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آئین نامه
مسابقات شنا بزرگساالن 

جام دریادالن
ویژه آقایان

تهران – استخرآزادی
رده های سنی باالی 25 سال و به باال (متولدین 1371 به پائین)



بربر  اساساساس  تصمیمتصمیم  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  مقرراستمقرراست  مسابقاتمسابقات  شنایشنای  بزرگساالنبزرگساالن  دردر  ردهرده  هایهای  سنیسنی  باالیباالی  ٢٢٥٥  سالسال  آقایانآقایان  تحتتحت    
عنوانعنوان  --  جامجام  دریادالندریادالن  --    جهتجهت  توسعهتوسعه  کمیکمی  وو  کیفیکیفی  شنایشنای  بزرگساالنبزرگساالن  کشورکشور  بهبه  شرحشرح  جدولجدول  ذیلذیل  برگزاربرگزار  گرددگردد..  علیهذاعلیهذا  

مقتضیمقتضی  استاست  بابا  دردر  نظرنظر  داشتنداشتن  مفادمفاد  ایناین  بخشنامهبخشنامه  نسبتنسبت  بهبه  اعزاماعزام  تیمتیم  آنآن  استاناستان  جهتجهت  شرکتشرکت  درمسابقاتدرمسابقات  مذکورمذکور  
اقداماقدام  فرمائیدفرمائید..  

تعداد افراد اعزامی ازهر باشگاه/هیات شنای استان:
الفالف))  ورزشکارورزشکار  ١٢١٢  نفرنفر

تبصره ١ :  ازاز  آنجاآنجا  کهکه  حداکثرحداکثر  نفراتنفرات  اعزامیاعزامی  اعماعم  ازاز  مربی،مربی،  ورزشکارورزشکار    ١١٢٢    نفرخواهدنفرخواهد  بودبود..لذالذا  مقتضیمقتضی  استاست  سرپرستسرپرست  ومربیومربی  
تیمتیم  ازاز  بینبین  شرکتشرکت  کنندگانکنندگان  دردر  مسابقاتمسابقات  انتخابانتخاب  ومعرفیومعرفی  گرددگردد..

محل وزمان اجرای مسابقات:

خروج از اردو پایان 
مسابقات

شروع 
مسابقات ورود به اردو متولدین رده های سنی

صبحصبح  روزروز  شنبهشنبه
((٩٩صبحصبح  ))٢٨٢٨//١١١١//١٣٩١٣٩٦٦   ٢٧٢٧//١١١١//١٣٩١٣٩٦٦ ٢٦٢٦//١١١١//١٣٩١٣٩٦٦ بعدازظهرچهارشنبهبعدازظهرچهارشنبه  

٢٥٢٥//١١١١//١٣٩١٣٩٦٦ساعتساعت  ٠٠٠٠::١١٤٤
١٣١٣٧٧١١

بهبه  پایینپایین  
باالیباالی  ٢٢٥٥  سالسال    

((آقایانآقایان))
محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری  ::  استاناستان  تهرانتهران  ––  کیلومترکیلومتر  ٥٥  اتوباناتوبان  تهرانتهران  ––کرجکرج--    استخراستخر  قهرمانیقهرمانی  مجموعهمجموعه  ورزشیورزشی  آزادیآزادی
محل اسکان و پذیرش :  مجموعهمجموعه  ورزشیورزشی  آزادیآزادی  ––  خوابگاهخوابگاه  شمارهشماره  ٢٢  آزادیآزادی

سرپرست کل مسابقات :  آقایآقای  سیدنورالدینسیدنورالدین  طالبیطالبی  بابا  شمارهشماره  تلفنتلفن  ٠٩١٢٤٤٥٨٧٦٧٠٩١٢٤٤٥٨٧٦٧
سرپرست اجرایی مسابقات :  آقایآقای  محمدحسینمحمدحسین  اقبالیاقبالی    بابا  شمارهشماره  تلفنتلفن  ٠٩١٢١٧٦٦٥٦٨٠٩١٢١٧٦٦٥٦٨

مسئول اسکان و پذیرش  :  آقایآقای  ایرجایرج  رئوفرئوف  اذراذر    بابا  شمارهشماره  تلفنتلفن  ٠٩١٢٥٠٢٧٢٥٣٠٩١٢٥٠٢٧٢٥٣
جدول رده های سنی و تاریخ تولد :

متولدین رده  سنی ردیف
١٣٧١  الی  ١٣٦٧ ٢٥ تا ٢٩  سال ١
١٣٦٦  الی  ١٣٦٢ ٣٠  تا ٣٤ سال ٢
١٣٦١  الی   ١٣٥٧ ٣٥  تا ٣٩  سال ٣
١٣٥٦  الی  ١٣٥٢ ٤٠ تا ٤٤  سال ٤
١٣٥١   الی  ١٣٤٧ ٤٥ تا ٤٩  سال ٥
١٣٤٦   الی   ١٣٤٢ ٥٠  تا ٥٤  سال ٦
١٣٤١  الی   ١٣٣٧ ٥٥  تا ٥٩ سال ٧
١٣٣٦  الی  ١٣٣٢ ٦٠ تا ٦٤  سال ٨
١٣٣١  الی   ١٣٢٧ ٦٥  تا ٦٩ سال ٩
١٣٢٦  الی   ١٣٢٢ ٧٠  تا ٧٤  سال ١٠
١٣٢١   الی   ١٣١٧ ٧٥  تا ٧٩  سال ١١

١٣١٦    به پائین ٨٠ سال وبه باال ١٢



چگونگی برگزاری مسابقات:
١١--  مسابقاتمسابقات  بهبه  صورتصورت  نهایینهایی  ((تایمتایم  فینالفینال))  برگزاربرگزار  خواهدخواهد  شدشد..

٢٢--  مسابقاتمسابقات  صبحصبح  هاها  رأسرأس  ساعتساعت  ٩٩  وو  عصرهاعصرها  رأسرأس  ساعتساعت  ١١٦٦  آغازآغاز  خواهدخواهد  شدشد..
٣٣--  مراسممراسم  اختتاماختتام  مسابقاتمسابقات  بعدبعد  ازاز  انجامانجام  آخرینآخرین  رشتهرشته  دردر  بعدازظهربعدازظهر  آخرینآخرین  روزروز  مسابقاتمسابقات  بابا  توزیعتوزیع  مدالمدال  بهبه  نفراتنفرات  اولاول  

تاسومتاسوم  ردهرده  هایهای  سنیسنی  واهدایواهدای  کاپکاپ  قهرمانیقهرمانی  بهبه  تیمتیم  هایهای  برتربرتر  برگزاربرگزار  خواهدخواهد  شدشد..  
تبصره١  :  تهیهتهیه  وو  توزیعتوزیع  مدالمدال  قهرمانی؛قهرمانی؛  کاپکاپ  تیمتیم  هاها    وو  احکاماحکام  قهرمانیقهرمانی    بعهدهبعهده  فدراسیونفدراسیون    میمی  باشدباشد..

کنگره مسابقات:
رأسرأس  ساعتساعت  ٢٠٢٠  روزروز  قبلقبل  ازاز  مسابقاتمسابقات((چهارشنبهچهارشنبه  ٢٥٢٥//١١١١//٩٩٦٦  ))  دردر  محلمحل  اردواردو  انجامانجام  خواهدخواهد  شدشد..

دستورجلسه :
١١--  تالوتتالوت  قرآنقرآن  کریمکریم  

٢٢--  خیرخیر  مقدممقدم  
٣٣--  حضورحضور  وو  غیابغیاب  تیمتیم  هاها

٤٤--  شرحشرح  نحوهنحوه  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات
٥٥--آخرینآخرین  مهلتمهلت  زمانیزمانی  جهتجهت  حذفحذف  شناگرانشناگران  توسطتوسط  سرپرستانسرپرستان  تیمتیم  هاها  
توجهتوجه  ::  اعضایاعضای  کمیتهکمیته  ژوریژوری  ((  فنیفنی  وانضباطیوانضباطی))    بهبه  شرحشرح  ذیلذیل  میمی  باشندباشند::

ناظرفنیناظرفنی  فدراسیونفدراسیون     --١١
ناظرداوریناظرداوری  فدراسیونفدراسیون     --٢٢
سرپرستسرپرست  کلکل  مسابقاتمسابقات --٣٣

سرپرستسرپرست  اجراییاجرایی  مسابقاتمسابقات   --٤٤
سرداورسرداور  مسابقاتمسابقات   --٥٥

مدارک مورد نیاز:
۱۱--همراههمراه  داشتنداشتن  اصلاصل  کارتکارت  ملیملی  همراههمراه  بابا  یکیک  برگبرگ  تصویرتصویر  آنآن
٢٢--  کارتکارت  بیمهبیمه  پزشکیپزشکی  ورزشیورزشی  ((دارایدارای  اعتباراعتبار  دردر  سالسال  ١٣٩١٣٩٦٦))

٣٣--گواهیگواهی  صحتصحت  سالمتسالمت  جسمانیجسمانی  ازاز  پزشکپزشک  معتمدمعتمد  هیأتهیأت  پزشکیپزشکی  ورزشیورزشی  استاناستان  متبوعمتبوع
تبصره ٢:  مسئولیتمسئولیت  نظارتنظارت  بربر  صحتصحت  انجامانجام  معاینهمعاینه  پزشکیپزشکی  وو  صدورگواهیصدورگواهی  سالمتسالمت  جسمانیجسمانی  ورزشکارانورزشکاران  بعهدهبعهده  هیاتهیات  

شنایشنای  استاناستان  متبوعمتبوع  خواهدخواهد  بودبود..
امورمالی

١١--  کلیهکلیه  هزینههزینه  هایهای  اردوییاردویی  ((غذا،اسکان،غذا،اسکان،  ایابایاب  وو  ذهابذهاب  ؛؛  عواملعوامل  اجراییاجرایی  وو  غیرهغیره))  شرکتشرکت  کنندگانکنندگان  اعماعم  ازاز  ورزشکار،ورزشکار،  
مربیمربی  یایا  سرپرستسرپرست  توسطتوسط  تیمتیم  هایهای  اعزامیاعزامی  تامینتامین  وو  پرداختپرداخت  میمی  شودوشودو  هزینههزینه  هایهای  اسکاناسکان  ،،  غذاغذا  وو  سایرهزینهسایرهزینه  هاها  برایبرای    
مسابقاتمسابقات  بهبه  ازاازاءء  هرهر  نفرنفر  مبلغمبلغ  یکیک  میلیونمیلیون  وپانصدهزاروپانصدهزار  ریالریال  ((٠٠٠٠٠٠//٥٥٠٠٠٠//١١  ریالریال))  خواهدخواهد  بودبود  کهکه  درزماندرزمان  پذیرشپذیرش  قابلقابل  
پرداختپرداخت  میمی  باشدباشد..  ضمناًضمناً  هزینههزینه  تیمتیم  هایهای  ذیلذیل  استاناستان  تهرانتهران  کهکه  نیازنیاز  بهبه  استفادهاستفاده  ازاز  خوابگاهخوابگاه  وو  تغذیهتغذیه  ندارندندارند  مبلغمبلغ  ٠٠٠٠٠٠//٥٠٠٥٠٠  ریالریال  تعیینتعیین  

گردیدهگردیده  استاست..
۲۲--  ازاز  آوردنآوردن  نفراتنفرات  اضافیاضافی  تحتتحت  عنوانعنوان  ((رانندهراننده  ،،  همراه،همراه،  فرزند،فرزند،  مربیمربی  یایا  سرپرستسرپرست  ))جداجدا̋˝خودداریخودداری  گرددگردد..

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:



۱۱--  دردر  هرگروههرگروه  سنیسنی  ازاز  هرهر  استاناستان//باشگاهباشگاه  فقطفقط  یکیک  نفرمینفرمی  تواندتواند  دردر  ترکیبترکیب  تیمتیم  اعزامیاعزامی  حضورحضور  داشتهداشته  باشدباشد..
٢٢--  هرهر  شناگرشناگر  میمی  تواندتواند  دردر  کلیهکلیه  موادمواد  انفرادیانفرادی  گروهگروه  سنیسنی  مربوطمربوط  بهبه  خودخود  شرکتشرکت  نمایدنماید..

٣٣--  هرشناگرهرشناگر  مجازمجاز  استاست  فقطفقط  دریکدریک  مسابقهمسابقه  تیمیتیمی  شرکتشرکت  نمایدنماید..
٤٤--شناگرانشناگران  باالیباالی  ٤٠٤٠  سالسال  دردر  صورتصورت  تمایلتمایل  میمی  توانندتوانند  ازاز  داخلداخل  آبآب  مسابقهمسابقه  رارا  شروعشروع  نمایندنمایند..

٥٥--  ترکیبترکیب  تیمتیم  هایهای  امدادیامدادی  میمی  بایستبایست  حداقلحداقل  یکیک  ساعتساعت  قبلقبل  ازاز  شروعشروع  مسابقاتمسابقات  همانهمان  روزروز  بهبه  منشیمنشی  مسابقاتمسابقات  تسلیمتسلیم  گرددگردد..
٦٦--  بهبه  کلیهکلیه  نفراتنفرات  اول،اول،  دوم،دوم،  سومسوم  موادمواد  مختلفمختلف  مسابقهمسابقه  نهایینهایی  حکمحکم  وو  مدالمدال  اهدااهدا  ءء  میمی  شودشود..

٧٧--ردهرده  بندیبندی  براساسبراساس  امتیازاتامتیازات  کسبکسب  شدهشده  ذیلذیل  تعیینتعیین  خواهدخواهد  شدشد::
موادمواد  انفرادیانفرادی  ٩٩،،٧٧،،٦٦،،٥٥،،٤٤،،٣٣،،٢٢،،١١  وو  امتیازامتیاز  تیمیتیمی  ١٨١٨،،١٤١٤،،١٢١٢،،١٠١٠،،٨٨،،٦٦،،٤٤،،٢٢

٨٨--  درصورتیدرصورتی  کهکه  شناگریشناگری  نامنام  اواو  دردر  برگهبرگه  ارنجارنج  ثبتثبت  گردیدهگردیده  وو  مقررمقرر  گرددگردد  درمسابقهدرمسابقه  شرکتشرکت  نمایدنماید  امااما  بهبه  دالیلدالیل  غیرغیر  
پزشکیپزشکی  ازحضورازحضور  دردر  مسابقهمسابقه  خودداریخودداری  نمایدنماید  مبلغمبلغ  ((٠٠٠٠٠٠//٠٠٠٠٠٠//١١    ریالریال))  جریمهجریمه  برایبرای  هرهر  موردمورد  غیبتغیبت  دریافتدریافت  خواهدخواهد  

گردیدگردید..
۹۹--  اعتراضاعتراض  بهبه  نتیجهنتیجه  هرمسابقههرمسابقه  بایدباید  بهبه  صورتصورت  کتبیکتبی  توسطتوسط  سرپرستسرپرست  یایا  مربیمربی  تیمتیم  ،،  حداکثرحداکثر  ٣٠٣٠  دقیقهدقیقه  پسپس  ازاز  اعالماعالم  
نتایجنتایج  هرهر  مادهماده  همراههمراه  مبلغمبلغ((٠٠٠٠٠٠,,٥٠٠٥٠٠ریالریال))  بهبه  سرداورسرداور  مسابقهمسابقه  تحویلتحویل  دادهداده  شودشود..درصورتدرصورت  صحتصحت  اعتراضاعتراض  مبلغمبلغ  فوقفوق  

مستردمسترد  میمی  گرددگردد..
۱۰۱۰--  درصورتیدرصورتی  کهکه  شناگریشناگری  بعدبعد  ازاز  معرفیمعرفی  ازاز  سویسوی  سرپرستسرپرست  یایا  مربیمربی  تیمتیم  وو  تعیینتعیین  خطخط  شناشنا  بهبه  دالیلدالیل  پزشکیپزشکی  ازاز  شرکتشرکت  
دردر  مسابقاتمسابقات  امتناعامتناع  نمایدنماید  درصورتدرصورت  تأییدتأیید  پزشکپزشک  مسابقات،مسابقات،  دیگردیگر  اجازهاجازه  شرکتشرکت  دردر  بقیهبقیه  موادمواد  شناشنا  رارا  تاتا  پایانپایان  مسابقاتمسابقات  

همانهمان  روزروز  نخواهدنخواهد  داشتداشت  ..
۱۱۱۱--شناگرانیشناگرانی  کهکه  دردر  تیمتیم  هایهای  ملی،ملی،  لیگلیگ  شناشنا  وو  واترپلوواترپلو  سالسال  هایهای  ٩٩٥٥  وو  ٩٩٦٦  عضویتعضویت  داشتهداشته  باشندحقباشندحق  شرکتشرکت  دردر  

مسابقاتمسابقات  رارا  ندارندندارند..  
تذکرتذکر  مهممهم::  ضمنضمن  ارسالارسال  ((پیوستپیوست  بخشنامهبخشنامه))موادمواد  مسابقاتمسابقات  شناشنا  ،،  فرمفرم  مشخصات،مشخصات،  ارنجارنج  تیمتیم  وبرنامهوبرنامه  اجراییاجرایی  رشتهرشته  ها،ها،  

خواهشمندخواهشمند  استاست  دستوردستور  فرماییدفرمایید..  برگهبرگه  ارنجارنج  تیمتیم  هاها  نیزنیز((تکمیلتکمیل  فرمفرم  مخصوصمخصوص  ارنجارنج))  بایستبایست  دردر  زمانزمان  کنگرهکنگره  ارائهارائه  گرددگردد  ..
تبصرهتبصره  ٣٣::  هیاتهیات  هاها  وو  باشگاهباشگاه  هاها  میمی  بایستبایست  تاتا  پایانپایان  وقتوقت  اداریاداری  روزروز  چهارشنبهچهارشنبه  مورخمورخ  ١٨١٨//١١١١//٩٩٦٦  اعالماعالم  آمادگیآمادگی  کتبیکتبی  
خودخود  رارا  بهبه  همراههمراه  درجدرج  تعدادتعداد  نفراتنفرات  تیمتیم  وو  نحوهنحوه  پذیرشپذیرش  ((  بدونبدون  خوابگاهخوابگاه  وو  غذاغذا  //  بابا  تسهیالتتسهیالت  اسکاناسکان  وو  تغذیهتغذیه))جهتجهت  
برنامهبرنامه  ریزیریزی  مسابقاتمسابقات  ازطریقازطریق  نمابرشمارهنمابرشماره  ٠٢١٠٢١٨٨٨٢٠٧١٤٨٨٨٢٠٧١٤وو  یایا  آدرسآدرس  الکترونیکیالکترونیکی  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  info@irsf.irinfo@irsf.ir  ارسالارسال  

نمایندنمایند..  بدیهیبدیهی  استاست  اولویتاولویت  پذیرشپذیرش  بابا  تیمتیم  هاییهایی  استاست  کهکه  اعالماعالم  آمادگیآمادگی  خودخود  رارا  دردر  زمانزمان  مقررمقرر  ارسالارسال  کردهکرده  باشندباشند..
تبصرهتبصره  ٤٤::    بمنظوربمنظور  بهرهبهره  مندیمندی  هیأتهایهیأتهای  شنایشنای  سراسرسراسر  کشورکشور  ازاز  توانمندیتوانمندی  هایهای  بخشبخش  خصوصی،خصوصی،  حضورحضور  تیمتیم  هایهای  ورزشیورزشی  
تحتتحت  عنوانعنوان  باشگاهباشگاه  وو  یایا  مؤسساتمؤسسات  فرهنگیفرهنگی  ورزشیورزشی  بابا  معرفیمعرفی  نامهنامه  هیاتهیات  شنایشنای  استاناستان  دردر  ایناین  مسابقاتمسابقات  بالمانعبالمانع  میباشدمیباشد..  
تبصرهتبصره  ٥٥::  نظرنظر  بهبه  اینکهاینکه  اولیناولین  دورهدوره  مسابقاتمسابقات  قهرمانیقهرمانی  آسیاآسیا  درسالدرسال  ۲۰۱۸۲۰۱۸  بهبه  میزبانیمیزبانی  ژاپنژاپن  برگزاربرگزار  میمی  گردد،گردد،  درصورتدرصورت  
تصویبتصویب  فدراسیونفدراسیون  وشورایوشورای  برونبرون  مرزی،مرزی،  تیمتیم  ملیملی  بزرگساالنبزرگساالن  بابا  استفادهاستفاده  ازاز  اسپانسراسپانسر  بهبه  مسابقاتمسابقات  فوقفوق  اعزاماعزام  خواهدخواهد  شدشد..  

لذالذا    ایناین  مسابقاتمسابقات  بعنوانبعنوان  مرحلهمرحله  اولاول  انتخابیانتخابی  تیمتیم  ملیملی  لحاظلحاظ  میمی  گرددگردد..    



فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
جدولجدول  ردهرده  هایهای  سنیسنی  وو  موادمواد  مسابقاتمسابقات

مواد مسابقات رده  سنی ردیف
٥٠×٤مترمختلط انفرادی ٥٠مترآزاد ٥٠مترپروانه ١٠٠مترکرال پشت ١٠٠مترقورباغه ١٠٠ مترآزاد ٢٥ تا ٢٩  سال ١
٥٠×٤مترمختلط انفرادی ٥٠مترآزاد ٥٠مترپروانه ١٠٠مترکرال پشت ١٠٠مترقورباغه ١٠٠ مترآزاد ٣٠  تا ٣٤ سال ٢
٥٠×٤مترمختلط انفرادی ٥٠مترآزاد ٥٠مترپروانه ١٠٠مترکرال پشت ١٠٠مترقورباغه ١٠٠ مترآزاد ٣٥  تا ٣٩  سال ٣
٥٠×٤مترمختلط انفرادی ٥٠مترآزاد ٥٠مترپروانه ١٠٠مترکرال پشت ١٠٠مترقورباغه ١٠٠ مترآزاد ٤٠ تا ٤٤  سال ٤
٥٠×٤مترمختلط انفرادی --- ٥٠مترپروانه ٥٠ مترکرال پشت ١٠٠مترقورباغه ١٠٠ مترآزاد ٤٥ تا ٤٩  سال ٥

--- --- ٥٠مترپروانه ٥٠ مترکرال پشت ١٠٠مترقورباغه ١٠٠ مترآزاد ٥٠  تا ٥٤  سال ٦
--- --- ٥٠مترپروانه ٥٠ مترکرال پشت ١٠٠مترقورباغه ١٠٠ مترآزاد ٥٥  تا ٥٩ سال ٧
--- --- ٥٠مترپروانه ٥٠ مترکرال پشت ٥٠مترقورباغه ٥٠مترآزاد ٦٠ تا ٦٤  سال ٨
--- --- --- ٥٠ مترکرال پشت ٥٠مترقورباغه ٥٠مترآزاد ٦٥  تا ٦٩ سال ٩
--- --- --- ٥٠ مترکرال پشت ٥٠مترقورباغه ٥٠مترآزاد ٧٠  تا ٧٤  سال ١٠
--- --- --- ---- ٥٠مترقورباغه ٥٠مترآزاد ٧٥  تا ٧٩  سال ١١
--- --- --- ---- ٥٠مترقورباغه ٥٠مترآزاد ٨٠ سال وبه باال ١٢

٥٠ ×٤ متر  مختلط تیمی مجموع ١٤٠ سال ١٣
٥٠ ×٤ متر  آزاد   تیمی مجموع ١٦٠ سال ١٤

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
مسابقات شنای بزرگساالن " جام دریادالن"آقایان– بهمن ماه سال ١٣٩٦

برگ ارنج تیم استان / باشگاه    -------------------



اسامی تیم:

رکورد نام ونام خانوادگی مواد مسابقات گروه سنی رکورد نام ونام خانوادگی مواد مسابقات گروه سنی
١٠٠مترآزاد ٥٠-٥٤ سال ١٠٠متر آزاد ٢٥-٢٩سال

١٠٠مترقورباغه ٥٠-٥٤سال ١٠٠مترقورباغه ٢٥-٢٩سال
٥٠متر پشت ٥٠-٥٤ سال ١٠٠مترپشت ٢٥-٢٩سال
٥٠متر پروانه ٥٠-٥٤سال ٥٠متر پروانه ٢٥-٢٩سال
١٠٠متر آزاد ٥٥-٥٩سال ٥٠مترآزاد ٢٥-٢٩سال

١٠٠مترقورباغه ٥٥-٥٩سال ٥٠*٤مختلط انفرادی ٢٥-٢٩سال
٥٠مترپشت ٥٥-٥٩سال ١٠٠مترآزاد ٣٠-٣٤سال
٥٠متر پروانه ٥٥-٥٩سال ١٠٠متر قورباغه ٣٠-٣٤سال
٥٠مترآزاد ٦٠-٦٤سال ١٠٠مترپشت ٣٠-٣٤سال

٥٠متر قورباغه ٦٠-٦٤سال ٥٠متر پروانه ٣٠-٣٤سال
٥٠متر پروانه ٦٠-٦٤سال ٥٠مترآزاد ٣٠-٣٤سال
٥٠متر پشت ٦٠-٦٤سال ٥٠*٤مترمختلط انفرادی ٣٠-٣٤سال
٥٠متر آزاد ٦٥-٦٩سال ١٠٠مترآزاد ٣٥-٣٩سال

٥٠متر قورباغه ٦٥-٦٩سال ١٠٠مترقورباغه ٣٥-٣٩سال
٥٠متر پروانه ٦٥-٦٩سال ١٠٠متر پشت ٣٥-٣٩سال
٥٠متر پشت ٦٥-٦٩سال ٥٠مترپروانه ٣٥-٣٩سال
٥٠متر آزاد ٧٠-٧٤سال ٥٠مترآزاد ٣٥-٣٩سال

٥٠متر قورباغه  ٧٠-٧٤سال ٥٠*٤مختلط انفرادی ٣٥-٣٩سال
٥٠متر پشت ٧٠-٧٤سال ١٠٠مترآزاد ٤٠-٤٤سال
٥٠ متر آزاد ٧٥-٧٩سال ١٠٠مترقورباغه ٤٠-٤٤ سال

٥٠متر قورباغه ٧٥-٧٩سال ١٠٠مترپشت ٤٠-٤٤سال
٥٠متر آزاد ٨٠سال به باال ٥٠متر پروانه ٤٠-٤٤سال

٥٠متر قورباغه ٨٠سال به باال ٥٠متر آزاد ٤٠-٤٤ سال
تیمی مجموع ١٤٠ 

سال
٥٠*٤مترمختلط ٥٠*٤مختلط انفرادی ٤٠-٤٤سال

تیمی مجموع 
١٦٠سال

٥٠*٤مترآزاد ١٠٠مترآزاد ٤٥-٤٩سال

١٠٠مترقورباغه ٤٥-٤٩سال
٥٠مترپشت ٤٥-٤٩سال

٥٠متر پروانه ٤٥-٤٩سال

از سرپرست و مربی محترم تقاضا دارد برگه ارنج راپس از تکمیل 
نمودن به سرپرست اجرایی مسابقات تحویل فرمایند.

امضاء مربی /سرپرست تیم

٥٠*٤مختلط انفرادی ٤٥-٤٩سال

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو



برنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن جام دریادالن – بهمن ماه ١٣٩٦

روز پنج شنبه ٩٦/١١/٢٦

بعدازظهر روز پنج شنبه ٩٦/١١/٢٦ صبح روز پنج شنبه ٩٦/١١/٢٦
مواد مسابقات گروه  سنی ردیف مواد مسابقات گروه  سنی ردیف
١٠٠متر قورباغه ٢٥-٢٩سال ١ ١٠٠متر آزاد ٢٥-٢٩سال ١
١٠٠متر قورباغه ٣٠-٣٤سال ٢ ١٠٠متر آزاد ٣٠-٣٤سال ٢
١٠٠متر قورباغه ٣٥-٣٩سال ٣ ١٠٠متر آزاد ٣٥-٣٩سال ٣
١٠٠متر قورباغه ٤٠-٤٤سال ٤ ١٠٠متر آزاد ٤٠-٤٤سال ٤
١٠٠متر قورباغه ٤٥-٤٩سال ٥ ١٠٠متر آزاد ٤٥-٤٩سال ٥

١٠٠متر آزاد ٥٠-٥٤سال ٦ ٥٠متر پشت ٥٠-٥٤سال ٦
١٠٠متر آزاد ٥٥-٥٩سال ٧ ٥٠متر پشت ٥٥-٥٩سال ٧
٥٠ متر آزاد ٦٠-٦٤سال ٨ ٥٠متر پشت ٦٠-٦٤سال ٨
٥٠ متر آزاد ٦٥-٦٩سال ٩ ٥٠متر پشت ٦٥-٦٩سال ٩
٧٠-٧٤سال ٥٠متر آزاد ١٠ ٥٠متر پشت ٧٠-٧٤سال ١٠
٥٠ متر آزاد ٧٥-٧٩سال ١١ ١٠٠متر پشت ٢٥-٢٩سال ١١
٨٠سال به باال ٥٠متر آزاد ١٢ ١٠٠متر پشت ٣٠-٣٤سال ١٢

مجموع ١٦٠سال ٥٠*٤تیمی آزاد ١٣ ١٠٠متر پشت ٣٥-٣٩سال ١٣
------------------------- ١٠٠متر پشت ٤٠-٤٤سال ١٤



فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

برنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن جام دریادالن – بهمن ماه ١٣٩٦

روز جمعه ٩٦/١١/٢٧

بعدازظهر روز جمعه ٩٦/١١/٢٧ صبح روز جمعه ٩٦/١١/٢٧
مواد مسابقات گروه  سنی ردیف مواد مسابقات گروه  سنی ردیف

٥٠متر آزاد ٢٥-٢٩سال ١ ٥٠*٤ متر مختلط انفرادی ٢٥-٢٩سال ١
٥٠متر آزاد ٣٠-٣٤سال ٢ ٥٠*٤ متر مختلط انفرادی ٣٠-٣٤سال ٢
٥٠متر آزاد ٣٥-٣٩سال ٣ ٥٠*٤ متر مختلط انفرادی ٣٥-٣٩سال ٣
٥٠متر آزاد ٤٠-٤٤سال ٤ ٥٠*٤ متر مختلط انفرادی ٤٠-٤٤سال ٤

٥٠متر پشت ٤٥-٤٩سال ٥ ٥٠*٤ متر مختلط انفرادی ٤٥-٤٩سال ٥
٥٠متر پروانه ٥٠-٥٤سال ٦ ١٠٠متر قورباغه ٥٠-٥٤سال ٦
٥٠متر پروانه ٥٥-٥٩سال ٧ ١٠٠متر قورباغه ٥٥-٥٩سال ٧
٥٠متر پروانه ٦٠-٦٤سال ٨ ٥٠متر قورباغه ٦٠-٦٤سال ٨
٥٠متر پروانه ٦٥-٦٩سال ٩ ٥٠متر قورباغه ٦٥-٦٩سال ٩

٥٠متر قورباغه ٧٠-٧٤سال ١٠ ٥٠متر پروانه ٢٥-٢٩سال ١٠
٥٠متر قورباغه ٧٥-٧٩سال ١١ ٥٠متر پروانه ٣٠-٣٤سال ١١
٥٠متر قورباغه ٨٠سال به باال ١٢ ٥٠متر پروانه ٣٥-٣٩سال ١٢

مجموع ١٤٠سال ٥٠*٤ مختلط تیمی ١٣ ٥٠متر پروانه ٤٠-٤٤سال ١٣
------------------------- ٥٠متر پروانه ٤٥-٤٩سال ١٤



فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

مسابقات شنای بزرگساالن " جام دریادالن " آقایان–  بهمن ماه سال١٣٩٦
(تکمیل این فرم بمنظور جهت صدور احکام قهرمانی الزامی است)

تیم شنا استان / باشگاه : .....................................

تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
١  /      /     ١٣

٢  /      /     ١٣

٣  /      /     ١٣

٤  /      /     ١٣

٥  /      /     ١٣

٦  /      /     ١٣

٧    /      /     ١٣

٨  /      /     ١٣

٩  /      /     ١٣

١٠  /      /     ١٣

١١  /      /     ١٣

١٢  /      /     ١٣

مربی/ سرپرست  تیم :

مسئولیت(مربی/سرپرست) نام و نام خانوادگی

                                                                                      

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء


