
 

 

   

 

6139ماه اسفند  

ئين نامه اجرايي آ    

بلندمسابقات شناي مسافت   

فجرپارسيانجام   
سال (پسران)  14-13؛ سال 12- 11 سنيهاي  رده

  )82-83)(84-85(متولدين



  --  عنوانعنوان  تحت تحت     سالسال  1414--1111  ييرده سنرده سن  دردر  بلندبلندمسافت مسافت   ييشناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنيفني  تهتهييكمكم  ممييبر اساس تصمبر اساس تصم
  للييبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  شناي كشورشناي كشوررده هاي سني رده هاي سني جهت توسعه كمي و كيفي جهت توسعه كمي و كيفي   ويژه پسرانويژه پسران  ––  فجرپارسيانفجرپارسيانجام جام 

آن استان جهت شركت آن استان جهت شركت   ممييبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننييدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضيمقتضي  هذاهذاييعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.
    ..ددييئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور درمسابقات درمسابقات 

ن:استا تعداد افراد اعزامي ازهر  

    نفرنفر  11) سرپرست ) سرپرست الفالف
  (هر رده سني يك نفر)(هر رده سني يك نفر)  نفرنفر  22  ب) مربيب) مربي

    نفرنفر  1616سال)  جمعاً  سال)  جمعاً    1414--1313نفر (نفر (  88سال)، سال)،   1212--1111(رده سني (رده سني نفرنفر  88ج) ورزشكار ج) ورزشكار 
      خواهد بود.خواهد بود.  نفرنفر    1919    حداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكارحداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكار  

:محل وزمان اجراي مسابقات  

  مهمانسرا خروج از پايان مسابقات شروع مسابقات  مهمانسرا ورود به متولدين (سال)رده سني
    1212--1111رده سني رده سني 
    1414--1313رده سني رده سني 

13813855--13813844  
13813833--13813822  

  شنبهشنبهسه سه بعدازظهربعدازظهر
  13913966//1212//0404  13913966//1212//0202  0000::1414ساعت ساعت 13913966//1212//11

  9966//1212//0505شنبه شنبه روزروز
  صبحصبح1010ساعت ساعت 

محل برگزاري و اسكان شناگران: 
اســتخر بــين المللــي اســتخر بــين المللــي   ––بعد از بيمارستان حــافظ بعد از بيمارستان حــافظ   --ابتداي بلوار چمرانابتداي بلوار چمران  --شيرازشيراز  ––فارس فارس استان استان : :   محل برگزاري

  انقالبانقالب

بهمــن تلفــن بهمــن تلفــن   2222مهمانســراي مهمانســراي   ––كــوي زهــرا كــوي زهــرا   --بلــوار مــدرسبلــوار مــدرس  --شــيرازشــيراز  --فــارسفــارساســتان اســتان : : و پذيرش  مهمانسرا محل
0713727620407137276204  

  نفر 250ظرفيت مهمانسرا :                       0917731905409177319054فرزاد استوار  با تلفن تماس فرزاد استوار  با تلفن تماس آقاي آقاي  : مسئول پذيرش

:چگونگي برگزاري مسابقات 

      مسابقات به صورت نهايي برگزار خواهد شد.مسابقات به صورت نهايي برگزار خواهد شد.  --١١
  1616//3030راس ســاعت راس ســاعت   بعــدازظهربعــدازظهر  وو  88//3030رأس ساعت رأس ساعت     صبحصبح  در دو نوبت صبح و عصربرگزار مي گردد.در دو نوبت صبح و عصربرگزار مي گردد.مسابقات مسابقات   --22

  آغاز مي گردد.آغاز مي گردد.
توزيع مدال به نفرات اول تاسوم توزيع مدال به نفرات اول تاسوم مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در آخرين روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در آخرين روز مسابقات با   --33
    اهداي كاپ قهرماني به تيم هاي برتر برگزار خواهد شد.اهداي كاپ قهرماني به تيم هاي برتر برگزار خواهد شد.وو
    بعهده استان ميزبان مي باشد.بعهده استان ميزبان مي باشد.  فجرپارسيانفجرپارسيانقهرماني جام قهرماني جام ، مدال و كاپ ، مدال و كاپ اهداء احكام اهداء احكام   --44
و كــاپ قهرمــاني و كــاپ قهرمــاني مدال مدال داگانه حكم قهرماني، داگانه حكم قهرماني، سال به طور جسال به طور ج  1414--1313سال و سال و   1212--1111هاي سني هاي سني به قهرمانان رده به قهرمانان رده   --55

  اهداء مي گردد.اهداء مي گردد.



  
:كنگره مسابقات  

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  مهمانسرامهمانسرادر محل در محل ))9966//1212//11((روز قبل از مسابقات روز قبل از مسابقات   2222رأس ساعت رأس ساعت 
: دستورجلسه    
      تالوت قرآن كريم تالوت قرآن كريم   --١١
    خير مقدم خير مقدم   --22
  حضور و غياب تيم هاحضور و غياب تيم ها  --33
    شرح نحوه برگزاري مسابقاتشرح نحوه برگزاري مسابقات  --44
    آخرين مهلت زماني جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تيم هاآخرين مهلت زماني جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تيم ها--55

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

  ناظرفني فدراسيون  ناظرفني فدراسيون    --11

  ناظرداوري فدراسيون  ناظرداوري فدراسيون    --22

  سرپرست كل مسابقاتسرپرست كل مسابقات  --33

  سرپرست اجرايي مسابقات سرپرست اجرايي مسابقات   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --٥٥

 مورد نياز:مدارك  
      همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار وارسال فايل تصويري آنهمراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار وارسال فايل تصويري آن--١١

چنانچه ورزشكاري داراي شناسنامه عكس دار نباشد، ارائه فايل تصويري گواهي اشــتغال بــه تحصــيل چنانچه ورزشكاري داراي شناسنامه عكس دار نباشد، ارائه فايل تصويري گواهي اشــتغال بــه تحصــيل   :1تبصره 
    عكس دار معتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتن  اصل شناسنامه والدين الزامي است. عكس دار معتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتن  اصل شناسنامه والدين الزامي است. 

  و ارسال فايل ديجيتالي آنو ارسال فايل ديجيتالي آن  33××44قطعه عكس قطعه عكس يك يك   --٢٢
  )و ارسال فايل تصويري آن)و ارسال فايل تصويري آن13961396داراي اعتبار در سالداراي اعتبار در سالكارت بيمه پزشكي ورزشي (كارت بيمه پزشكي ورزشي (  --33
  (ويژه مربي) و ارسال فايل تصويري آن(ويژه مربي) و ارسال فايل تصويري آن  22داشتن حداقل كارت مربيگري درجه داشتن حداقل كارت مربيگري درجه   --44
    همراه داشتن كارت ملي وارسال فايل  تصويري آنهمراه داشتن كارت ملي وارسال فايل  تصويري آن  --55
  مهمانســرامهمانســراپــذيرش پــذيرش جهــت جهــت   تعداد نفرات تــيمتعداد نفرات تــيمدرج درج جهت شركت در مسابقه همراه بــا جهت شركت در مسابقه همراه بــا   اعالم آمادگياعالم آمادگينامه نامه ارسال ارسال   --66

  مي باشد.مي باشد.  9966//1111//1818  مورخمورخ  شنبهشنبهروز چهارروز چهارحداكثر تا حداكثر تا 
مي بايست حداكثر تا مي بايست حداكثر تا   ))IIDDتيم هاي شركت كننده جهت صدوركارت شناسايي (تيم هاي شركت كننده جهت صدوركارت شناسايي (  مداركمداركشده شده   ارسال فايل اسكنارسال فايل اسكن  --77

  خواهد بود.خواهد بود.  SShheennaaffaarrss@@ggmmaaiill..ccoommاز طريق آدرس الكترونيكي : از طريق آدرس الكترونيكي :   9966//1111//2121تاريخ تاريخ 



  مي باشد.مي باشد.    9966//1111//2525  چهارشنبهچهارشنبهروزروز  حداكثرحداكثرورودي تيم ها تا ورودي تيم ها تا ريال) ريال)   33//200200//000000((  ارسال فيش واريزيارسال فيش واريزي  --88
ــت   --99 ــت ثب ــاثب ــيم ه ــناگران ت ــج ش ــاارن ــيم ه ــناگران ت ــج ش ــاريخ   ارن ــا ت ــداكثر ت ــاريخ ح ــا ت ــداكثر ت ــق   9696//1111//2828ح ــق از طري ــي :   از طري ــي : آدرس الكترونيك آدرس الكترونيك

SShheennaaffaarrss@@ggmmaaiill..ccoomm  خواهد بودخواهد بود..    
سعيد روستا با تلفــن سعيد روستا با تلفــن سرپرست اجرايي مسابقات آقــاي: سرپرست اجرايي مسابقات آقــاي: دبيرهيات و دبيرهيات و   كسب اطالعات بيشتر باكسب اطالعات بيشتر باو و جهت هماهنگي جهت هماهنگي   *

  تماس حاصل نمائيد.تماس حاصل نمائيد.  0917439030909174390309
شناگران درصورتي كه به هر دليل با ذكر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شركت در شناگران درصورتي كه به هر دليل با ذكر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شركت در : 2تبصره

مسابقات مذكور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي بوده و از شركت شناگراني كه اصل مسابقات مذكور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي بوده و از شركت شناگراني كه اصل 
شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و يا به هردليلي شناسنامه آنان مخدوش وحتي با طي مراحــل قــانوني شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و يا به هردليلي شناسنامه آنان مخدوش وحتي با طي مراحــل قــانوني 

    صغرسن داشته باشند جلوگيري بعمل خواهد آمد.صغرسن داشته باشند جلوگيري بعمل خواهد آمد.
امورمالي  

اعــم از اعــم از   غيــره ....) شــركت كننــدگانغيــره ....) شــركت كننــدگان  ووداخــل شــهري داخــل شــهري ، اياب و ذهاب ، اياب و ذهاب اسكاناسكان  هزينه هاي اردويي (غذا،هزينه هاي اردويي (غذا،كليه كليه   --11
و و غــذا غــذا   ،،اســكان اســكان   هــايهــاي  و هزينــهو هزينــهاعزامي تامين و پرداخت مي شــوداعزامي تامين و پرداخت مي شــود  تيم هايتيم هايتوسط توسط   سرپرستسرپرستي و ي و ببمرمر  ،،ورزشكارورزشكار

  ريــال)ريــال)  33//220000//000000ريال (ريال (هزارهزارودويست ودويست   ميليونميليون  سه سه   مبلغ مبلغ   مسابقهمسابقه  --نفرنفرهر هر   در طول مسابقات به ازاءدر طول مسابقات به ازاء  هزينه هاهزينه هاسايرساير
و فيش يا رسيد دريــافتي آنــرا بــه آدرس و فيش يا رسيد دريــافتي آنــرا بــه آدرس بانك ملي شعبه رحمت آباد بانك ملي شعبه رحمت آباد     01093996170070109399617007كه مي بايست كه مي بايست خواهد بود خواهد بود 

  0713628692071362869244و يا از طريق شماره فــاكس هيــاتو يا از طريق شماره فــاكس هيــات  ))SShheennaaffaarrss@@ggmmaaiill..ccoomm  ((فارسفارسپستي هيات شنا استان پستي هيات شنا استان 

  ارسال گردد.ارسال گردد.
خــودداري خــودداري ̋˝همراه، فرزند، مربي يا سرپرســت )جــداهمراه، فرزند، مربي يا سرپرســت )جــدا، ، ازآوردن نفرات اضافي تحت عنوان (اولياءبازيكنان، راننده ازآوردن نفرات اضافي تحت عنوان (اولياءبازيكنان، راننده   --٢٢

  گردد.گردد.

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

تركيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشي مســابقات تركيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشي مســابقات   --44
    تسليم گردد.تسليم گردد.

    مي شود.مي شود.ء ء   مدال اهدامدال اهدا  به كليه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهايي حكم وبه كليه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهايي حكم و  --55
درصورتي كه شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گرديده و مقرر گردد درمسابقه شركت نمايد اما به داليل غيــر درصورتي كه شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گرديده و مقرر گردد درمسابقه شركت نمايد اما به داليل غيــر   --66

  ) جريمه براي هر مورد دريافت خواهد گرديد.) جريمه براي هر مورد دريافت خواهد گرديد.ريالريال  11//000000//000000پزشكي ازحضور در مسابقه خودداري نمايد مبلغ (پزشكي ازحضور در مسابقه خودداري نمايد مبلغ (



اعــالم اعــالم دقيقــه پــس از دقيقــه پــس از   3030حداكثر حداكثر ، ، توسط سرپرست تيمتوسط سرپرست تيم  صورت كتبيصورت كتبي  اعتراض به نتيجه هرمسابقه بايد بهاعتراض به نتيجه هرمسابقه بايد به  --٧٧
    ريال) به سرداور مسابقه تحويل داده شود.ريال) به سرداور مسابقه تحويل داده شود.500،000500،000مبلغ(مبلغ(  به انضمامبه انضمامهر ماده هر ماده   نتيجه نتيجه 

درصورتي كه شناگري بعد از معرفي از سوي مربي تيم و تعيين خط شنا بــه داليــل پزشــكي از شــركت در درصورتي كه شناگري بعد از معرفي از سوي مربي تيم و تعيين خط شنا بــه داليــل پزشــكي از شــركت در   --٨٨
تأييد پزشك مسابقات، ديگر اجازه شركت در بقيه مواد شنا را تا پايان مسابقات تأييد پزشك مسابقات، ديگر اجازه شركت در بقيه مواد شنا را تا پايان مسابقات مسابقات امتناع نمايد درصورت مسابقات امتناع نمايد درصورت 

    همان روز نخواهد داشت .همان روز نخواهد داشت .
برگه ارنج برگه ارنج   فرم مشخصات وفرم مشخصات و، ، برنامه روزانه مسابقاتبرنامه روزانه مسابقات  ،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا(پيوست بخشنامه)(پيوست بخشنامه)ضمن ارسال ضمن ارسال   ::22  وجهوجهتت

نفرات نفرات   فرم تكميلي مشخصات فرم تكميلي مشخصات بابا  الزاماًالزاماًرا را   تيم ها خواهشمند است دستور فرماييد مراتب اعالم آمادگي خودتيم ها خواهشمند است دستور فرماييد مراتب اعالم آمادگي خود
    ..نمائيدنمائيد(شناگر، مربي، سرپرست) ارسال (شناگر، مربي، سرپرست) ارسال 

  

بمنظور بهره مندي هيأتهاي شناي سراسر كشور از توانمنديهاي بخش خصوصي، حضور تــيم هــاي ورزشــي بمنظور بهره مندي هيأتهاي شناي سراسر كشور از توانمنديهاي بخش خصوصي، حضور تــيم هــاي ورزشــي   ::99
در ايــن مســابقات بالمــانع در ايــن مســابقات بالمــانع با معرفي نامه هيات شناي استان با معرفي نامه هيات شناي استان تحت عنوان باشگاه و يا مؤسسات فرهنگي ورزشي تحت عنوان باشگاه و يا مؤسسات فرهنگي ورزشي 

  ميباشد. ميباشد. 
  

(سقف پذيرش (سقف پذيرش مهمانسرامهمانسرا  ظرفيت پذيرشظرفيت پذيرش  تكميلتكميل  متعاقب آنمتعاقب آن  در صورت افزايش تيم هاي شركت كننده ودر صورت افزايش تيم هاي شركت كننده و  : :   33تبصرهتبصره
  فيش واريزي را فيش واريزي را   مسابقات را واريز كرده ومسابقات را واريز كرده و    مبلغ وروديمبلغ ورودياولويت با هياتها و تيم هايي است كه در زمان مقرر اولويت با هياتها و تيم هايي است كه در زمان مقرر   نفر)نفر)225500

  ..استانها خواهد بوداستانها خواهد بود  ييدر شرايط يكسان اولويت پذيرش با هياتهاي شنادر شرايط يكسان اولويت پذيرش با هياتهاي شنا  ضمناًضمناً  ارسال نموده اند.ارسال نموده اند.

  

  

  9696//1212//55شنبه شنبه   9696//1212//44جمعه جمعه   9696//1212//33پنج شنبه پنج شنبه   9696//1212//22چهارشنبهچهارشنبه  9696//1212//11سه شنبه سه شنبه   روز/ تاريخروز/ تاريخ
  

  صبحانهصبحانه
  

----------------  
تخم تخم --مربامربا--كرهكره--پنيرپنير

آبميوه آبميوه --مرغ آب پزمرغ آب پز
  ومخلفاتومخلفات

تخم تخم --مربامربا--كرهكره--پنيرپنير
آبميوه آبميوه --مرغ آب پزمرغ آب پز

  ومخلفاتومخلفات

--مربامربا--كرهكره--پنيرپنير
--تخم مرغ آب پزتخم مرغ آب پز
  آبميوه ومخلفاتآبميوه ومخلفات

--مربامربا--كرهكره--پنيرپنير
--تخم مرغ آب پزتخم مرغ آب پز
  آبميوه ومخلفاتآبميوه ومخلفات

  
  ناهارناهار

  

----------------  
  --ماست ماست ––چلوجوجه چلوجوجه 

  نوشابهنوشابه
––چلوكباب كوبيده چلوكباب كوبيده 

  نوشابهنوشابه--ساالد ساالد 
--زرشك پلو با مرغزرشك پلو با مرغ

  نوشابهنوشابه--ساالدساالد
  

--------------------  
  
  شامشام

--مرغمرغشنستل شنستل 
--ماستماست  --ماكارونيماكاروني

  نوشابهنوشابه

چلوخورشت قورمه چلوخورشت قورمه 
--ساالدساالد--سبزيسبزي

  نوشبهنوشبه

––چلوخورشت قيمه چلوخورشت قيمه 

  نوشابهنوشابه--ماست ماست 
--شنستل مرغشنستل مرغ

--ماستماست  --ماكارونيماكاروني
  نوشابهنوشابه

  
--------------------  

  

 برنامه غذايي مسابقات :



  

 

 فدراسيون شناي جمهوري اسالمي ايران
6139 سال اسفند ماه  –ن پسرا ، فارساستان "  فجرپارسيانجام  " بلند مسافت مسابقات شناي  

------------------- باشگاه     /برگ ارنج تيم استان   
:سال) 12—11(تيم ورزشكاران اسامي  

1-                4-                      7- 
2-                5-                      8- 
3-                                                                      6- 

دوم شناگر ركورد شناگر اول مواد شنا رديف  ركورد 
متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر قورباغه 50 5      

متر قورباغه 100 6      

متر قورباغه 200 7      

متر كرال پشت 50 8      

متر كرال پشت 100 9      

متر كرال پشت 200 10      

متر پروانه 50 11      

متر پروانه 100 12      

متر مختلط انفرادي 200 13      

متر آزاد تيمي 4×100 14      

متر مختلط تيمي 4×100 15      

  

 امضاء مربي تيم  / مهر باشگاه / هيات شناي استان

 



 

 

دراسيون شناي جمهوري اسالمي ايرانف  
6139 سال اسفند ماه  –ن پسرا ، فارساستان "  فجرپارسيانجام  " بلندمسابقات شناي مسافت   

------------------- باشگاه     /برگ ارنج تيم استان   
:سال) 14—13(تيم ورزشكاران اسامي  

1-                4-                      7- 
2-                                     5-                      8- 
3-                                                                                     6- 

 ركورد شناگر دوم ركورد شناگر اول مواد شنا رديف
متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر آزاد800 5      

متر قورباغه 50 6      

متر قورباغه 100 7      

متر قورباغه 200 8      

متر كرال پشت 50 9      

متر كرال پشت 100 10      

متر كرال پشت 200 11      

متر پروانه 50 12      

متر پروانه 100 13      

متر پروانه 200 14      

متر مختلط انفرادي 200 15      

متر آزاد تيمي 4×100 16      

مختلط تيميمتر  4×100 17      



متر آزاد تيمي 4×200 18      

امضاء مربي تيم  / مهر باشگاه / هيات شناي   استان

  

  1396 ماه سالاسفند - فارساستان "فجرپارسيانجام  "مه مسابقات شناي برنا

پسران –سال 14-11 رده سني   

 رشته هاي عصر  ايام  مسابقات  رشته هاي صبح



 

 

 

 

  
  فدراسيون شنا،شيرجه و واترپلو

   ً فجرپارسيانمشخصات فردي شركت كننده در مسابقات شنا ً جام 

  )1396ماهاسفندسال ( 14- 11رده هاي سني  -پسران 

  سال)14-13متر آزاد  ( 100      -7

  سال) 12-11متر پروانه   (  50      -8

  سال)14-13متر قورباغه   ( 50      -9 

  سال) 12-11متر كرال پشت   (100      -10 

  سال) 14-13تيمي  ( متر آزاد4×200         -11  

 سال)12-11متر پروانه  (100 -1

 سال)14-13متر آزاد ( 400 -2

 سال)12-11( آزادمتر 200 -3

 ال)س14- 13قورباغه  (100 -4

 )سال12- 11( مختلط انفراديمتر 200 -5

  سال) 14-13متر پروانه  ( 200 -6

 روز اول

 سال) 14-13متر قورباغه   (200        -18 

 سال) 12-11(متر آزاد    100         -19 

 سال) 14-13متر پروانه   ( 50       -20 

 ل )سا 12-11(   متر قورباغه  200         - 21

 ال)س 14-13(   متر آزاد تيمي4×100        -22 

  سال) 12-11ختلط تيمي   (متر م4×100           -23 

 سال)12-11متر آزاد   (   400        -12

 سال)14-13متر آزاد  (200       -13

 سال) 12-11متر قورباغه   (100      -14

 سال)14-13متر كرال پشت  (200   -15

 سال)12-11كرال پشت   (متر 200   -16

  سال) 14-13متر پروانه   (100    -17 

 روز دوم

 سال) 14-13متر كرال پشت   (   100      -29 

 سال) 12-11(متر كرال پشت    50        -30 

 سال) 14-13متر آزاد    (  50        -31 

 سال) 12- 11متر آزاد تيمي   (4×100      -32 

  سال) 14-13مختلط تيمي   (متر  4×100      -33 

  سال) 14-13نفرادي  (امتر مختلط  200         -24

 سال ) 12-11اد   (متر آز 50           -25

 سال) 14-13( متر كرال پشت   50        -26

 سال)12-11رباغه   (متر قو 50           -27

  ال)س 14-13(    متر آزاد 800          -28

  روز سوم



  .....................................سال)    12-11(: / باشگاه  تيم شنا استان

  تلفن تماس شناگر  محل تولد  تولدتاريخ   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 مشترك  13     /         /          2

                                                                                                     

  رئيس هيات شناي استان/مديرعامل باشگاه /مهرو امضاء
  

  
  فدراسيون شنا،شيرجه و واترپلو

   ً فجرپارسيانمشخصات فردي شركت كننده در مسابقات شنا ً جام 

  )1396سال (اسفندماه 14- 11سني رده هاي  -پسران 



  .....................................سال)    14-13: (/ باشگاه  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 مشترك  13/      /                  2

                                                                                                     

  رئيس هيات شناي استان/مديرعامل باشگاه /مهرو امضاء
  


