
    

 

 

   
 

6139آذر  

اجرايي آئين نامه  
(مسافت كوتاه)  شنابين المللي جام مسابقات   

گراميداشت   
"آذربايجان سرداران شهيد "  

 سال 14- 13و   12- 11سني رده 

نپسرا ويژه - 69 آذر 10لغايت  6  
ويژه دختران -96آذر 17لغايت  13  



و و   پســرانپســراندر دو بخش در دو بخش   ))مسافت كوتاهمسافت كوتاه((شنا شنا بين المللي بين المللي مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنيفني  تهتهييكمكم  ممييبر اساس تصمبر اساس تصم
    ))))آذربايجان آذربايجان   سرداران شهيدسرداران شهيدجام جام   ((((  تحت عنوانتحت عنوان    سالسال  1414--1313و و   1212--1111  نوجواناننوجوانان  ييسنسنهاي هاي رده رده   دردر  وو  دختراندختران

در نظــر در نظــر   اســت بــااســت بــا  مقتضيمقتضي  هذاهذاييعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للييبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  ،،شناي كشورشناي كشورجهت توسعه كمي و كيفي جهت توسعه كمي و كيفي 
    ..ددييئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور آن استان جهت شركت درمسابقات آن استان جهت شركت درمسابقات   ممييبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننييداشتن مفاد اداشتن مفاد ا

تعداد افراد اعزامي  منتخب مناطق:  
    نفرنفر  11سرپرست سرپرست الف) الف) 

    نفرنفر  22مربي مربي ب) ب) 

      نفرنفر  1010سال جمعاً سال جمعاً   1414--1313نفر رده سني نفر رده سني   55  ––سال سال   1212--1111رده سني رده سني نفرنفر  55ورزشكار ورزشكار ج) ج) 

      نفرخواهد بود.نفرخواهد بود.  1313حداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكار حداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكار 

بين المللي  زمان اجراي مسابقات:  

  خروج از اردو پايان مسابقات شروع مسابقات  ورود به اردو متولدين رده سني
نوجوانان نوجوانان 

  (پسر)(پسر)

13813855--  13813844  
13831383--13821382  

شنبه  شنبه  دودوبعدازظهربعدازظهر
  0000::1414ساعت ساعت 13913966//99//66

0707//0909//13913966  0909//0909//13913966  
ه ه جمعجمعصبح روز صبح روز 

1010//0909//13913966    
نوجوانان نوجوانان 

  ر)ر)دختدخت((

13813855--  13813844  
13831383--13821382  

شنبه  شنبه  دودوبعدازظهربعدازظهر
  13913966//0909//1616  13913955//0909//1414  0000::1414ساعت ساعت 13913966//66//1313

  جمعهجمعهصبح روز صبح روز 
1717//0909//13913955    

  
مي گردد متر برگزار 25مسابقات در استخر :   1تبصره).Short Course(  

مقررات فني وشيوه برگزاري مسابقات:  
    در هريك از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر منطقه مي تواند در مسابقات شركت كند.در هريك از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر منطقه مي تواند در مسابقات شركت كند.  --١١
      هر شناگر مي تواند در كليه مواد انفرادي وتيمي شركت نمايد.هر شناگر مي تواند در كليه مواد انفرادي وتيمي شركت نمايد.  --22
  مسابقه دهند.مسابقه دهند.تمامي شناگران اعزامي مي بايست حداقل در يك رشته تمامي شناگران اعزامي مي بايست حداقل در يك رشته   --33

  ––تركيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز (صــبح تركيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز (صــبح   --٤٤
  ..عصر)به منشي مسابقات تسليم گرددعصر)به منشي مسابقات تسليم گردد

    به كليه نفرات اول، دوم، سوم انفرادي و تيم هاي اول تاسوم ، حكم ، مدال و كاپ اهدا ء مي شود.به كليه نفرات اول، دوم، سوم انفرادي و تيم هاي اول تاسوم ، حكم ، مدال و كاپ اهدا ء مي شود.--55
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رشته هاي مسابقات:  



  رشته هاي پسران  رشته هاي دختران  رديف
  متر  آزاد 50   متر  آزاد 50   1
  متر آزاد 100  متر آزاد 100  2
  متر آزاد200  متر آزاد200  3
  متر كرال پشت 50  متر كرال پشت 50  4
  متر كرال پشت 100  متر كرال پشت 100  5
  متر قورياغه 50  متر قورياغه 50  6
  قورباغهمتر  100  متر قورباغه 100  7
  متر پروانه50  متر پروانه50  8
  متر پروانه 100  متر پروانه 100  9
  متر مختلط انفرادي100  متر مختلط انفرادي100  10
  متر مختلط انفرادي200  متر مختلط انفرادي200  11
  متر آزاد تيمي 4×50  متر آزاد تيمي 4×50  12
  متر مختلط تيمي 4×50  متر مختلط تيمي 4×50  13
  متر آزاد تيمي 4×100  متر آزاد تيمي 4×100  14

  

  
مسابقات جدول روزانه برنامه:  

  بعدازظهر/   روز اول  صبح/   روز اول

  رده سني  ماده شنا  رده سني  ماده شنا
  سال 14-13  متر آزاد 100  سال 12-11  متر پروانه 100
  سال 12-11  متر پروانه50  سال 14-13  متر قورباغه 100

  سال 14-13  متر قورياغه 50  سال 12-11  متر آزاد200
  سال 12-11  متر آزاد تيمي 4×50  سال 14-13  متر كرال پشت 50

  سال 14-13  متر آزاد تيمي 4×50  سال 12-11  متر مختلط انفرادي200
  

  بعدازظهردوم / روز  صبحدوم  /   روز
  رده سني  ماده شنا  رده سني  ماده شنا

  سال 12-11  متر آزاد 100  سال 14-13  متر آزاد200
  سال 14-13  متر پروانه50  سال 12-11  متر قورباغه 100

  سال 12-11  متر كرال پشت 50  سال 14-13  متر پروانه 100
  سال 14-13  متر مختلط تيمي 4×50  سال 12-11  متر كرال پشت 100

  سال 12-11  متر مختلط تيمي 4×50  سال 14-13  متر مختلط انفرادي100
  بعدازظهرسوم / روز  صبحسوم  /   روز



  رده سني  ماده شنا  رده سني  ماده شنا
  سال 14-13  متر كرال پشت 100  سال 12-11  متر قورياغه 50

  سال 12-11  متر مختلط انفرادي100  سال 14-13  متر مختلط انفرادي200
متر آزاد تيمي 4×100 متر  آزاد 50  سال 11-12    سال 13-14 
متر آزاد تيمي 4×100 متر  آزاد 50  سال 13-14    سال 11-12 

  
( جهت شناگران منتخب مناطق) مدارك مورد نياز:  
      اصل شناسنامه عكس دار وارسال فايل تصويري آناصل شناسنامه عكس دار وارسال فايل تصويري آن  --١١

چنانچه ورزشكاري داراي شناسنامه عكس دار نباشد، ارائه فايل تصويري گواهي اشتغال به تحصيل عكــس دار چنانچه ورزشكاري داراي شناسنامه عكس دار نباشد، ارائه فايل تصويري گواهي اشتغال به تحصيل عكــس دار   : 2تبصره
      اصل شناسنامه والدين الزامي است.اصل شناسنامه والدين الزامي است.    معتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتنمعتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتن

  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 درسال داراي اعتبار درسال كارت بيمه پزشكي ورزشي (كارت بيمه پزشكي ورزشي (  --٣٣

  (ويژه مربي) و ارسال فايل تصويري آن(ويژه مربي) و ارسال فايل تصويري آن  22داشتن حداقل كارت مربيگري درجه داشتن حداقل كارت مربيگري درجه   --٤٤

    فايل  تصويري آنفايل  تصويري آنهمراه داشتن كارت ملي وارسال همراه داشتن كارت ملي وارسال   --٥٥
                 9696//99//11  چهارشنبهچهارشنبهمناطق تا پايان وقت اداري روز مناطق تا پايان وقت اداري روز و ارسال ليست منتخبين و ارسال ليست منتخبين مهلت ارسال اعالم آمادگي مهلت ارسال اعالم آمادگي :  3تبصره 

  مي باشد.مي باشد.
        )  )  IIDDجهت صدوركارت شناسايي (جهت صدوركارت شناسايي (  منتخبين مناطقمنتخبين مناطقفايل اسكن شده مدارك فايل اسكن شده مدارك ارسال اعالم آمادگي، ليست نفرات وارسال اعالم آمادگي، ليست نفرات و  --66

  8882071488820714--021021و ارسال نمابر به شماره و ارسال نمابر به شماره   iinnffoo@@iirrssff..iirr  به آدرس الكترونيكيبه آدرس الكترونيكي  فدراسيون شنافدراسيون شنامي بايست از طريق ايميل مي بايست از طريق ايميل 
  اقدام نمايند.اقدام نمايند.

تخابي تخابي : جهت هماهنگي و برنامه ريزي بمنظور اعزام ناظرين و كارشناسان استعداديابي فدراسيون در مسابقات ان: جهت هماهنگي و برنامه ريزي بمنظور اعزام ناظرين و كارشناسان استعداديابي فدراسيون در مسابقات ان  4تبصره 
  ماييد. ماييد. ننقبل از برگزاري به اين فدراسيون ارسال قبل از برگزاري به اين فدراسيون ارسال     ساعتساعت  7272مناطق خواهشمند است زمان و محل مسابقات را حداقل مناطق خواهشمند است زمان و محل مسابقات را حداقل 

  

موارد مالي مسابقات بين المللي آذربايجان اعم از مبلغ ورديه مسابقات، هزينه اسكان و ســاير مــوارد موارد مالي مسابقات بين المللي آذربايجان اعم از مبلغ ورديه مسابقات، هزينه اسكان و ســاير مــوارد : :   5تبصره 
  متعاقبا اعالم مي گردد.متعاقبا اعالم مي گردد.

سرپرســت اجرايــي سرپرســت اجرايــي   درخصوص مسابقات بين المللي جام آذربايجــان بــادرخصوص مسابقات بين المللي جام آذربايجــان بــا  اطالعات بيشتراطالعات بيشتركسب كسب جهت جهت   : 6تبصره 
با تلفن با تلفن و آقاي امين سهيلي و آقاي امين سهيلي     0914315200109143152001مسابقات آقاي محمدرضا فرج الهي(دبيرهيات شناي استان) با تلفنمسابقات آقاي محمدرضا فرج الهي(دبيرهيات شناي استان) با تلفن

  حاصل نمائيد.حاصل نمائيد.تماس تماس       0914414881509144148815
  
  

  
  
  

                
    

 



 فدراسيون شناي جمهوري اسالمي ايران
6139 سال آذر _ آذربايجان ديسرداران شهجام  (مسافت كوتاه )شناي بين المللي  مسابقات  

-------------------منطقه  برگ ارنج تيم   
:......... منطقه   اسامي تيم  

1-                 4-         

2-                 5-         

3-                                                                   

شنامواد  رديف  ركورد شناگر دوم ركورد شناگر اول 

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر قورباغه 50 4      

متر قورباغه 100 5      

متر كرال پشت 50 6      

متر كرال پشت 100 7      

متر پروانه 50 8      

متر پروانه 100 9      

متر مختلط انفرادي 100 10      

متر مختلط انفرادي 200 11      

متر آزاد تيمي 4×50 12      

متر مختلط تيمي 4×50 13      

متر آزاد تيمي 4×100 14      

 

 منطقه............... /مهرو امضاءدبيرخانه                                                                                                                        



 

  فدراسيون شنا،شيرجه و واترپلو  

  ◌ً  آذربايجان سرداران شهيدجام   ًي شنا بين المللي مشخصات فردي شركت كننده در مسابقات

  )1396ماه آذر(  12- 11رده هاي سني نوجوانان 

  : ..................................... منطقه تيم شنا 

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

1           /           /13      

2            /           /13      

3             /           /13      

4             /           /13      

5            /           /13      

  

  : منطقه مشخصات مربي/سرپرست  تيم

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

1            /           /13      

    سرپرست    13/           /             2

  دبيرخانه منطقه............... /مهرو امضاء

  

  



 

  فدراسيون شنا،شيرجه و واترپلو  

  ◌ً  آذربايجان سرداران شهيدجام مشخصات فردي شركت كننده در مسابقات بين المللي شناي  ً 

  )1396(آذر ماه  14- 13نوجوانان رده هاي سني 

  : ..................................... منطقه تيم شنا 

  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      

  

  مشخصات مربي/سرپرست  تيم منطقه :

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

1            /           /13      

    سرپرست    13/           /             2

  دبيرخانه منطقه............... /مهرو امضاء

  


