلیت  برگزاریبرگزاری  وو  هماهنگیهماهنگی  کلیهکلیه  مسابقاتمسابقات  رارا  زیرزیر  نظرنظر  فدراسیونفدراسیون  عهدهعهده  داردار  میمی  باشدباشد..
۱۱--۳۳::  ««  باشگاهباشگاه  »»  عبارتستعبارتست  ازاز  تشکیالتیتشکیالتی  کهکه  دردر  فدراسیونفدراسیون  بهبه  ثبتثبت  رسیدهرسیده  وو  مجازمجاز  بهبه  معرفیمعرفی  تیمتیم  شناشنا  برایبرای  شرکتشرکت              دردر  
مسابقاتمسابقات  میباشدمیباشد..  ایناین  تشکیالتتشکیالت  میتواندمیتواند  شاملشامل  ارگانهایارگانهای  ورزشی،ورزشی،  کارگری،کارگری،  نظامی،نظامی،  دانشگاهی،دانشگاهی،  دستهدسته  هایهای  آزاد،آزاد،  هیئتهایهیئتهای  شنایشنای  

استانهااستانها  وو  باشگاههایباشگاههای  دولتیدولتی  وو  خصوصیخصوصی  باشندباشند..
۱۱--۴۴::  ««  شناگرشناگر  »»  فردیفردی  استاست  کهکه  بعنوانبعنوان  عضوعضو  یکیک  باشگاهباشگاه  بهبه  تمرین،تمرین،  کارآموزیکارآموزی  وو  یایا  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  میمی  پردازدپردازد..  شناگرانشناگران  

میتوانندمیتوانند  ایرانی،ایرانی،  ایرانیایرانی  مقیممقیم  خارجخارج  ازاز  کشورکشور  یایا  خارجیخارجی  باشندباشند  کهکه  تابعیتتابعیت  وو  تعدادتعداد  شناگرانشناگران  مطابقمطابق  مفادمفاد  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  خواهدخواهد  بودبود..
۱۱--۵۵::  ««  سرمربیسرمربی  »»  بهبه  کسیکسی  اطالقاطالق  میشودمیشود  کهکه  برنامهبرنامه  ریزی،ریزی،  اجرااجرا  وو  نظارتنظارت  بربر  تمرینتمرین  وو  آمادهآماده  سازیسازی  شناگرانشناگران  رارا  دردر  هرهر  باشگاهباشگاه  

بهبه  عهدهعهده  دارددارد..  
  ۱۱--۶۶::  ««  مربیمربی  وو  کمککمک  مربیمربی»»  بهبه  کسیکسی  اطالقاطالق  میشودمیشود  کهکه  زیرزیر  نظرنظر  سرمربیسرمربی  اجرایاجرای  تمرینتمرین  تیمتیم  باشگاهباشگاه  رارا  بربر  عهدهعهده  خواهدخواهد  داشتداشت..

۱۱--۷۷::  ««  سرپرستسرپرست  »»  کسیکسی  استاست  کهکه  کلیهکلیه  مسئولیتمسئولیت  هایهای  غیرغیر  فنیفنی  تیمتیم  رارا  بهبه  عهدهعهده  دارددارد..
۱۱--۸۸::  ««  پزشکپزشک  »»  دردر  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  بهبه  فردیفردی  اطالقاطالق  میشودمیشود  کهکه  حداقلحداقل  دارایدارای  مدرکمدرک  دکتریدکتری  پزشکیپزشکی  عمومیعمومی  بودهبوده    وو  پسپس  ازاز  
گذراندنگذراندن  دورهدوره  هایهای  آموزشیآموزشی  طبطب  ورزشیورزشی  زیرزیر  نظرنظر  فدراسیونفدراسیون  پزشکیپزشکی  یایا  فدراسیونفدراسیون  شنا،شنا،  مسئولیتمسئولیت    امورامور  پیشگیری،پیشگیری،  بهداشتبهداشت  وو  

درماندرمان  اعضااعضاءء  تیمتیم  رارا  بعهدهبعهده  دارددارد..
۱۱--۹۹::  حسبحسب  نیازنیاز  باشگاههاباشگاهها  بهبه  خدماتخدمات  نیروهاینیروهای  انسانیانسانی  متخصصمتخصص  شاملشامل::  مدیرفنی،مدیرفنی،  مدیرتدارکات،مدیرتدارکات،    مسئولمسئول  روابطروابط  عمومی،عمومی،    

بدنسازبدنساز  ورزشی،ورزشی،  فیزیوتراپ،فیزیوتراپ،  روانشناسروانشناس  ورزشیورزشی  بابا  ارائهارائه  مدارکمدارک  معتبرقابلمعتبرقابل  عضویتعضویت  دردر  باشگاهباشگاه  خواهندخواهند  بودبود..  
تبصرهتبصره  ۱۱::  افرادافراد  مذکورمذکور  دردر  موادمواد  ۱۱--۴۴،،  ۱۱--۵۵،،  ۱۱--۶۶،،  ۱۱--۷۷  ،،۱۱--  ۸۸  وو  ۱۱--۹۹  بایدباید  فقطفقط  دردر  یکیک  سمتسمت  انجامانجام  وظیفهوظیفه  کنندکنند  وو  کسیکسی

نمینمی  تواندتواند  دردر  یکیک  زمانزمان  دودو  سمتسمت  وو  یایا  بیشتربیشتر  رارا  عهدهعهده  داردار  گرددگردد..
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مادهماده  ۲۲::  اهدافاهداف
۲۲--۱۱::  تعمیمتعمیم  وو  گسترشگسترش  ورزشورزش  شناشنا  وو  ایجادایجاد  زمینهزمینه  هایهای  مناسبمناسب  برایبرای  کشف،کشف،  جذب،جذب،  پرورش،پرورش،  رشدرشد  وو  شکوفاییشکوفایی  استعدادهایاستعدادهای  ایناین  ورزشورزش..

۲۲--۲۲::  ایجادایجاد  زمینهزمینه  هایهای  مناسبمناسب  برایبرای  جلب،جلب،  جذبجذب  وو  هدایتهدایت  سرمایهسرمایه  گذاریگذاری  بخشبخش  خصوصیخصوصی  وو  بخشبخش  دولتیدولتی  دردر  جهتجهت  توسعهتوسعه  
ورزشورزش  شناشنا  دردر  کلیهکلیه  سطوحسطوح..

۲۲--۳۳::  افزایشافزایش  تعدادتعداد  مسابقاتمسابقات  رسمیرسمی  شناشنا  دردر  طولطول  سالسال  بهبه  منظورمنظور  ارتقاارتقاءء  کمیتکمیت  وو  کیفیتکیفیت  ورزشورزش  قهرمانیقهرمانی..
۲۲--۴۴::  افزایشافزایش  انگیزهانگیزه  شناگرانشناگران  برایبرای  کسبکسب  نتایجنتایج  وو  رکوردهایرکوردهای  بهتربهتر..

مادهماده  ۳۳::  اعضااعضاءء  تیمتیم
۳۳--۱۱::  هرهر  باشگاهباشگاه  میتواندمیتواند  یکیک  تیمتیم  شناشنا  ((آقایانآقایان))  برایبرای  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  معرفیمعرفی  نمایدنماید..
۳۳--۲۲::  اعضااعضاءء  تیمتیم  شاملشامل  دردر  موادمواد  ۱۱--۴۴،،  ۱۱--۵۵،،  ۱۱--۶۶،،  ۱۱--۷۷  ،،۱۱--  ۸۸  وو  ۱۱--۹۹  خواهندخواهند  بودبود..

۳۳--۳۳::  حداقلحداقل  تعدادتعداد  شناگرانشناگران  ((۱۰۱۰  نفرنفر  ۱۱۴۴  سالسال  وو  بهبه  باالباال))  وو  حداکثرحداکثر  تعدادتعداد  شناگرانشناگران  هرهر  تیمتیم  ((۳۰۳۰  نفرنفر  ۱۱۴۴  سالسال  وو  بهبه  باالباال))  میباشدمیباشد..
۳۳--۴۴::  باشگاههاباشگاهها  موظفندموظفند  دردر  زمانزمان  معرفیمعرفی  تیم،تیم،  حداقلحداقل  ((۱۰۱۰  نفرنفر  ۱۱۴۴  سالسال  وو  بهبه  باالباال))  همراههمراه  بابا  قراردادقرارداد  تکمیلتکمیل  شدهشده  ایشانایشان                رارا  
بهبه  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  معرفیمعرفی  کنند،کنند،  تکمیلتکمیل  اعضااعضاءء  تیمتیم  تاتا  دهده  نفرنفر  تاتا  یکیک  هفتههفته  قبلقبل  ازاز  شروعشروع  مرحلهمرحله  اولاول  وو  تاتا  ۳۰۳۰  نفرنفر  تاتا  یکیک  هفتههفته  

قبلقبل  ازاز  شروعشروع  مرحلهمرحله  دومدوم  مسابقاتمسابقات  امکانامکان  پذیرپذیر  استاست  وو  پسپس  ازاز  آنآن  هیچگونههیچگونه  عضوگیریعضوگیری  قابلقابل  قبولقبول  نخواهدنخواهد  بودبود..
۳۳--۵۵::  هرهر  باشگاهباشگاه  مجازمجاز  استاست  ازاز  دودو  شناگرشناگر  خارجیخارجی  استفادهاستفاده  نمایدنماید..

مادهماده  ۴۴::  عضویتعضویت
۴۴--۱۱::  هرهر  شناگرشناگر  تنهاتنها  میتواندمیتواند  دردر  یکیک  باشگاهباشگاه  عضویتعضویت  داشتهداشته  باشدباشد  وو  عقدعقد  قراردادقرارداد  برایبرای  عضوگیریعضوگیری  دردر  باشگاههاباشگاهها  بایدباید  مطابقمطابق  بابا  
ایناین  آئینآئین  نامهنامه  صورتصورت  پذیردپذیرد..  مالکمالک  تعلقتعلق  یکیک  شناگرشناگر  بهبه  باشگاهباشگاه  وجودوجود  قراردادقرارداد  ثبتثبت  شدهشده  درهیأتدرهیأت  شنایشنای  استاناستان    وو  ثبتثبت  آنآن  

درفدراسیوندرفدراسیون  شناشنا  وو  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  خواهدخواهد  بودبود..
۴۴--۲۲::  شناگرانشناگران  بربر  اساساساس  مقرراتمقررات  بینبین  المللیالمللی  وو  کشوریکشوری  طبقطبق  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  میتوانندمیتوانند  بربر  اساساساس  قراردادقرارداد  خودخود  هزینههزینه  ورزشیورزشی  دریافتدریافت  نمایندنمایند..

۴۴--۳۳::  هرهر  باشگاهباشگاه  مطابقمطابق  بابا  بندبند  ((۱۱--۵۵))  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  موظفموظف  بهبه  استفادهاستفاده  ازاز  یکنفریکنفر  مربیمربی  بابا  حداقلحداقل  مدرکمدرک  درجهدرجه  یکیک  شناشنا  بعنوانبعنوان  
سرمربیسرمربی  برایبرای  هدایتهدایت  فنیفنی  تیمتیم  خودخود  خواهدخواهد  بودبود..

۴۴--۴۴::  هرهر  باشگاهباشگاه  مطابقمطابق  بابا  بندبند  ۱۱--۶۶  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  موظفموظف  بهبه  استفادهاستفاده  ازاز  حداقلحداقل    یکیک  نفرنفر  بهبه  عنوانعنوان  مربیمربی  کهکه  حداقلحداقل  دارایدارای  
مدرکمدرک  مربیگریمربیگری  درجهدرجه  ۲۲  شناشنا  میمی  باشدباشد..

۴۴--۵۵::  باشگاهباشگاه  میتواندمیتواند  برایبرای  انجامانجام  امورامور  پزشکی،پزشکی،  پیشگیریپیشگیری  ازاز  آسیبآسیب  هاها  وو  درماندرمان  بهبه  موقعموقع  آسیبآسیب  هاها  ازاز  یکیک  نفرنفر  پزشکپزشک  مطابقمطابق  بابا  
مادهماده  ((۱۱--۸۸))  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  استفادهاستفاده  نمایدنماید..

۴۴--۶۶::  قراردادقرارداد  عضویتعضویت  دردر  باشگاهباشگاه  برایبرای  شناگران،شناگران،  سرمربی،سرمربی،  کمککمک  مربی،مربی،  مربیمربی  وو  پزشکپزشک  وو  غیرهغیره  بایدباید  دردر  چهارچهار  نسخهنسخه  تنظیمتنظیم  وو  
دردر  دفتردفتر  هیئتهیئت  شنایشنای  استاناستان  بهبه  ثبتثبت  برسدبرسد  ایناین  قراردادقرارداد  پسپس  ازاز  تأئیدتأئید  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  اعتباراعتبار  داشتهداشته  وو  بهبه  سازمانسازمان  مسابقات،مسابقات،  

هیئتهیئت  شنا،شنا،  باشگاهباشگاه  وو  شناگرشناگر  هرهر  کدامکدام  یکیک  نسخهنسخه  ارائهارائه  میمی  گرددگردد..  
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تبصرهتبصره  ۲۲::  قبلقبل  ازاز  عقدعقد  قراردادقرارداد  بابا  نیروهاینیروهای  متخصصمتخصص  دارایدارای  مدرکمدرک  تخصصیتخصصی  همچونهمچون  ؛؛  سرمربی،سرمربی،  مربیمربی  ،،  کمککمک  مربیمربی  پزشکپزشک  وو  
غیرهغیره  ؛؛  تأئیدتأئید  مدارکمدارک  تخصصیتخصصی  ایناین  افرادافراد  توسطتوسط  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  الزامیالزامی  استاست..

۴۴--۷۷::  هرهر  باشگاهباشگاه  مسئولیتمسئولیت  سالمتیسالمتی  اعضااعضاءء  خودخود  رارا  دردر  طولطول  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات  بربر  عهدهعهده  دارددارد  وو  موظفموظف  بهبه  تأمینتأمین  سالمتسالمت  وو  
بهداشتبهداشت  برایبرای  اعضااعضاءء  خودخود  میباشدمیباشد..

۴۴--۸۸::  قراردادقرارداد  رایگانرایگان  وو  بدونبدون  درجدرج  مبلغمبلغ  برایبرای  شناگران،شناگران،  مربیانمربیان  وو......  ثبتثبت  نخواهدنخواهد  گردیدگردید..  
۴۴--۹۹::  مدارکمدارک  موردمورد  نیازنیاز  جهتجهت  ثبتثبت  قراردادقرارداد  شاملشامل  مواردموارد  ذیلذیل  میمی  باشدباشد::

--  اصلاصل  شناسنامهشناسنامه  عکسدارعکسدار  وو  کپیکپی  آنآن
--  فایلفایل  اسکناسکن  شدهشده  عکسعکس  اعضایاعضای  تیمتیم  دردر  قالبقالب  لوحلوح  فشردهفشرده

--  اصلاصل  وو  کپیکپی  کارتکارت  بیمهبیمه  ورزشیورزشی  دارایدارای  اعتباراعتبار  دردر  سالسال  ۱۳۹۱۳۹۶۶
--  اصلاصل  وو  کپیکپی  مدرکمدرک  تخصصیتخصصی  کلیهکلیه  اعضااعضاءء  کادرکادر  فنیفنی  وو  اجراییاجرایی  

--  اصلاصل  وو  کپیکپی  کارتکارت  ملیملی  
--  مجوزمجوز  پروانهپروانه  فعالیتفعالیت  ورزشیورزشی  ورزشکارانورزشکاران  باالیباالی  ۱۸۱۸  سالسال  ازاز  سازمانسازمان  نظامنظام  وظیفهوظیفه  عمومیعمومی

تبصرهتبصره  ۳۳::  بمنظوربمنظور  آشناییآشنایی  بابا  نحوهنحوه  برگزاریبرگزاری  وو  مقرراتمقررات  مسابقات،مسابقات،  کلیهکلیه  مربیانمربیان  وو  کمککمک  مربیانمربیان  باشگاههاباشگاهها  میمی  بایستبایست  دردر  یکیک  
دورهدوره  کلینیککلینیک  تخصصیتخصصی  هماهنگیهماهنگی  مربیگریمربیگری  شرکتشرکت  نمایندنمایند  کهکه  قبلقبل  ازاز  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات  طبقطبق  اعالماعالم  قبلی،قبلی،  انجامانجام  خواهدخواهد  شدشد..  

مالکمالک  حضورحضور  درایندراین  کلینیککلینیک  حکمحکم  مجوزرامجوزرا  خواهدخواهد  داشتداشت.(.(حضورحضور  درایندراین  کلینیککلینیک  برایبرای  ایشانایشان  اجباریاجباری  استاست))
۴۴--۱۰۱۰::  فصلفصل  نقلنقل  وو  انقاالتانقاالت  مسابقاتمسابقات  شنایشنای  باشگاههاباشگاهها  ازاز  پایانپایان  مرحلهمرحله  چهارمچهارم  مسابقاتمسابقات  سالسال  ۱۳۹۵۱۳۹۵تاتا  یکیک  هفتههفته  قبلقبل  ازاز  
مرحلهمرحله  اولاول  مسابقاتمسابقات  سالسال  جاریجاری  ۱۳۹۶۱۳۹۶تعیینتعیین  میمی  گرددگردد..  بدیهیبدیهی  استاست  باشگاههاباشگاهها  تاتا  یکیک  هفتههفته  قبلقبل    ازاز  مرحلهمرحله  دومدوم  مسابقاتمسابقات  
سالسال  جاریجاری  نیزنیز  میمی  توانندتوانند  ازاز  شناگرانیشناگرانی  کهکه  دردر  مرحلهمرحله  اولاول  شناشنا  نکردندنکردند  یایا  بابا  باشگاهیباشگاهی  قراردادقرارداد  ندارندندارند  نیزنیز  عضوگیریعضوگیری  نمایندنمایند..  

داشتنداشتن  رضایترضایت  نامهنامه  رسمیرسمی  ازاز    باشگاههاباشگاهها  برایبرای  ورزشکارانیورزشکارانی  کهکه  باشگاهباشگاه  خودخود  رارا  جابجاجابجا  میمی  کنندکنند  الزامیالزامی  استاست..
مادهماده  ۵۵::  مسابقاتمسابقات

۵۵--۱۱::  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  شنایشنای  باشگاههاباشگاهها  دردر  بخشبخش  آقایانآقایان  دردر  چهارمرحلهچهارمرحله  دردر  سالسال  ۱۳۹۱۳۹۶۶  دردر  دودو  روزروز  بشرحبشرح  زیرزیر  برگزاربرگزار  میگرددمیگردد::
۵۵--۲۲::  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات  منوطمنوط  بهبه  شرکتشرکت  حداقلحداقل  ۴۴  تیمتیم  باشگاهیباشگاهی  میمی  باشدباشد..

مراحلمراحل  مسابقاتمسابقات  دردر  بخشبخش  آقایانآقایان::
--  مرحلهمرحله  اولاول  
--  مرحلهمرحله  دومدوم  

--  مرحلهمرحله  سومسوم    
--  مرحلهمرحله  چهارمچهارم  
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۵۵--۳۳::  ازاز  هرهر  باشگاهباشگاه  حداکثرحداکثر  ۳۳  نفرنفر  دردر  هرهر  مادهماده  انفرادیانفرادی  بهبه  جزجز  موادمواد  ۴۰۰۴۰۰  مترمتر  __  ۸۰۰۸۰۰  مترمتر  آزادآزاد  __  ۱۵۰۰۱۵۰۰  مترمتر  آزادآزاد  وو  ۴۰۰۴۰۰  مترمتر  
مختلطمختلط  انفرادیانفرادی((کهکه  مجازمجاز  بهبه  حداکثرحداکثر  ۲۲  شناگرهستندشناگرهستند))  وو  حداکثرحداکثر  یکیک  تیمتیم  دردر  هرهر  مادهماده  امدادیامدادی  مجازمجاز  بهبه  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  

خواهندخواهند  بودبود..  الزمالزم  بذکربذکر  استاست  فقطفقط  امتیازامتیاز  ۲۲  نفرنفر  برتربرتر  هرتیمهرتیم  دردر  نتایجنتایج  انفرادیانفرادی  لحاظلحاظ  میمی  گرددگردد..
۵۵--۴۴::  هرهر  شناگرشناگر((اعماعم  ازاز  ایرانیایرانی  وو  خارجیخارجی))  مجازمجاز  بهبه  شرکتشرکت  دردر  ۴۴  مادهماده  انفرادیانفرادی  وو  تمامیتمامی  موادمواد  امدادیامدادی  مسابقاتمسابقات  میمی  باشدباشد  ..  

۵۵--۵۵::  بهبه  نفراتنفرات  اولاول  تاتا  آخرآخر  موادمواد  انفرادیانفرادی  براساسبراساس  FINAFINA  POINTPOINT  امتیازامتیاز  دادهداده  میمی  شودشود..  
۵۵--۶۶::  بهبه  تیمهایتیمهای  اولاول  تاتا  آخرآخر  موادمواد  امدادیامدادی  براساسبراساس  FINAFINA  POINTPOINT  امتیازامتیاز  بابا  ضریبضریب  ۲۲  برابربرابر  دادهداده  میمی  شودشود..

NationalNational  ))  ۵۵--۷۷::  دردر  هرهر  مرحلهمرحله  ازاز  مسابقاتمسابقات  قهرمانی،قهرمانی،  بهبه  هرهر  شناگرشناگر  یایا  تیمتیم  شناشنا  کهکه  موفقموفق  بهبه  ترقیترقی  وو  بهبودبهبود  رکوردرکورد  ملیملی
RecordRecord))  گردندگردند  معادلمعادل  ۱۰۰۱۰۰%%  ،،  وو  اگراگر  موفقموفق  بهبه  ثبتثبت  رکوردرکورد  ردهرده  سنیسنی(AGE(AGE  GroupeGroupe))  ۱۷۱۷--  ۱۵۱۵سالسال  ((جوانانجوانان))  شوندشوند  

معادلمعادل  ۷۰۷۰%%    وو  اگراگر  موفقموفق  بهبه  ترقیترقی  رکوردرکورد  ردهرده  سنیسنی  نوجواناننوجوانان  ((AgeAge  groupegroupe))  شوندشوند  معادلمعادل  ۴۰۴۰%%  امتیازامتیاز  کسبکسب  شدهشده  ((فینافینا  
پوینتپوینت  ))بهبه  امتیازاتامتیازات  آنآن  تیمتیم  نیزنیز  تعلقتعلق  وو  اضافهاضافه  خواهدخواهد  گرفتگرفت..  

تبصرهتبصره  ۴۴::  دردر  موردمورد  شناگرانشناگران  خارجیخارجی  امتیازفوقامتیازفوق  الذکرالذکر((  بندبند  ۵۵--۷۷))  رکوردرکورد  محاسبهمحاسبه  نخواهدنخواهد  شدشد..
تبصرهتبصره  ۵۵::  دردر  موردمورد  شناگرانشناگران  ایرانیایرانی  مقیممقیم  خارجخارج  ازاز  کشور،کشور،  امتیازامتیاز  رکوردرکورد  محاسبهمحاسبه  میشودمیشود..  

۵۵--۸۸::  پسپس  ازاز  پایانپایان  هرهر  مرحلهمرحله  ازاز  مسابقاتمسابقات  امتیازاتامتیازات  کلیکلی  تیمهاتیمها  محاسبهمحاسبه  شدهشده  وو  قهرمانقهرمان  هرهر  دورهدوره  معرفیمعرفی  وو  اعالماعالم  میگرددمیگردد..
۵۵--۹۹::  کلیهکلیه  باشگاههایباشگاههای  شرکتشرکت  کنندهکننده  موظفندموظفند  دردر  مسابقاتمسابقات  شناشنا  ((آقایانآقایان))  مبلغمبلغ  یکصدیکصد  وپنجاهوپنجاه  میلیونمیلیون  ریالریال  بعنوانبعنوان  حقحق  مشارکتمشارکت  حداکثرحداکثر  
تاتا  یکیک  ماهماه  قبلقبل  ازاز    تاریختاریخ  برگزاریبرگزاری  مرحلهمرحله  اولاول  مسابقاتمسابقات    بهبه  حسابحساب  فدراسیونفدراسیون  بهبه  شمارهشماره  ۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰  نزدنزد  بانکبانک  ملیملی  ایرانایران  
بنامبنام  درآمدیدرآمدی  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  واریزواریز  نمایندنمایند..    الزمالزم  بذکربذکر  استاست  دردر  صورتصورت  عدمعدم  پرداختپرداخت  وجهوجه  فوقفوق  تاتا  تاریختاریخ  معینمعین  شدهشده  باشگاهباشگاه  
ازحضوردرمسابقاتازحضوردرمسابقات  حذفحذف  میمی  گرددگردد..  باشگاهباشگاه  هاها  میمی  توانندتوانند  بابا  ارائهارائه  درخواستدرخواست  کتبیکتبی  مبلغمبلغ  حقحق  المشارکتالمشارکت    فوقفوق  رارا  بابا  تاییدتایید  سازمانسازمان  
مسابقاتمسابقات  بصورتبصورت  اقساطاقساط  بصورتبصورت  ۵۰۵۰%%  ازاز  مبلغمبلغ  کلکل  قبلقبل  ازاز  مرحلهمرحله  اولاول  ۲۵۲۵%%  ازاز  مبلغمبلغ  کلکل  یکیک  هفتههفته  قبلقبل  ازاز  مرحلهمرحله  دومدوم  وو  مابقیمابقی  نیزنیز  

یکیک  هفتههفته  قبلقبل  ازاز  مرحلهمرحله  سومسوم  واریزواریز  نمایندنمایند.(.(بدیهیبدیهی  استاست  جهتجهت  تضمینتضمین  دردر  ایناین  خصوصخصوص  چکچک  دریافتدریافت  میمی  گرددگردد))
۵۵--۱۰۱۰::  وظایفوظایف  باشگاههایباشگاههای  برگزاربرگزار  کنندهکننده::  باشگاههاییباشگاههایی  کهکه  طبقطبق  تصمیمتصمیم  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  وو  بابا  رعایترعایت  کلیهکلیه  مواردموارد  میزبانمیزبان  یکییکی  

ازاز  مراحلمراحل  مسابقاتمسابقات  میمی  شوندشوند  بایستیبایستی  نسبتنسبت  بهبه  آمادهآماده  سازیسازی  وو  تجهیزتجهیز  امکانات،امکانات،  وسایلوسایل  وو  لوازملوازم  مشروحهمشروحه  زیرزیر  اقداماقدام  نمایندنمایند::
الفالف::  آمادهآماده  سازیسازی  استخراستخر  استاندارداستاندارد  ۵۰۵۰  مترمتر  وو  لوازملوازم  وو  تجهیزاتتجهیزات  مربوطهمربوطه

بب::  تأمینتأمین  کادرکادر  داوریداوری  محلیمحلی  بربر  اساساساس  اعالماعالم  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات
جج::  تأمینتأمین  کادرکادر  پزشکیپزشکی  وو  اورژانساورژانس

دد::  تأمینتأمین  کادرکادر  انتظامیانتظامی
هـهـ::  تأمینتأمین  دبیرخانهدبیرخانه  بابا  لوازملوازم  ((کامپیوتر،کامپیوتر،  پرینتر،پرینتر،  دستگاهدستگاه  فتوکپیفتوکپی  وو  ...)...)
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**  تبصرهتبصره۶۶  ::  باشگاههاییباشگاههایی  کهکه  قصدقصد  میزبانیمیزبانی  یکییکی  ازاز  مراحلمراحل  مسابقاتمسابقات  رارا  دارنددارند  میمی  بایستبایست  درخواستدرخواست  کتبیکتبی  اعالماعالم  میزبانیمیزبانی  خودخود  
رارا  حداکثرحداکثر  ۴۵۴۵  روزروز  قبلقبل  ازاز  مرحلهمرحله  موردمورد  نظرنظر  بهبه  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  شناشنا  ارسالارسال  نمایدنماید..بدیهیبدیهی  استاست  موافقتموافقت  نهایینهایی  میزبانیمیزبانی  بعهدهبعهده  

سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  شنایشنای  فدراسیونفدراسیون  میمی  باشدباشد..
۵۵--۱۱۱۱::  اعتراضاعتراض  بهبه  نتیجهنتیجه  هرهر  مسابقهمسابقه  بایدباید  بصورتبصورت  کتبیکتبی  توسطتوسط  سرپرستسرپرست  تیم،تیم،  حداکثرحداکثر  ۳۰۳۰  دقیقهدقیقه  پسپس  ازاز  اعالماعالم  نتایجنتایج    هرهر  مادهماده  
شناشنا  همراههمراه  بابا  مبلغمبلغ  ۰۰۰۰۰۰//۵۵۰۰۰۰  ریالریال  بهبه  سرداورسرداور  مسابقهمسابقه  تحویلتحویل  دادهداده  شودشود..  اگراگر  پسپس  ازاز  توضیحاتتوضیحات  سرداور،سرداور،  تیمتیم  معترضمعترض  قانعقانع  
نگردد،نگردد،  موضوعموضوع  اعتراضاعتراض  دردر  پایانپایان  همانهمان  جلسهجلسه  مسابقاتمسابقات  ((صبحصبح  وو  عصرعصر))  دردر  هیئتهیئت  منصفهمنصفه  استینافاستیناف  مطرحمطرح  وو  تصمیمتصمیم  الزمالزم  اتخاذاتخاذ  

میشودمیشود..  ایناین  تصمیمتصمیم  قطعیقطعی  وو  نهایینهایی  بودهبوده  وو  برایبرای  همههمه  شرکتشرکت  کنندگانکنندگان  وو  برگزاربرگزار  کنندگانکنندگان  الزمالزم  االجرااالجراءء  خواهدخواهد  بودبود..
۵۵--۱۲۱۲::  چنانچهچنانچه  اعتراضاعتراض  ارائهارائه  شدهشده  ازاز  طرفطرف  هرهر  تیمتیم  اثباتاثبات  شودشود  مبلغمبلغ  دریافتیدریافتی  بهبه  تیمتیم  مربوطهمربوطه  مستردمسترد  میگرددمیگردد    وو  دردر  غیرغیر  

اینصورتاینصورت  بهبه  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  شناشنا  تعلقتعلق  خواهدخواهد  گرفتگرفت..
**تبصرهتبصره۷۷::  عدمعدم  حضورحضور  بهبه  موقعموقع  شناگرشناگر  دردر  اتاقاتاق  هماهنگیهماهنگی  بهبه  منزلهمنزله  غیبتغیبت  منظورمنظور  خواهدخواهد  شدشد..

**تبصرهتبصره  ۸۸::  جریمهجریمه  غیبتغیبت  دردر  مسابقهمسابقه  ((بدونبدون  مجوزمجوز  پزشکیپزشکی))  بهبه  میزانمیزان  ۰۰۰۰۰۰//۰۰۰۰۰۰//۱۱  ریالریال  تعیینتعیین  میمی  گرددگردد..  بدیهیبدیهی  استاست  جریمهجریمه  
بصورتبصورت  نقدینقدی  حداکثرحداکثر  تاتا  یکیک  ساعتساعت  قبلقبل  ازاز  اولیناولین  مسابقهمسابقه  شناگرشناگر  غیبتغیبت  کنندهکننده  خواهدخواهد  بودبود  دردر  غیرغیر  اینصورتاینصورت  شناگرشناگر  فوقفوق    ازاز  

کلیهکلیه  رقابتهایرقابتهای  شناشنا  محروممحروم  خواهدخواهد  گردیدگردید..
**تبصرهتبصره  ۹۹::  باشگاهباشگاه  میمی  تواندتواند  حداکثرحداکثر  یکروزیکروز  کاریکاری  قبلقبل  ازبرگزاریازبرگزاری  هرهر  مرحلهمرحله  ازاز  مسابقاتمسابقات  تاتا  پایانپایان  وقتوقت  اداریاداری  ساعتساعت  ۱۶۱۶  

،شناگر،شناگر  یایا  شناگرانشناگران  خودخود  رارا  ازاز  رشتهرشته  هایهای  موردمورد  نظرنظر  بدونبدون  احتساباحتساب  جریمهجریمه  حذفحذف  نمایدنماید..  
۵۵--۱۳۱۳::  اعضااعضاءء  هیئتهیئت  منصفهمنصفه  یایا  ژوریژوری  برایبرای  کلیهکلیه  مراحلمراحل  مسابقات،مسابقات،  یکیک  روزروز  قبلقبل  ازاز  شروعشروع    مرحلهمرحله  اولاول  مسابقاتمسابقات  تعیینتعیین  میشوندمیشوند  

ایناین  اعضااعضاءء  عبارتندعبارتند  ازاز::
--  رئیس،رئیس،  نایبنایب  رئیس،رئیس،  دبیردبیر  کلکل  وو  یایا  نمایندهنماینده  ((ناظرفنیناظرفنی))  معرفیمعرفی  شدهشده  ازاز  طرفطرف  فدراسیونفدراسیون  بعنوانبعنوان  رئیسرئیس  جلسهجلسه

--  رئیسرئیس  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  شناشنا..
--  ناظرناظر  داوریداوری  فدراسیونفدراسیون

--  یکیک  نفرنفر  ازاز  اعضااعضاءء  کمیتهکمیته  فنیفنی  شناشنا  کهکه  دردر  نتایجنتایج  باشگاهباشگاه  هاها  ذینفعذینفع  نباشدنباشد  بهبه  انتخابانتخاب  رئیسرئیس  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات..
۵۵--۱۴۱۴::  زمانزمان  اعالماعالم  آمادگیآمادگی  باشگاههاباشگاهها  دردر  بخشبخش  آقایان،آقایان،  ازاز  زمانزمان  تصویبتصویب  آئینآئین  نامهنامه  تاتا  آخرآخر  وقتوقت  اداریاداری  ۱۵۱۵//۰۸۰۸//۹۹۶۶  وو  مهلتمهلت  

نهائینهائی  عضوگیریعضوگیری  مطابقمطابق  بابا  زمانزمان  برگزاریبرگزاری  مراحلمراحل  مختلفمختلف  مسابقاتمسابقات  طبقطبق  مادهماده  ((۵۵--۱۱))  وو  ((۳۳--۴۴))  خواهدخواهد  بودبود..
۵۵--۱۵۱۵::  زمانزمان  اعالماعالم  برگهبرگه  ارنجارنج  تیمتیم  هاها  دردر  هرهر  مرحلهمرحله  ۴۴  روزروز  کاریکاری  قبلقبل  ازاز  شروعشروع  مسابقاتمسابقات  دردر  هرهر  مرحلهمرحله  میباشدمیباشد                                

کهکه  طبقطبق  فرمتفرمت  رسمیرسمی  داوریداوری  مسابقاتمسابقات  تکمیلتکمیل  وو  ارسالارسال  میمی  گرددگردد  وو  بعدبعد  ازاز  تاریختاریخ  فوقفوق  تیمتیم  مذکورمذکور  دردر  آنآن  مرحلهمرحله  ازاز  مسابقاتمسابقات  
حذفحذف  میمی  گرددگردد..
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مادهماده  ۶۶::  مقرراتمقررات  انضباطیانضباطی
۶۶--۱۱::  رعایترعایت  شئونشئون  اخالقیاخالقی  وو  اسالمیاسالمی  برابربرابر  آئینآئین  نامهنامه  هایهای  انضباطیانضباطی  مصوبمصوب  وزارتوزارت  ورزشورزش  وو  امورامور  جوانانجوانان  وو  کمیتهکمیته  انضباطیانضباطی  

فدراسیونفدراسیون  ضروریضروری  وو  الزمالزم  االجرااالجرا  میباشدمیباشد..
۶۶--۲۲::  رسیدگیرسیدگی  بهبه  هرهر  گونهگونه  تخلفتخلف  وو  نقضنقض  مقرراتمقررات  وو  اعمالاعمال  مغایرمغایر  بابا  شئونشئون  اسالمیاسالمی  دردر  محلمحل  وو  زمانزمان  مسابقهمسابقه  ازاز  اختیاراتاختیارات  

سرداورسرداور  مسابقاتمسابقات  استاست..
۶۶--۳۳::  افرادیکهافرادیکه  توسطتوسط  وزارتوزارت  ورزشورزش  وو  امورامور  جوانان،جوانان،  ارگانهایارگانهای  تابعهتابعه  وو  یایا  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  ازاز  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  محروممحروم  شدهشده  

انداند  تاتا  پایانپایان  مدتمدت  محرومیتمحرومیت  حقحق  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  رارا  نخواهندنخواهند  داشتداشت..
۶۶--۴۴::  دردر  صورتیکهصورتیکه  هرهر  یکیک  ازاز  باشگاههاباشگاهها  بهبه  دلیلیدلیلی  تصمیمتصمیم  بهبه  تغییرتغییر  هرهر  یکیک  ازاز  اعضااعضاءء  ((سرپرست،سرپرست،  سرمربی،سرمربی،  مربیمربی  وو  یایا  پزشکپزشک))  

بگیرند،بگیرند،  بایدباید  مراتبمراتب  بصورتبصورت  کتبیکتبی  بهبه  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  اعالماعالم  گرددگردد..
۸۸--۵۵::  شناگرانشناگران  منتخبمنتخب  استانهااستانها  موظفموظف  بهبه  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  کشورکشور  بصورتبصورت  فعالفعال  ازاز  استاناستان  مربوطهمربوطه  بودهبوده    وو  دردر  
صورتصورت  امتناعامتناع  ازاز  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  حسبحسب  گزارشگزارش  هیأتهیأت  شنایشنای  استاناستان  مربوطه،مربوطه،  براساسبراساس  رایرای  کمیتهکمیته  انضباطیانضباطی  بابا  مشارالیهمشارالیه  

عملعمل  میمی  گرددگردد..
۶۶--۶۶::  شناگرانیشناگرانی  کهکه  بهبه  اردویاردوی  تیمتیم  ملیملی  دعوتدعوت  میمی  شوند،شوند،  موظفندموظفند  طبقطبق  برنامهبرنامه  هایهای  تنظیمیتنظیمی  فدراسیونفدراسیون  وو  کمیتهکمیته  فنیفنی  شناشنا  دردر  
برنامهبرنامه  هایهای  تمرینیتمرینی  شرکتشرکت  کنندکنند..  باشگاههاباشگاهها  موظفموظف  بهبه  همکاریهمکاری  دردر  ایناین  زمینهزمینه  بودهبوده  وو  تخلفتخلف  ازاز  ایناین  امرامر  توسطتوسط  شناگرشناگر  یایا  باشگاهباشگاه  
ازاز  طریقطریق  کمیتهکمیته  انضباطیانضباطی  پیگیریپیگیری  وو  جرائمجرائم  آنآن  اعالماعالم  خواهدخواهد  شدشد..  دردر  ایناین  خصوصخصوص  رونوشترونوشت  دعوتنامهدعوتنامه  اردواردو  بهبه  باشگاههاباشگاهها  ارسالارسال  

خواهدخواهد  شدشد..
۶۶--۷۷::  کلیهکلیه  شناگرانشناگران  عضوعضو  باشگاههایباشگاههای  شناشنا  دردر  تمامتمام  ردهرده  هایهای  سنیسنی  اجازهاجازه  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  سایرسایر  رشتهرشته  هایهای    تحتتحت  پوششپوشش  
فدراسیونفدراسیون  شناشنا  ((واترپلو،شیرجهواترپلو،شیرجه))  وو  سایرسایر  فدراسیونهایفدراسیونهای  دیگردیگر  رارا  نخواهندنخواهند  داشتداشت..  رشتهرشته  آبهایآبهای  آزادآزاد  وو  سربازانسربازان  وظیفهوظیفه  ازاز  ایناین  

بندبند  مستثنیمستثنی  هستندهستند..
۶۶--۸۸::  باشگاههاباشگاهها  موظفموظف  بهبه  پرداختپرداخت  حقحق  الزحمهالزحمه  شناگران،شناگران،  مربیان،مربیان،  سرپرستان،سرپرستان،  پزشکانپزشکان  وو  سایرسایر  اعضااعضاءء  تیمتیم  طبقطبق  قراردادقرارداد  ثبتثبت  
شدهشده  دردر  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  هستندهستند..  دردر  صورتصورت  تخلفتخلف  ازاز  پرداخت،پرداخت،  فردفرد  ذیذی  نفعنفع  مجازمجاز  بهبه  طرحطرح  شکایتشکایت  دردر  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  وو  
سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  بهبه  طرفیتطرفیت  باشگاهباشگاه  متخلفمتخلف  خواهدخواهد  بودبود..  بدیهیبدیهی  استاست  درصورتدرصورت  تاییدتایید  عدمعدم  پرداختپرداخت  مطالباتمطالبات  ورزشکارانورزشکاران  ،،  
کادرکادر  فنیفنی  وو  اجراییاجرایی  ازاز  باشگاه،باشگاه،  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  میمی  توانندتوانند  نسبتنسبت  بهبه  عدمعدم  پذیرشپذیرش  باشگاهباشگاه  دردر  سالسال  جاریجاری  وو  ارائهارائه  پروندهپرونده  
شاکیانشاکیان  بهبه  کمیتهکمیته  انضباطیانضباطی  وو  ادامهادامه  بررسیبررسی  بهبه  سایرسایر  سازمانهاسازمانها  اقداماقدام  نمایدنماید..  ضمناًضمناً  ورزشکارانورزشکاران  وو  کادرکادر  فنیفنی  ایناین  باشگاهباشگاه  هاها  

بمنظوربمنظور  پیوستنپیوستن  بهبه  سایرسایر  باشگاهباشگاه  هاها  نیازینیازی  بهبه  رضایترضایت  نامهنامه  باشگاهباشگاه  نخواهندنخواهند  داشتداشت..
۶۶--۹۹::  باشگاههاباشگاهها  موظفموظف  بهبه  تمرینتمرین  شناگرانشناگران  تحتتحت  پوششپوشش  خودخود  میمی  باشندباشند..  چنانچهچنانچه  باشگاهیباشگاهی  ازاز  امکاناتامکانات  سختسخت  افزاریافزاری  

برخورداربرخوردار  نباشد،نباشد،  فدراسیونفدراسیون  وو  هیاتهیات  هاها  میمی  توانندتوانند  آنهاآنها  رارا  دردر  ایناین  امرامر  کمککمک  نمایندنمایند..
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۶۶--۱۰۱۰::  بکارگیریبکارگیری  ورزشکارانورزشکاران  وظیفهوظیفه  باالیباالی  ۱۸۱۸سالسال  تمام،تمام،  فاقدفاقد  کارتکارت  پایانپایان  خدمتخدمت    وو  یایا  معافیتمعافیت  ازخدمتازخدمت  توسطتوسط  باشگاههاباشگاهها  مجازمجاز  
نمینمی  باشندباشند  ..همچنینهمچنین  بهبه  کارگیریکارگیری  دارندگاندارندگان  برگبرگ  اعزام،اعزام،  معافیتمعافیت  تحصیلیتحصیلی  یایا  معافیتمعافیت  موقتموقت  صرفاًصرفاً  بابا  اجازهاجازه  کتبیکتبی  سازمانسازمان  وظیفهوظیفه  
عمومیعمومی((مجوزمجوز  فعالیتفعالیت  ورزشیورزشی))    امکانامکان  پذیرپذیر  میمی  باشدباشد..  لذالذا  ضرورتضرورت  دارددارد  باشگاهباشگاه  هاها  نسبتنسبت  بهبه  رعایترعایت  بخشنامهبخشنامه  

۳۳۳۳//۲۲۲۲//۷۰۵۷۰۵//مم//۲۲//نن  مورخمورخ  ۲۰۲۰//۹۹//۱۳۹۲۱۳۹۲  ستادکلستادکل  نیروهاینیروهای  مسلحمسلح  دقتدقت  الزمالزم  رارا  معمولمعمول  نمایندنمایند..
۶۶--۱۱۱۱::  کلیهکلیه  اختالفاتاختالفات  مربوطمربوط  بهبه  نقلنقل  وو  انتقاالتانتقاالت  شناگرانشناگران  وو  قراردادهاقراردادها  بهبه  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  ارجاعارجاع  شدهشده  وو  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  

مجازمجاز  بهبه  بررسیبررسی  وو  صدورصدور  رأیرأی  نهایینهایی  دردر  ایناین  زمینهزمینه  میباشدمیباشد..
۶۶--۱۲۱۲::  هزینههزینه  تمرینتمرین  شناگرانشناگران  بهبه  غیرغیر  ازاز  مدعوینمدعوین  تیمتیم  ملیملی  بعهدهبعهده  باشگاههاباشگاهها  میمی  باشدباشد..

مادهماده  ۷۷::  کنترلکنترل  دوپینگدوپینگ
۷۷--۱۱::  همههمه  ورزشکارانورزشکاران  وو  مسئولینمسئولین  باشگاههاباشگاهها  اعماعم  ازاز  سرپرستان،سرپرستان،  سرمربیان،سرمربیان،  مربیان،مربیان،  پزشکانپزشکان  وو  غیره،غیره،  موظفموظف  بهبه  آگاهیآگاهی    وو  

پیرویپیروی  ازاز  قوانینقوانین  بینبین  المللیالمللی  وو  کشوریکشوری  کنترلکنترل  دوپینگدوپینگ  هستندهستند..
۷۷--۲۲::  طبقطبق  قوانینقوانین  آژانسآژانس  بینبین  المللیالمللی  ضدضد  دوپینگدوپینگ  ((WADAWADA))  وو  فدراسیونفدراسیون  بینبین  المللیالمللی  شناشنا  ((FINAFINA))  ورزشکارورزشکار  هموارههمواره  
مسئولیتمسئولیت  وجودوجود  دارودارو  یایا  موادمواد  غیرمجازغیرمجاز  دردر  خونخون  وو  سایرسایر  مایعاتمایعات  وو  بافتهایبافتهای  بدنبدن  خودخود  رارا  شخصاًشخصاً  بهبه  عهدهعهده  دارددارد  وو  عدمعدم  اطالعاطالع  ازاز  

قوانینقوانین  مبارزهمبارزه  بابا  دوپینگدوپینگ  نافینافی  مسئولیتمسئولیت  ویوی  نخواهدنخواهد  بودبود..
۷۷--۳۳::  آزمایشهایآزمایشهای  کنترلکنترل  دوپینگدوپینگ  دردر  مراحلمراحل  مختلفمختلف  مسابقاتمسابقات  وو  خارجخارج  ازاز  مسابقاتمسابقات  مطابقمطابق  بابا  قوانینقوانین  بینبین  المللیالمللی    وو  کشوریکشوری  بابا  

همکاریهمکاری  ستادستاد  ملیملی  مبارزهمبارزه  بابا  دوپینگدوپینگ  وو  بدونبدون  اطالعاطالع  قبلیقبلی  انجامانجام  خواهدخواهد  شدشد..
۷۷--۴۴::  سرپرستان،سرپرستان،  مربیانمربیان  وو  پزشکانپزشکان  باشگاهباشگاه  هاها  موظفموظف  بهبه  اخذاخذ  آخرینآخرین  تغییراتتغییرات  دردر  فهرستفهرست  داروهایداروهای  ممنوعهممنوعه  وو  انتقالانتقال  اطالعاتاطالعات  

الزمالزم  بهبه  ورزشکارانورزشکاران  هستندهستند.(.(مباحثمباحث  مطروحهمطروحه  دردر  ایناین  خصوصخصوص  دردر  کلینیککلینیک  تخصصیتخصصی  مربیانمربیان  ارائهارائه  میمی  گرددگردد.).)  
۷۷--۵۵::  کلیهکلیه  ورزشکارانورزشکاران  موظفموظف  بهبه  تکمیلتکمیل  فرمفرم  پزشکیپزشکی  قبلقبل  ازاز  شروعشروع  مسابقاتمسابقات  میمی  باشندباشند..

مادهماده  ۸۸::  تبلیغاتتبلیغات
۸۸--۱۱::  کلیهکلیه  تیمهایتیمهای  شرکتشرکت  کنندهکننده  وو  حمایتحمایت  کنندگانکنندگان  مالیمالی  آنانآنان  کهکه  تیمتیم  باشگاهیباشگاهی  بهبه  نامنام  آنانآنان  دردر  مسابقاتمسابقات  شرکتشرکت  میمی  نمایندنمایند  
میتوانندمیتوانند  بابا  برخورداریبرخورداری  ازاز  ۵۰۵۰%%  تخفیفتخفیف  نسبتنسبت  بهبه  تعرفهتعرفه  هایهای  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  دردر  محیطمحیط  هایهای  برشمردهبرشمرده  زیر،زیر،  تبلیغاتتبلیغات  خودخود  رارا  ارائهارائه  

نمایندنمایند..  
--  استخراستخر  محلمحل  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات    اندازهاندازه  تابلوهایتابلوهای  تبلیغاتیتبلیغاتی  جهتجهت  تعبیهتعبیه  دردر  کنارهکناره  طولیطولی  استخراستخر  ۱۱××۳۳  مترمتر  بهبه  تعدادتعداد  ۲۲  عددعدد  یایا  بیشتربیشتر

GlfanimatedGlfanimated  سایتسایت  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  بهبه  ابعادابعاد  ۵۵//۴۴××  ۵۵//۴۴  سانتیسانتی  مترمتر  کهکه  تحتتحت  فرمتفرمت  فلشفلش  وو  یایا  --
۸۸--۲۲::  سایرسایر  ارگانها،ارگانها،  شرکتها،شرکتها،  مؤسساتمؤسسات  اعماعم  ازاز  خدماتیخدماتی  وو  یایا  تولیدیتولیدی  میمی  توانندتوانند  طبقطبق  تعرفهتعرفه  هایهای  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  تبلیغاتتبلیغات  خودخود  رارا  

دردر  محلمحل  استخراستخر  برگزاریبرگزاری  مسابقات،مسابقات،  محلمحل  خوابگاهخوابگاه  وو  یایا  دردر  سایتسایت  اینترنتیاینترنتی  فدراسیونفدراسیون  ارائهارائه  نمایندنمایند..
۸۸--۳۳::  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  دردر  ردرد  وو  یایا  قبولقبول  پیشنهاداتپیشنهادات  تبلیغاتیتبلیغاتی  مختارمختار  وو  مجازمجاز  خواهدخواهد  بودبود..
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مادهماده  ۹۹::  جوائزجوائز  وو  پاداشپاداش  هاها
۹۹--۱۱::  بهبه  کلیهکلیه  اعضااعضاءء  تیمهایتیمهای  اولاول  تاتا  سومسوم  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  شنایشنای  باشگاههایباشگاههای  کشورکشور  اعماعم  شناگران،شناگران،  سرمربی،سرمربی،  مربی،کمکمربی،کمک  

مربی،مربی،  سرپرستسرپرست  وو  پزشکپزشک  دردر  پایانپایان  آخرینآخرین  مرحلهمرحله  مسابقاتمسابقات  مدالمدال  هایهای  طال،طال،  نقرهنقره  وو  برنزبرنز  همراههمراه  بابا  حکمحکم  قهرمانیقهرمانی  دادهداده  خواهدخواهد  شدشد..  
تبصرهتبصره  ۱۰۱۰::  قهرمانقهرمان  مسابقاتمسابقات  شنایشنای  باشگاههایباشگاههای  سالسال  ۹۹۶۶  موظفموظف  استاست  بعنوانبعنوان  نمایندهنماینده  باشگاههایباشگاههای  شنایشنای  کشوردرکشوردر  یکییکی  ازاز  

مسابقاتمسابقات  بینبین  المللیالمللی  شامل؛شامل؛  جایزهجایزه  بزرگبزرگ  اماراتامارات  ((دبیدبی))  یایا  یکییکی  ازاز  مسابقاتمسابقات  موردمورد  تاییدتایید  فدراسیونفدراسیون  اعزاماعزام  میمی  گرددگردد..
۹۹--۲۲::  تیمهایتیمهای  اولاول  تاتا  سومسوم  مسابقات،مسابقات،  جامجام  قهرمانیقهرمانی  وو  لوحلوح  تقدیرتقدیر  دریافتدریافت  میکنندمیکنند..

۹۹--۳۳::  بهبه  شناگرانیشناگرانی  کهکه  موفقموفق  بهبه  بهبودبهبود  وو  ترقیترقی  رکوردهایرکوردهای  ملیملی  وو  رکوردرکورد  ردهرده  هایهای  سنیسنی  جوانانجوانان  کشورکشور  شوندشوند  لوحلوح  مخصوصمخصوص  
رکوردرکورد  شکنانشکنان  اهدااهداءء  خواهدخواهد  شدشد..

۹۹--۴۴::  دردر  پایانپایان  آخرینآخرین  مرحلهمرحله  مسابقات،مسابقات،  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  شناشنا  بهترینبهترین  شناگرشناگر  مسابقاتمسابقات  باشگاهباشگاه  هاها  رارا    دردر  حوزهحوزه  ::  باالترینباالترین  
پوینتپوینت  براساسبراساس  مجموعمجموع  بهترینبهترین  فینافینا  پوینتپوینت  کسبکسب  شدهشده    دردر  ۳۳مرحلهمرحله  ازاز  چهارچهار  مرحلهمرحله  مسابقاتمسابقات  بهبه  نسبتنسبت  حدنصابحدنصاب  هایهای  موردمورد  
قبولقبول  کمیتهکمیته  فنیفنی  شناشنا  انتخابانتخاب  میمی  نمایدنماید  کهکه  نامبردهنامبرده  بهبه  دریافتدریافت  لوحلوح  تقدیرتقدیر  وو  جامجام  یادبودیادبود  وو  یکیک  جایزهجایزه  ویژهویژه  ازاز  طریقطریق  سازمانسازمان  

مسابقاتمسابقات  نائلنائل  میگرددمیگردد..
۹۹--۵۵::  دردر  پایانپایان  آخرینآخرین  مرحلهمرحله  مسابقات،مسابقات،  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  سرمربیسرمربی  یایا  مربیمربی  تمرینتمرین  دهندهدهنده  ((  مربیمربی  شخصیشخصی))  بهترینبهترین  شناگرشناگر  

مسابقاتمسابقات  رارا  موردمورد  تشویقتشویق    قرارقرار  دادهداده  وو  نامبردهنامبرده  بهبه  دریافتدریافت  یکیک  جایزهجایزه  ویژهویژه  نایلنایل  خواهدخواهد  شدشد..
۹۹--۶۶::  قهرمانقهرمان  اولاول  مسابقاتمسابقات  باشگاههاباشگاهها  بعنوانبعنوان  نمایندهنماینده  کشورمانکشورمان  بهبه  مسابقاتمسابقات  جایزهجایزه  بزرگبزرگ  کاپکاپ  آزادآزاد  بینبین  المللیالمللی  اماراتامارات    وو  یایا  

یکییکی  ازاز  مسابقاتمسابقات  بینبین  المللیالمللی  موردمورد  تاییدتایید  فدراسیونفدراسیون  میمی  بایستبایست  شرکتشرکت  نمایدنماید..
مادهماده  ۱۱۰۰::

هرهر  گونهگونه  تغییرتغییر  دردر  ایناین  آئینآئین  نامهنامه  پسپس  ازاز  طرحطرح  وو  تصویبتصویب  دردر  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  بهبه  کمیتهکمیته  فنیفنی  شناشنا  ارجاعارجاع  خواهدخواهد  شدشد..  کمیتهکمیته  فنیفنی  
دردر  جلسهجلسه  ایای  کهکه  بابا  حضورحضور  تمامیتمامی  اعضااعضاءء  تشکیلتشکیل  میگرددمیگردد  نسبتنسبت  بهبه  بررسیبررسی  وو  تصویبتصویب  هرهر  گونهگونه  اصالحاتاصالحات  وو  تغییراتتغییرات  آئینآئین  نامهنامه  
ارجاعیارجاعی  ازاز  سازمانسازمان  مسابقاتمسابقات  اقداماقدام  وو  بصورتبصورت  پیشنهادپیشنهاد  بهبه  رئیسرئیس  فدراسیونفدراسیون  تسلیمتسلیم  مینمایدمینماید  تاتا  پسپس  ازاز  تصویبتصویب    دردر  هیأتهیأت  رئیسهرئیسه  

بهبه  موردمورد  اجرااجرا  گذاشتهگذاشته  شودشود..
مادهماده  ۱۱۱۱::  

ایناین  آئینآئین  نامهنامه  دردر  ۱۱۱۱  مادهماده  وو  ۶۹۶۹  بندبند  وو  ۱۰۱۰  تبصرهتبصره  دردر  جلسهجلسه  کمیتهکمیته  فنیفنی  شناشنا  مورخمورخ  ۲۶۲۶//۰۰۶۶//۱۳۹۱۳۹۶۶  بهبه  تصویبتصویب  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  
رسیدرسید  وو  بهبه  منظورمنظور  اجرااجرا  بهبه  کلیهکلیه  باشگاهباشگاه  هاها  وو  سازمانسازمان  هایهای  مرتبطمرتبط  ابالغابالغ  میمی  گرددگردد..  

محسنمحسن  رضوانیرضوانی
رئیسرئیس  فدراسیونفدراسیون  شنا،شنا،  شیرجهشیرجه  وو  واترپلوواترپلو


