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  ن:ن:تهراتهرااسفند ماه سال جاری در استان اسفند ماه سال جاری در استان   3232لغایتلغایت  3232کشور از تاریخ کشور از تاریخ   شنای موزونشنای موزون  بخشنامه مسابقات جامبخشنامه مسابقات جام  

  ::گروه سنيگروه سني  هرهر  ها درها در  ، مربيان و سرپرست تيم، مربيان و سرپرست تيمو تعداد شناگرانو تعداد شناگران  ل تولدل تولدساسا* * 

  

  تعداد شركت كنندگانتعداد شركت كنندگان  متولدينمتولدين  گروه سنيگروه سني

  ارارنفر ورزشكنفر ورزشك  88حداكثر حداكثر   به باالبه باال  11118844  سالسال1212و زيرو زير1122

  نفر ورزشكارنفر ورزشكار  88حداكثر حداكثر   11118811  --11118822  --11118811  ( سال( سال1111--1414--1111))

  نفر ورزشكارنفر ورزشكار  88حداكثر حداكثر   11118888  --11111199  --11111188  ( سال( سال1111--1111--1818))

  نفر ورزشكارنفر ورزشكار  88حداكثر حداكثر   و ماقبلو ماقبل  11111111  سال به باالسال به باال  1919

  

  در هر دو گروه سني یك مربي و یك سرپرست اعزام نمایند.در هر دو گروه سني یك مربي و یك سرپرست اعزام نمایند.مجاز است مجاز است   تیم شرکت کنندهتیم شرکت کنندههر هر   --

  باشد. باشد.   به عهده اعزام کننده ميبه عهده اعزام کننده مي  پرستپرست  مربي و سرمربي و سر    ،،های ورزشكارانهای ورزشكاران  کلیه هزینهکلیه هزینهبدیهي است بدیهي است   --

  ها و روزهاي مسابقه:ها و روزهاي مسابقه:  * ورود و خروج تيم* ورود و خروج تيم
  9966//2323//3232شنبه مورخ شنبه مورخ هارهارچچ  ها: بعدازظهر روزها: بعدازظهر روز  ورود تیمورود تیم  --

  9966//2323//3322مورخ مورخ   جمعهجمعهروز روز   عصرعصرها: ها:   خروج تیمخروج تیم  --

  * آدرس محل اردو و محل برگزاري مسابقات:* آدرس محل اردو و محل برگزاري مسابقات:
  ..استخر قهرماني آزادیاستخر قهرماني آزادی  --مجموعه ورزشي آزادیمجموعه ورزشي آزادی  ––  کرجکرج  --  تهرانتهران  اتوباناتوبان  22کیلومتر کیلومتر   ––تهران تهران استان استان استخر: استخر:   --

  ..33شماره شماره خوابگاه خوابگاه   ––مجموعه ورزشي آزادی مجموعه ورزشي آزادی     ––  کرجکرج  --  تهرانتهران  اتوباناتوبان  22کیلومتر کیلومتر   --استان تهراناستان تهرانخوابگاه: خوابگاه:   --

  * چگونگي برگزاري مسابقات:* چگونگي برگزاري مسابقات:
ر انجام خواهد گردید. لذا کلیه شرکت کنندگان در ر انجام خواهد گردید. لذا کلیه شرکت کنندگان در صبح روز اول مسابقات در محل استخصبح روز اول مسابقات در محل استخ  88مراسم افتتاحیه ساعت مراسم افتتاحیه ساعت   --22

  ..های متحدالشكل در مراسم شرکت کنندهای متحدالشكل در مراسم شرکت کنند  بایست با لباسبایست با لباس  ها ميها مي  مسابقات از استانمسابقات از استان

با اهداء کاپ قهرماني با اهداء کاپ قهرماني   9966//2323//3232مورخ مورخ   جمعهجمعهروز روز مراسم اختتامیه مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر مراسم اختتامیه مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر   --33

  برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  ييهای برترمجموعه چهار رده سنهای برترمجموعه چهار رده سن  به تیمبه تیم

برگزار خواهد شد. برگزار خواهد شد.   9966//2323//3322شنبه مورخ شنبه مورخ هارهارچچبعدازظهر روز بعدازظهر روز   28:128:111کلینیك داوری قبل از مسابقات رأس ساعت کلینیك داوری قبل از مسابقات رأس ساعت   --22

  باشد.باشد.  شرکت کلیه داوران دعوت شده در کلینیك الزامي ميشرکت کلیه داوران دعوت شده در کلینیك الزامي مي

  

 بسمه تعالي

 سال اقتصاد مقاومتی،
 تولید و اشتغال
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  * كنگره مسابقات:* كنگره مسابقات:
  ها در محل اردو برگزار خواهد شد.ها در محل اردو برگزار خواهد شد.  د تیمد تیمدر روز ورودر روز ورو  32:1132:11رأس ساعت رأس ساعت   9696//2323//3232شنبه مورخ شنبه مورخ هارهارچچروز روز کنگره مسابقات کنگره مسابقات 

  دستور جلسه:دستور جلسه:

  تالوت قرآن کریمتالوت قرآن کریم  --

  خیرمقدمخیرمقدم  --

  مسابقاتمسابقات  های فني و انضباطي درهای فني و انضباطي در  انتخاب اعضاء کمیتهانتخاب اعضاء کمیته  --

  هاها  ها در تمامي رشتهها در تمامي رشته  کشي تیمکشي تیم  قرعهقرعه  --

نفر از مربیان و نفر از مربیان و   33نفر از طرف فدراسیون شنا معرفي و نفر از طرف فدراسیون شنا معرفي و   22نفر بوده که هر کمیته نفر بوده که هر کمیته   22تعداد اعضاء در هر کمیته تعداد اعضاء در هر کمیته   --

  پرستان حاضر با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.پرستان حاضر با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.سرسر

  ::برنامه مسابقاتبرنامه مسابقات* * 

  
  بعدازظهربعدازظهر  صبحصبح  تاریختاریخ

3344//2323//9966  
سني سني   ردهرده  33فیگور فیگور   --سم افتتاحیهسم افتتاحیهمرامرا

  سالسال  2626--2121--2828و و سال سال 2323سال و زیرسال و زیر2323
TTeeaamm--DDuueett--SSoolloo  

  (سال(سال2626--2121--2828))––سال سال 2323وزیروزیر2323

3322//2323//9966  
( ( 2222--2424--2222رده سني )رده سني )33فیگور فیگور 

  سال به باالسال به باال2929سال وسال و
DDUUEETT--TTeeaamm      SSOOLLOO--((2828--2121--

  اختتامیهاختتامیه  --سال به باالسال به باال  2929سال و سال و   ((2626

  

  * مدارك مورد لزوم:* مدارك مورد لزوم:
خوردگي روی سربرگ خوردگي روی سربرگ   بایست بدون خطبایست بدون خط  هر رده سني بصورت جداگانه ميهر رده سني بصورت جداگانه مي  کننده درکننده در  های شرکتهای شرکت  صورت اسامي تیمصورت اسامي تیم  --22

  رسیده باشد.رسیده باشد.  هیأت شنای استانهیأت شنای استانرسمي و ممهور به مهر و به امضاء رسمي و ممهور به مهر و به امضاء 

  باشد.باشد.  ی استانی استانهیأت شناهیأت شنارئیس محترم رئیس محترم ران ممهور به مهر و امضاء ران ممهور به مهر و امضاء آلبوم عكس کلیه ورزشكاآلبوم عكس کلیه ورزشكا  --33

دار و یك برگ فتوکپي آن )در صورتیكه شناسنامه فاقد عكس باشد لزوماً بایستي گواهي دار و یك برگ فتوکپي آن )در صورتیكه شناسنامه فاقد عكس باشد لزوماً بایستي گواهي   اصل شناسنامه عكساصل شناسنامه عكس  --22

  دار معتبر ورزشكار به همراه شناسنامه ارائه شود.(دار معتبر ورزشكار به همراه شناسنامه ارائه شود.(  تحصیلي عكستحصیلي عكس

  22922966کارت بیمه ورزشي سال کارت بیمه ورزشي سال   --44

  سرپرست(سرپرست(  وو  مربيمربي  --  کنندگان )شناگرکنندگان )شناگر  برای کلیه شرکتبرای کلیه شرکت  کارتکارت  IIDDنویسي شده جهت صدور نویسي شده جهت صدور   س پشتس پشتیك قطعه عكیك قطعه عك  --22

  باشد.باشد.  الزامي ميالزامي مي

* از شرکت شناگراني که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هر دلیلي شناسنامه آنان مخدوش و * از شرکت شناگراني که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هر دلیلي شناسنامه آنان مخدوش و   

  خواهد آمد.خواهد آمد.حتي  با طي مراحل قانوني صغر سن داشته باشند جلوگیری بعمل حتي  با طي مراحل قانوني صغر سن داشته باشند جلوگیری بعمل 

  ::مقررات اجرائيمقررات اجرائي* * 
  در مسابقاتدر مسابقات  برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.نفر نفر TTeeaamm  88وتیميوتیمي  DDuueett، دو نفره ، دو نفره SSoollooمسابقات روتین آزاد به صورت یكنفره مسابقات روتین آزاد به صورت یكنفره   --22

  نمره جریمه کسر میگردد.نمره جریمه کسر میگردد.11//22نفر(به ازای هرنفرنفر(به ازای هرنفر88تیمي)در صورت تكمیل نبودن تعداد شرکت کنندگان )تیمي)در صورت تكمیل نبودن تعداد شرکت کنندگان )
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نفره نفره 88تیم تیم   (و(وDDuueett))نفره نفره   33گروه گروه   22اسامي اسامي   (،(،ssoolloo))شناگر انفرادیشناگر انفرادیهر استان موظف است در فرم ارنج نام دو هر استان موظف است در فرم ارنج نام دو   --33

((TTeeaammرا)را)  .اعالم نماید.اعالم نماید  

  ظفند در مسابقات فیگورهای گروه سني خود شرکت کنند.ظفند در مسابقات فیگورهای گروه سني خود شرکت کنند.ؤؤکنندگان در مسابقات روتین آزاد مکنندگان در مسابقات روتین آزاد م  ه شرکته شرکتکلیکلی  --22

  

  

  ::جوايز مسابقات قهرماني كشورجوايز مسابقات قهرماني كشور* * 
  گردد.گردد.  متیازات فیگور و روتین آزاد محاسبه ميمتیازات فیگور و روتین آزاد محاسبه ميسني از میانگین اسني از میانگین ا  امتیاز هر رقابت در هر ردهامتیاز هر رقابت در هر رده  --

  شود.شود.  روه سني حكم و مدال اهداء ميروه سني حكم و مدال اهداء ميدر هر گدر هر گ  وتیميوتیمي  سوم هر رقابت انفرادی، دو نفرهسوم هر رقابت انفرادی، دو نفره  به کلیه نفرات اول، دوم وبه کلیه نفرات اول، دوم و  --

مطابق جدول زیر محاسبه، مطابق جدول زیر محاسبه، ویك تیم ویك تیم   نفرهنفره  33گروه گروه   یك یك انفرادی، انفرادی،   33امتیاز امتیاز مجموع های مجموع های پس از پایان مسابقات امتیازات پس از پایان مسابقات امتیازات   --

سني که دارای بیشترین سني که دارای بیشترین   ردهرده  استان برتر مجموعه امتیازات چهاراستان برتر مجموعه امتیازات چهار  22خواهند شد و به خواهند شد و به   های برتر مشخصهای برتر مشخص  و استانو استانجمع جمع 

  امتیاز باشند کاپ قهرماني اهداء خواهد شد.امتیاز باشند کاپ قهرماني اهداء خواهد شد.

  

  كنندگان رعايت شود:كنندگان رعايت شود:  بايست از سوي كليه شركتبايست از سوي كليه شركت  ساير موارد ضروري كه ميساير موارد ضروري كه مي**
ساعت پیش از آغاز روتین شماره یك به ساعت پیش از آغاز روتین شماره یك به   33حداقل حداقل   هر گونه تغییری در ارنج اولیه به دلیل غیرپزشكي بایستيهر گونه تغییری در ارنج اولیه به دلیل غیرپزشكي بایستي  --22

خیر در اجرای مسابقه آماده رقابت باشد. در خیر در اجرای مسابقه آماده رقابت باشد. در مشروط بر آنكه نفر ذخیره بدون تأمشروط بر آنكه نفر ذخیره بدون تأ  صورت کتبي به داور تحویل داده شود.صورت کتبي به داور تحویل داده شود.

  شود.شود.  مراجعه ميمراجعه مي  22غیر این صورت به بند غیر این صورت به بند 

مبلغ مبلغ   بایدباید  خودداری نمایدخودداری نماید  در زمان مسابقه به دلیل غیر پزشكي از حضور در رقابتدر زمان مسابقه به دلیل غیر پزشكي از حضور در رقابتدر صورتي که شناگری در صورتي که شناگری   --33

تسلیم و در مقابل رسید تسلیم و در مقابل رسید   فنيفنيبایست توسط سرپرست تیم به سرپرست بایست توسط سرپرست تیم به سرپرست   این مبلغ مياین مبلغ ميپرداخت نماید، پرداخت نماید،   ((ریالریال221111//111111))

  دریافت گردد. دریافت گردد. 

  ها الزامي است.ها الزامي است.  احترام به کلیه مسئولین برگزاری مسابقات از سوی تیماحترام به کلیه مسئولین برگزاری مسابقات از سوی تیم  --22

  ها الزامي است.ها الزامي است.  رعایت ضوابط اردو و ساعات خواب و بیداری از سوی کلیه تیمرعایت ضوابط اردو و ساعات خواب و بیداری از سوی کلیه تیم  --44

جهت صرف صبحانه، جهت صرف صبحانه،   گرددگردد  ظفند در ساعاتي که توسط سرپرست اردو در محل اقامت آنان اعالم ميظفند در ساعاتي که توسط سرپرست اردو در محل اقامت آنان اعالم ميؤؤها مها م  کلیه تیمکلیه تیم  --22

  نهار و شام به رستوران محل اقامت مراجعه نمایند.نهار و شام به رستوران محل اقامت مراجعه نمایند.

بمنظور حفظ انضباط، رعایت شئون اخالقي و پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالي، اقامت و صرف غذای کلیه بمنظور حفظ انضباط، رعایت شئون اخالقي و پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالي، اقامت و صرف غذای کلیه   --66

  ها در اردوی مسابقات الزامي است.ها در اردوی مسابقات الزامي است.  تیمتیم

  *محدوديت زماني روتين ها:*محدوديت زماني روتين ها:

  

  TTeeaammتیمي تیمي   )دقیقه()دقیقه(    DDuueettدو نفره دو نفره   )دقیقه()دقیقه(  SSoollooانفرادی انفرادی   های سنيهای سني  گروهگروه

  22//1111  33//2121  33//1111  سال و پائین ترسال و پائین تر  2323

  22//2121  33//4242  33//2222  سالسال  2222و و   2424، ، 2222

  44//1111  22//1111  33//2121  سالسال  2828و و   2121، ، 2626

  44//1111  22//1111  33//2121  سال به باالسال به باال  2929
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ای باشد که همراه با موزیك آغاز و پایان یابد )با در نظر گرفتن محدودیت زماني ای باشد که همراه با موزیك آغاز و پایان یابد )با در نظر گرفتن محدودیت زماني   ها باید به گونهها باید به گونه  زمان سنجي روتینزمان سنجي روتین  --22

ثانیه کمتر یا ثانیه کمتر یا   2222قید شده در باال برای هر بخش از مسابقات( الزم به ذکر است عالوه بر محدودیت زماني منظور شده قید شده در باال برای هر بخش از مسابقات( الزم به ذکر است عالوه بر محدودیت زماني منظور شده 

  شود.شود.  های سني خطا در نظر گرفته ميهای سني خطا در نظر گرفته مي  ان روتین گروهان روتین گروهبیشتر مجاز است. در صورت عدم رعایت زمبیشتر مجاز است. در صورت عدم رعایت زم

ثانیه( ثانیه(   2121کند پایان پذیرد. )زمان کند پایان پذیرد. )زمان   کننده حاشیه را ترک ميکننده حاشیه را ترک مي  زمان حرکات کنار استخر باید هنگامي که آخرین شرکتزمان حرکات کنار استخر باید هنگامي که آخرین شرکت  --33

  باشد.باشد.  ثانیه از زمان شروع موزیك ميثانیه از زمان شروع موزیك مي  2121شروع این شروع این 

(، نام (، نام وتیميوتیمي  نفرهنفره  33  --انفرادیانفرادی  رقابترقابت))  عنوان مسابقهعنوان مسابقهFFllaasshh،و،وCCDDظفند با نصب برچسب روی ظفند با نصب برچسب روی ؤؤکنندگان مکنندگان م  شرکتشرکت  --22

های جداگانه برای هر رده های جداگانه برای هر رده   ورزشكاران، استان و مدت زمان روتین را قید کرده و در کنگره مسابقات در بستهورزشكاران، استان و مدت زمان روتین را قید کرده و در کنگره مسابقات در بسته  //  ورزشكارورزشكار

یا یا   CCDDتحویل گردد. )یك کپي از تحویل گردد. )یك کپي از   در روز جلسه کنگرهدر روز جلسه کنگره  پخش موزیكپخش موزیكمسئول مسئول سني توسط مربي یا سرپرست استان به سني توسط مربي یا سرپرست استان به 

FFllaasshhامي است(.امي است(.نزد مربیان الزنزد مربیان الز  

  باشد.باشد.  الزم االجرا ميالزم االجرا مي  شنای هنریشنای هنریکشورکشورجام جام های های   کلیه موارد ذکر شده در باال جهت رقابتکلیه موارد ذکر شده در باال جهت رقابت  --44

از موزیك با کالم مجاز نمیباشد و در صورت استفاده از موزیك با کالم مجاز نمیباشد و در صورت استفاده   داشته باشند استفادهداشته باشند استفاده  مربیان و سرپرستان تیمي توجهمربیان و سرپرستان تیمي توجه  --22

  جریمه از مجموع نهایي امتیاز آن ماده کسر میگردد.جریمه از مجموع نهایي امتیاز آن ماده کسر میگردد.  ((نمرهنمره33))

  

  ::اتات* جدول امتياز* جدول امتياز

  

  SSOOLLOO  DDUUEETT  هاها  مقاممقام
TTeeaamm  

  

  1313  2626  3434  اولاول

  6666  2222  3333  دومدوم

  6161  2121  3131  سومسوم

  2424  3131  2828  چهارمچهارم

  4848  3434  2626  پنجمپنجم

  4343  3232  2424  ششمششم

  2626  2828  2323  هفتمهفتم

  2121  2222  2121  هشتمهشتم

  3434  2323  88  نهمنهم

  2828  99  66  دهمدهم

  2323  66  44  یازدهمیازدهم

  66  22  33  دوازدهمدوازدهم

  

  امور مالي: امور مالي: * * 
ریال که به شماره حساب ریال که به شماره حساب 33//111111//111111ای روزانه به ازای هر نفرای روزانه به ازای هر نفرهزینه اردو شامل: خوابگاه و سه وعده غذهزینه اردو شامل: خوابگاه و سه وعده غذ--22

واریز گردد و فیش واریزی در بدو ورود به اردو به سرپرست اردو ارائه واریز گردد و فیش واریزی در بدو ورود به اردو به سرپرست اردو ارائه   فدراسیون شنافدراسیون شنابانك ملي بنام بانك ملي بنام   12181622221111218162222111

  گردد. گردد. 
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ز غذای تهیه شده از ز غذای تهیه شده از ها ملزم به اقامت در خوابگاه و استفاده اها ملزم به اقامت در خوابگاه و استفاده ا  لحاظ رعایت مسائل اخالقي و انضباطي کلیه تیملحاظ رعایت مسائل اخالقي و انضباطي کلیه تیمه ه بب  --33

  باشد.باشد.  سوی میزبان خواهند بود و خروج از اردو صرف غذا به صورت پراکنده و متفرقه مجاز نميسوی میزبان خواهند بود و خروج از اردو صرف غذا به صورت پراکنده و متفرقه مجاز نمي

  باشد.باشد.  ميمي  اعزامياعزاميکننده جهت نقل و انتقال به استخر و خوابگاه به عهده هیأت کننده جهت نقل و انتقال به استخر و خوابگاه به عهده هیأت   های شرکتهای شرکت  ایاب و ذهاب تیمایاب و ذهاب تیم  --22

  

  *شرايط لباس رقابت كنندگان:*شرايط لباس رقابت كنندگان:
  مسابقات روتین: مسابقات روتین:   --

بایست مناسب با مسابقات شنای موزون و مطابق با موازین اخالقي بوده و شایسته بایست مناسب با مسابقات شنای موزون و مطابق با موازین اخالقي بوده و شایسته   کنندگان ميکنندگان مي  یه رقابتیه رقابتلباس کللباس کل

استفاده از وسایل جانبي یا پوشش اضافي مجاز استفاده از وسایل جانبي یا پوشش اضافي مجاز   ..لباس شناگران نباید چند تكه باشدلباس شناگران نباید چند تكه باشد  ..انضباط فردی ورزشكار باشدانضباط فردی ورزشكار باشد

  باشد.باشد.  اختیاری مياختیاری مي  های تیميهای تیمي  رقابترقابتبرای برای نیست. استفاده از عینك شنا در این دوره از مسابقات قهرماني کشور نیست. استفاده از عینك شنا در این دوره از مسابقات قهرماني کشور 

  

  تیمي اختیاری مي باشد.تیمي اختیاری مي باشد.ولي در مسابقات ولي در مسابقات ممنوع ممنوع نفره نفره   دودو  --  تكنفرهتكنفره((  SSoolloo--DDuueett))استفاده از عینك جهت مسابقات روتین استفاده از عینك جهت مسابقات روتین   --

  مسابقات فیگور:مسابقات فیگور:  --

نا نا شود. بدیهي است بر اساس مقررات فیشود. بدیهي است بر اساس مقررات فی  لباس ورزشكاران شامل )مایو مشكي، کاله سفید، عینك مشكي( تعیین ميلباس ورزشكاران شامل )مایو مشكي، کاله سفید، عینك مشكي( تعیین مي

استفاده از هرگونه رنگ مایو غیر از مشكي و نوشته و آرم مجاز نخواهد بود. در صورت عدم رعایت این ماده از شرکت استفاده از هرگونه رنگ مایو غیر از مشكي و نوشته و آرم مجاز نخواهد بود. در صورت عدم رعایت این ماده از شرکت 

  )توسط مسئول کنترل لباس شناگران()توسط مسئول کنترل لباس شناگران(  ورزشكاران در مسابقات ممانعت خواهد شد.ورزشكاران در مسابقات ممانعت خواهد شد.

  

  

  

  

  

  ي كشور به شرح ذيل اعالم مي گردد:ي كشور به شرح ذيل اعالم مي گردد:فيگورهاي مسابقات قهرمانفيگورهاي مسابقات قهرمان**

  
ي

سن
وه 

گر
ي

سن
وه 

گر
  

  
2323   
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زی

و 
ر 

زی
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2323   
ال

س
ال

س
  

  دستهدسته
درجه درجه 
  سختيسختي

  نام فیگورنام فیگور
شماره شماره 
  فیگورفیگور

  BBaalllleett  lleegg  ssiinnggllee  212212  22//66  اجباریاجباری

  BBaarrrraaccuuddaa    212212  33//11  اجباریاجباری
  KKiipp  222222  22//88  اختیاریاختیاری

  WWaallkk  oovveerr  FFrroonntt  226161  33//22  اختیاریاختیاری

  
  

ي
سن

وه 
گر

ي
سن

وه 
گر

  

  ((
2222 --

2424 --
2222

ال
 س

)
ال

 س
)

  

  دستهدسته
درجه درجه 
  سختيسختي

  نام فیگورنام فیگور
شماره شماره 
  فیگورفیگور

  AArriiaannaa  434322  33//33  اجباریاجباری

  BBaarrrraaccuuddaa  ssppiinnnniinngg  33//33  باریباریاجاج
336600  

  ee221212      

  PPoorrppooiissee  SSppiinn  uupp  33//33  اختیاریاختیاری
118800  

  hh    
222222    

  FFllaammiinnggoo  BBeenntt  33//44  اختیاریاختیاری
KKnneeee  241241  
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ي )
سن

وه 
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ي )
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وه 
گر

2828 --
2121 --

2626  ) )
 و 

ال
س

 و 
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س
2929   

اال
ه ب

ل ب
سا

اال
ه ب

ل ب
سا

  

  دستهدسته
درجه درجه 
  سختيسختي

  نام فیگورنام فیگور
شماره شماره 
  فیگورفیگور

  BBaarrrraaccuuddaa  AAiirr  bboorrnneess  pplliitt  221818  33//88  اجباریاجباری

  PPoorrppooiissee  TTwwiisstt  SSppiinn  gg  222222  33//66  اجباریاجباری

  IIbbiiss  IInnuuoouuss  ccoonntt  ssppiinn  FF  223223  33//88  اختیاریاختیاری

  JJuuppiitteerr  232232  33//88  اختیاریاختیاری

  

  ریزی مسابقات و ریزی مسابقات و   جهت برنامهجهت برنامه  9966//2323//2121بایست حداکثر تا تاریخ بایست حداکثر تا تاریخ   ها به همراه برگه ارنج ميها به همراه برگه ارنج مي  اعالم آمادگي تیماعالم آمادگي تیم

  ه فدراسیون شنا اعالم گردد.ه فدراسیون شنا اعالم گردد.بب  132132--8883112488831124بیني و تأمین خوابگاه از طریق فكس به شماره بیني و تأمین خوابگاه از طریق فكس به شماره   پیشپیش

  گردد.گردد.  به ضمیمه نمونه برگ ارنج ارسال ميبه ضمیمه نمونه برگ ارنج ارسال مي  
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 ها برگه ارنج تيم
 

     کشور شنای هنری جام عنوان مسابقات:

 گروه سني:      باشگاه:     استان:

 نام و نام خانوادگي رديف
 تاريخ تولد

 سال  روز، ماه،

Solo 
 تك نفره

Duet 
 دو نفره

Team 

 تيمي

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

  

  )لطفاً ارنج چهار گروه سني را جداگانه پر کنید. )خوانا بدون خط خوردگي(لطفاً ارنج چهار گروه سني را جداگانه پر کنید. )خوانا بدون خط خوردگي  

   مربیان محترم توجه داشته باشید اسامي شناگران در برنامه تكنفره مربیان محترم توجه داشته باشید اسامي شناگران در برنامه تكنفرهSSoolloo   و گروه دو نفره و گروه دو نفرهDDuueett   را حتماً با عالمت ستاره را حتماً با عالمت ستاره

  اینصورت مسئولیت عدم محاسبه نتایج بعهده مربیان محترم استاني خواهد بود.اینصورت مسئولیت عدم محاسبه نتایج بعهده مربیان محترم استاني خواهد بود.  یریرمشخص کنند. در غمشخص کنند. در غ

 

 نام و نام خانوادگي       نام و نام خانوادگي

 مربي تيم                سرپرست تيم    

 امضاء                    امضاء        

 تاری                    تاريخ       


