
 

 

  

 

1396ماهاسفند   

ئین نامه اجرایی آ    

بلندمسابقات شناي مسافت   

فجرجام   
) دخترانسال ( 17-15؛ سال 14-13 سنیهاي  رده

  )83-82() 81-80-79(متولدین



  عنوانعنوان  تحت تحت     سالسال  1177--1133  ییرده سنرده سن  دردر  بلندبلندمسافت مسافت   ييشناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

برگزار برگزار   للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  شناي کشورشناي کشوررده هاي سنی رده هاي سنی جهت توسعه کمی و کیفی جهت توسعه کمی و کیفی   دختراندخترانویژه ویژه   ––  فجرفجرجام جام   --

آن استان جهت شرکت آن استان جهت شرکت   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  گردد.گردد.

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور درمسابقات درمسابقات 

ن:استا تعداد افراد اعزامی ازهر 

    نفرنفر  11) سرپرست ) سرپرست الفالف

  (هر رده سنی یک نفر)(هر رده سنی یک نفر)  نفرنفر  22  ب) مربیب) مربی

    نفرنفر  1144سال)  جمعاً  سال)  جمعاً    1177--1155نفر (نفر (  77سال)، سال)،   1144--1133(رده سنی (رده سنی نفرنفر  77ج) ورزشکار ج) ورزشکار 

      خواهد بود.خواهد بود.  نفرنفر    1717    حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار  

:محل وزمان اجراي مسابقات 

 مهمانسرا خروج از پایان مسابقات شروع مسابقات مهمانسرا ورود به متولدین (سال)رده سنی

    1144--1133رده سنی رده سنی 
    1177--1155رده سنی رده سنی 

13813822--13813833  
13791379--

13801380--13811381  

  شنبهشنبه  پنجپنجبعدازظهربعدازظهر
ساعت ساعت 13913966//1212//1010

19:3019:30  
1111//1212//13913966  1313//1212//13913966  

  9966//1212//1313شنبه شنبه یکیکروزروز
  بعدازظهربعدازظهر

محل برگزاري و اسکان شناگران: 
  مجموعه ورزشی آزاديمجموعه ورزشی آزادي  ––  تهرانتهراناستان استان : :   محل برگزاري

  مجموعه ورزشی آزاديمجموعه ورزشی آزادي  --تهرانتهراناستان استان : : خوابگاه محل

  0935800118609358001186خانم فریسا نکومنش راد با شماره تماس خانم فریسا نکومنش راد با شماره تماس  : مسئول پذیرش

:چگونگی برگزاري مسابقات 

      نهایی برگزار خواهد شد.نهایی برگزار خواهد شد.مسابقات به صورت مسابقات به صورت   --۱۱

  1616//3030راس سـاعت  راس سـاعت    بعـدازظهر بعـدازظهر   وو  88//3030رأس ساعت رأس ساعت     صبحصبح  در دو نوبت صبح و عصربرگزار می گردد.در دو نوبت صبح و عصربرگزار می گردد.مسابقات مسابقات   --22

  آغاز می گردد.آغاز می گردد.

توزیع مدال به نفرات اول تاسوم توزیع مدال به نفرات اول تاسوم مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در آخرین روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در آخرین روز مسابقات با   --33

    تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.اهداي کاپ قهرمانی به اهداي کاپ قهرمانی به وو

    بعهده استان میزبان می باشد.بعهده استان میزبان می باشد.  فجرفجرقهرمانی جام قهرمانی جام ، مدال و کاپ ، مدال و کاپ اهداء احکام اهداء احکام   --44

پـذیرش  پـذیرش    ورود به مجموعه وورود به مجموعه و  در استادیوم آزاديدر استادیوم آزادي  استقالل)استقالل)  --(پرسپولیس(پرسپولیس  *توجه: به علت برگزاري مسابقه فوتبال*توجه: به علت برگزاري مسابقه فوتبال

  نمی باشد.نمی باشد.  13961396//1212//1010پنجشنبه پنجشنبه   19:3019:30  خوابگاه زودتر از ساعتخوابگاه زودتر از ساعت

:کنگره مسابقات 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  خوابگاهخوابگاهدر محل در محل ))9966//1212//1010((روز قبل از مسابقات روز قبل از مسابقات   2222رأس ساعت رأس ساعت 



: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم  تالوت قرآن کریم    --۱۱

    خیر مقدم  خیر مقدم    --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33

    شرح نحوه برگزاري مسابقاتشرح نحوه برگزاري مسابقات  --44

    هاهاآخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم --55

  ( فنی وانضباطی)  به شرح ذیل می باشند:( فنی وانضباطی)  به شرح ذیل می باشند:  اعضاي کمیته ژورياعضاي کمیته ژوري: :   11توجهتوجه

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --11

  ناظرداوري فدراسیون  ناظرداوري فدراسیون    --22

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --۵۵

:مدارك مورد نیاز 

      همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویري آنهمراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویري آن--۱۱

چنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه فایل تصویري گواهی اشـتغال بـه تحصـیل    چنانچه ورزشکاري داراي شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه فایل تصویري گواهی اشـتغال بـه تحصـیل      :1تبصره 

    عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتن  اصل شناسنامه والدین الزامی است. عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش)  و همراه داشتن  اصل شناسنامه والدین الزامی است. 

  و ارسال فایل دیجیتالی آنو ارسال فایل دیجیتالی آن  33××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --۲۲

  )و ارسال فایل تصویري آن)و ارسال فایل تصویري آن13961396سالسالداراي اعتبار در داراي اعتبار در کارت بیمه پزشکی ورزشی (کارت بیمه پزشکی ورزشی (  --33

  (ویژه مربی) و ارسال فایل تصویري آن(ویژه مربی) و ارسال فایل تصویري آن  22داشتن حداقل کارت مربیگري درجه داشتن حداقل کارت مربیگري درجه   --44

    همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویري آنهمراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویري آن  --55

روز روز حداکثر تـا  حداکثر تـا  پذیرش پذیرش جهت جهت   تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیمدرج درج جهت شرکت در مسابقه همراه با جهت شرکت در مسابقه همراه با   اعالم آمادگیاعالم آمادگینامه نامه ارسال ارسال   --66

  می باشد.می باشد.  9966//1122//22  مورخمورخ  شنبهشنبهچهارچهار

می بایست حداکثر تا می بایست حداکثر تا   ))IIDDتیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی (تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی (  مداركمداركشده شده   ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن  --77

  خواهد بود.خواهد بود.  FFaarriissaa__ccmmaass@@yyaahhoooo..ccoommّّاز طریق آدرس الکترونیکی : از طریق آدرس الکترونیکی :   9966//1122//55تاریخ تاریخ 

  می باشد.می باشد.    9966//1122//66  شنبهشنبهیکیکروزروز  حداکثرحداکثرتا تا براي هر نفربراي هر نفرورودي تیم هاورودي تیم هاریال) ریال)   22//500500//000000((  ارسال فیش واریزيارسال فیش واریزي  --88

آدرس الکترونیکـی :  آدرس الکترونیکـی :    از طریـق  از طریـق    9696//1212//77حـداکثر تـا تـاریخ    حـداکثر تـا تـاریخ      ارسـال آن هـا  ارسـال آن هـا  و و   ارنج شناگران تـیم هـا  ارنج شناگران تـیم هـا  ثبت ثبت   --99

ّّFFaarriissaa__ccmmaass@@yyaahhoooo..ccoomm  خواهد بودخواهد بود..    



  بـا شـماره تمـاس   بـا شـماره تمـاس     شـیرزادي شـیرزادي : : خـانم خـانم مسـابقات  مسـابقات    کـل کـل سرپرسـت  سرپرسـت    کسب اطالعات بیشتر بـا کسب اطالعات بیشتر بـا و و جهت هماهنگی جهت هماهنگی   *

  تماس حاصل نمائید.تماس حاصل نمائید.  0903703027409037030274

(این هزینه شامل نهـار  (این هزینه شامل نهـار    ) می باشد.) می باشد.11//500500//000000تیم هایی که از خوابگاه استفاده نمی کنند مبلغ ورودیشان نفري(تیم هایی که از خوابگاه استفاده نمی کنند مبلغ ورودیشان نفري(*

  نیز می باشد).نیز می باشد).

شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در : 2تبصره

شت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل مسابقات مذکور را نخواهند دامسابقات مذکور را نخواهند دا

شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طـی مراحـل قـانونی    شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طـی مراحـل قـانونی    

    صغرسن داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمد.صغرسن داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمد.

امورمالی 

اعـم از  اعـم از    غیـره ....) شـرکت کننـدگان   غیـره ....) شـرکت کننـدگان     ووداخـل شـهري   داخـل شـهري   ، ایاب و ذهـاب  ، ایاب و ذهـاب  اسکاناسکان  هزینه هاي اردویی (غذا،هزینه هاي اردویی (غذا،کلیه کلیه   --11

و و غـذا  غـذا    ،،اسـکان  اسـکان    هـاي هـاي   و هزینـه و هزینـه اعزامی تامین و پرداخت مـی شـود  اعزامی تامین و پرداخت مـی شـود    تیم هايتیم هايتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار

  ریـال) ریـال)   22//550000//000000ریـال ( ریـال ( هزارهزار  پانصدپانصدوو  میلیونمیلیون  دودو  مبلغ مبلغ   مسابقهمسابقه  --نفرنفرهر هر   در طول مسابقات به ازاءدر طول مسابقات به ازاء  هزینه هاهزینه هاسایرسایر

و فیش یا رسید دریافتی آنـرا بـه آدرس   و فیش یا رسید دریافتی آنـرا بـه آدرس   بانک ملت واریزبانک ملت واریز    6393902163939021به حساب شماره به حساب شماره که می بایست که می بایست خواهد بود خواهد بود 

  ارسال گردد.ارسال گردد.  FFaarriissaa__ccmmaass@@yyaahhoooo..ccoomm  به نشانیبه نشانی  تهرانتهرانهیات شنا استان هیات شنا استان   الکترونیکیالکترونیکی

خـودداري  خـودداري  ̋˝سرپرسـت )جـدا  سرپرسـت )جـدا  همراه، فرزند، مربی یا همراه، فرزند، مربی یا ، ، ازآوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ازآوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده   --۲۲

  گردد.گردد.

:مقررات فنی وشیوه برگزاري مسابقات 

    تواند در مسابقات شرکت کند.تواند در مسابقات شرکت کند.  میمی  تیمتیمدر هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر در هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر   --۱۱

      هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید.هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید.  --22

  مسابقه دهند.مسابقه دهند.تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته   --33

ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسـابقات  ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسـابقات    --44

    تسلیم گردد.تسلیم گردد.

    می شود.می شود.ء ء   به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدابه کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا  --55

مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیـر  مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیـر  درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و   --66

  ) جریمه براي هر مورد دریافت خواهد گردید.) جریمه براي هر مورد دریافت خواهد گردید.ریالریال  11//000000//000000پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ (پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ (

اعـالم  اعـالم  دقیقـه پـس از   دقیقـه پـس از     3030حداکثر حداکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی  --۷۷

    ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.500،000500،000مبلغ(مبلغ(  انضمامانضمامبه به هر ماده هر ماده   نتیجه نتیجه 



درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا بـه دالیـل پزشـکی از شـرکت در     درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا بـه دالیـل پزشـکی از شـرکت در       --۸۸

مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات 

    روز نخواهد داشت .روز نخواهد داشت .همان همان 

برگه ارنج برگه ارنج   فرم مشخصات وفرم مشخصات و، ، برنامه روزانه مسابقاتبرنامه روزانه مسابقات  ،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا(پیوست بخشنامه)(پیوست بخشنامه)ضمن ارسال ضمن ارسال   ::22  وجهوجهتت

نفرات نفرات   فرم تکمیلی مشخصات فرم تکمیلی مشخصات بابا  را الزاماًرا الزاماً  تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خودتیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خود

    ..نمائیدنمائید(شناگر، مربی، سرپرست) ارسال (شناگر، مربی، سرپرست) ارسال 
 

بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تـیم هـاي ورزشـی    بمنظور بهره مندي هیأتهاي شناي سراسر کشور از توانمندیهاي بخش خصوصی، حضور تـیم هـاي ورزشـی      ::99

در ایـن مسـابقات بالمـانع    در ایـن مسـابقات بالمـانع    با معرفی نامه هیات شناي استان با معرفی نامه هیات شناي استان تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی 

  میباشد. میباشد. 

اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در   خوابگاهخوابگاهظرفیت ظرفیت   تکمیلتکمیل  متعاقب آنمتعاقب آن  در صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده ودر صورت افزایش تیم هاي شرکت کننده و  : :   33تبصرهتبصره

در شرایط یکسان اولویت پذیرش با در شرایط یکسان اولویت پذیرش با   ضمناًضمناً  ارسال نموده اند.ارسال نموده اند.  فیش واریزي را فیش واریزي را   مسابقات را واریز کرده ومسابقات را واریز کرده و    مبلغ وروديمبلغ وروديزمان مقرر زمان مقرر 

  ..استانها خواهد بوداستانها خواهد بود  ييهیاتهاي شناهیاتهاي شنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 1396 ماه سالاسفند - تهراناستان  "فجرجام  " دختران مه مسابقات شنايبرنا

  بعداز ظهربعداز ظهر  صبحصبح                                                            

  
  

  روز اولروز اول

  سال)سال)  1414--1313متر پروانه (متر پروانه (  100100  ))11

  سال)سال)  1717--1515متر آزاد (متر آزاد (  400400  ))22

  سال)سال)  1414--1313متر آزاد (متر آزاد (  200200  ))33

  ) سال) سال1717--1515متر قورباغه (متر قورباغه (  100100  ))44

  ) سال) سال1414--1313متر مختلط انفرادي (متر مختلط انفرادي (  200200  ))55

  ) سال) سال1717--1515متر پروانه (متر پروانه (  200200  ))66

  

  ) سال) سال1717--1515متر آزاد (متر آزاد (  100100  ))77

  ) سال) سال1414--1313متر پروانه (متر پروانه (  5050  ))88

  ) سال) سال1717--1515متر قورباغه (متر قورباغه (  5050  ))99

  ) سال) سال1414--1313متر کرال پشت (متر کرال پشت (  100100  ))1010

  ) سال) سال1717--1515متر کرال پشت (متر کرال پشت (  100100  ))1111

) ) 1414--1313متر مختلط تیمی (متر مختلط تیمی (  100100**44  ))1212

  سالسال

  ) سال) سال1717--1515مختلط تیمی (مختلط تیمی (  100100**44  ))1313

  

  
  روز دومروز دوم

  ) سال) سال1414--1313متر آزاد (متر آزاد (  400400  ))1414

  سالسال) ) 1717--1515متر آزاد (متر آزاد (  200200  ))1515

  ) سال) سال  1414--1313متر قورباغه (متر قورباغه (  100100  ))1616

  ) سال) سال1717--1515متر کرال پشت (متر کرال پشت (  200200  ))1717

  ) سال) سال1414--1313متر کرال پشت (متر کرال پشت (  200200  ))1818

  ) سال) سال1717--1515متر پروانه (متر پروانه (  100100  ))1919

) ) 1414--1313متر کرال پشت (متر کرال پشت (  5050  ))2020

  سالسال

  ) سال) سال1717--1515متر قورباغه متر قورباغه   200200  ))2121

  ) سال) سال1414--1313متر آزاد (متر آزاد (  100100  ))2222

  ) سال) سال1717--1515متر پروانه (متر پروانه (  5050  ))2323

  ) سال) سال1414--1313متر قورباغه (متر قورباغه (  200200  ))2424

--1515متر آزاد تیمی (متر آزاد تیمی (  100100**44  ))2525

  ) سال) سال1717

) ) 1414--1313متر آزاد تیمی(متر آزاد تیمی(  100100**44  ))2626

  سالسال

  
  روز سومروز سوم

  ) سال) سال1717--1515متر مختلط انفرادي (متر مختلط انفرادي (  200200  ))2727

  ) سال) سال1414--1313متر آزاد (متر آزاد (  5050  ))2828

  ) سال) سال1717--1515متر کرال پشت (متر کرال پشت (  5050  ))2929

  ) سال) سال1414--1313متر قورباغه (متر قورباغه (  5050  ))3030

  ) سال) سال1717--1515متر آزاد (متر آزاد (  5050  ))3131

  ) سال) سال1414--1313متر پروانه (متر پروانه (  200200  ))3232

  

  

  

  



  

 

شناي جمهوري اسالمی ایرانفدراسیون   

1396 سال اسفند ماه  – دختران ، تهراناستان "  فجرجام  " بلند مسافت مسابقات شناي  
-------------------/ باشگاه    برگ ارنج تیم استان   

:سال) 14—13(تیم ورزشکاران اسامی  

1-           4-                  7- 

2-           5-     

3-                                                                      6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر قورباغه 50 5      

متر قورباغه 100 6      

قورباغهمتر  200 7      

متر کرال پشت 50 8      

متر کرال پشت 100 9      

متر کرال پشت 200 10      

متر پروانه 50 11      

متر پروانه 100 12      

متر پروانه 200 13      

متر مختلط انفرادي 200 14      

متر آزاد تیمی 4×100 15      

متر مختلط تیمی 4×100 16      

 

/ مهر باشگاه / هیات شناي استان امضاء مربی تیم   



 

 

دراسیون شناي جمهوري اسالمی ایرانف  

1396 سال اسفند ماه  – دختران ، تهراناستان "  فجرجام  " بلندمسابقات شناي مسافت   
-------------------/ باشگاه    برگ ارنج تیم استان   

:سال) 17—15(تیم ورزشکاران اسامی  

1-           4-                  7- 

2-                                5-                   

3-                                                                                     6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

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 کرال پشت 50 8      

متر کرال پشت 100 9      

متر کرال پشت 200 10      

متر پروانه 50 11      

متر پروانه 100 12      

متر پروانه 200 13      

انفراديمتر مختلط  200 14      

متر آزاد تیمی 4×100 15      

متر مختلط تیمی 4×100 16      

 امضاء مربی تیم  / مهر باشگاه / هیات شناي استان



 

 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 شنامشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات 

 )1396ماهاسفندسال ( 14-13رده هاي سنی  -دختران

 .....................................سال)    14-13(: / باشگاه  تیم شنا استان

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

1             /      /13   

2             /      /13   

3            /      /13   

4             /      /13   

5          /         /13   

6             /      /13   

7             /      /13   

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1        /      /      13   

  سرپرست مشترك 13     /      /         2

                                                                                                    

 رئیس هیات شناي استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء
 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 مشخصات فردي شرکت کننده در مسابقات 

 )1396(اسفندماهسال 17-15رده هاي سنی  - دختران

 .....................................سال)    17-15: (/ باشگاه  تیم شنا استان

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

1             /      /13   

2             /      /13   

3            /      /13   

4             /      /13   

5             /      /13   

6             /      /13   

7             /      /13   

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1              /      /13   

  سرپرست مشترك 13/      /              2

                                                                                                    

 رئیس هیات شناي استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء
 


