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اجرایی آئین نامه  

شنای آبهای آزادمسابقات   

"بزرگداشت روز ملی خلیج فارس "  

  بوشهراستان 

 (جوانان و بزرگساالن) آقایانسنی های رده 

2317 اردیبهشت 21لغایت  21  



تا تا   4141از از   آقایان آقایان   ییسنسنهای های رده رده   دردرشنای آبهای آزاد شنای آبهای آزاد مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   آبهای آزادآبهای آزاد  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

آبهای آبهای شناگران شناگران جهت توسعه کمی و کیفی جهت توسعه کمی و کیفی   --  بزرگداشت روز ملی خلیج فارسبزرگداشت روز ملی خلیج فارس  --تحت عنوانتحت عنوانسال سال   0707باالی باالی 

بخشنامه نسبت به بخشنامه نسبت به   ننییمفاد امفاد ا  در نظر داشتندر نظر داشتن  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  آزادآزاد

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییاعزام تاعزام ت

  های  استانها (:های  استانها (:  سال  )سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیمسال  )سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیم  1212الف ( رده سنی زیر الف ( رده سنی زیر 

  جوایز انفرادیجوایز انفرادی  مسافت مسابقهمسافت مسابقه  تعداد شناگر)نفر(تعداد شناگر)نفر(  متولدینمتولدین  رده سنی)سال(رده سنی)سال(

  کیلومترکیلومتر  11  00  43843833تا تا   43143188    سال(سال(4141--4141))سالسال  0202زیر زیر 
  

  مدال و حکم مدال و حکم 
  

  

  های  استانها( :های  استانها( :  سال  ) سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیمسال  ) سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیم  1212ب ( رده سنی باالی ب ( رده سنی باالی 

  جوایز انفرادیجوایز انفرادی  مسافت مسابقهمسافت مسابقه  تعداد شناگر)نفر(تعداد شناگر)نفر(  متولدینمتولدین  رده سنی)سال(رده سنی)سال(

  سالسال  0011    --0202

  سالسال  0101  --  0202
  43431133تا تا   43143111

  43143188تا تا 43143100
  کیلومترکیلومتر  33  11

  

  مدال و حکم مدال و حکم 

  

  

  ، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیمهای  استانها:، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیمهای  استانها:  ج( رده  سنی بزرگساالنج( رده  سنی بزرگساالن  

  جوایز انفرادیجوایز انفرادی  مسافت مسابقهمسافت مسابقه  تعداد شناگر)نفر(تعداد شناگر)نفر(  متولدینمتولدین  رده سنی)سال(رده سنی)سال(

    کیلومترکیلومتر  00  00  43431133تا تا   43431111  سالسال3311    --3322

  

  
  

  مدال ، حکم مدال ، حکم 

  

  کیلومترکیلومتر00  00  43432288تا تا   43431100  سالسال3131    --3232

  کیلومترکیلومتر  00  00  43243233تاتا  44323211  سالسال  1111--1212

  کیلومترکیلومتر00  00  43143188تا تا   43243200  سالسال  1111--1212

  کیلومترکیلومتر00  00  43143133تا تا   43143111  سالسال  2121--  2222

  کیلومترکیلومتر00  00  43343388تا تا   43143100  سالسال  2121--2222

  کیلومترکیلومتر44  00  43343333تا تا   43343311  سالسال  1111  --1212

  کیلومترکیلومتر44  00  43043088تا تا   43343300  سالسال  1111--1212

  کیلومترکیلومتر44  00  و به پایینو به پایین  43043011  سال و به باالسال و به باال  1212

      

  

  

  ها و روز مسابقه:ها و روز مسابقه:  د و خروج تیمد و خروج تیموروورو* *     

  

  

  

  

  

  

  

 پذیرش تیم ها   ورود  و جلسه کنگره مسابقات روزمسابقه           خروج تیم ها

جمعه جمعه روز روز     صبحصبح

4141//00//1111  

عصر روز پنجشنبه عصر روز پنجشنبه 

4343//00//1111  

شنبه شنبه چهارچهار  0404ساعت ساعت 

  هتلهتلدر محل در محل   1111//00//4040

بعدازظهر روز چهارشنبه بعدازظهر روز چهارشنبه 

4040//00//1111  



    ::اسکان اسکان   و و پذیرش پذیرش   درس محل درس محل آآ**

  هتل ورزش بوشهرهتل ورزش بوشهر  ––خیابان ساحلی خیابان ساحلی     --بوشهربوشهراستان استان   --

  2127273139121272731391  با تلفن تماسبا تلفن تماس    فرشید فخارفرشید فخارمسئول پذیرش  آقای مسئول پذیرش  آقای   --

  خط ساحلیخط ساحلی  --بوشهربوشهر    * آدرس محل برگزاری :* آدرس محل برگزاری :

  ونگی برگزاری مسابقات:ونگی برگزاری مسابقات:چگچگ**

  مسابقات بصورت نهایی )تایم فینال(برگزار خواهد شد.مسابقات بصورت نهایی )تایم فینال(برگزار خواهد شد.  --

  تعیین می گردد.تعیین می گردد.  و جو ج  گروه الف و بگروه الف و ب  سهسه، در ، در   جداول فوقجداول فوقمسافت مسابقه طبق مسافت مسابقه طبق   --44

و انفرراد   و انفرراد       الف،ب و جالف،ب و ج  گروه هایگروه های  مجموع کل امتیازاتمجموع کل امتیازاتنفرشناگر برتر هرتیم( نفرشناگر برتر هرتیم(   22نتیجه مسابقات تیمی )امتیاز نتیجه مسابقات تیمی )امتیاز   --00

  ( محاسبه می گردد.( محاسبه می گردد.4848--4646--4141--4242--4747--88--66--55--11--33--22--44نفر اول )نفر اول )  4242برمبنای امتیاز برمبنای امتیاز 

  کلکل    مجموعمجموع  به تیم های برتر اول تا سومبه تیم های برتر اول تا سومووحکم قهرمانی حکم قهرمانی   مدال،مدال،  و جو ج  بب  گروه الف وگروه الف و  به کلیه نفرات اول تا سومبه کلیه نفرات اول تا سوم  --33

  جام قهرمانی اهداء می گردد.جام قهرمانی اهداء می گردد.وج وج   بب  الف والف و  های های   گروهگروه

  . . مربیان و سرپرست تیم ها حق ندارند بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایندمربیان و سرپرست تیم ها حق ندارند بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایند  --11

  :کنگره مسابقات 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسکاناسکان( در محل ( در محل اردیبهشتاردیبهشت  4242چهارشنبه چهارشنبه روز قبل از مسابقات)روز قبل از مسابقات)  2424رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --11                  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33      خیر مقدم خیر مقدم   --22  تالوت قرآن کریم تالوت قرآن کریم   --11

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

  توزیع کاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسی بر شناگرانتوزیع کاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسی بر شناگران  --66

  ::) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   توجهتوجه

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33            ناظرداوری فدراسیون  ناظرداوری فدراسیون    --22                ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --44

  سرداور مسابقات سرداور مسابقات   --55                  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --11

:مدارک مورد نیاز 

      تصویری آنتصویری آنهمراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل --11

گواهی اشتغال گواهی اشتغال سال( ، ارائه فایل تصویری سال( ، ارائه فایل تصویری   2727چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد)رده سنی زیرچنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد)رده سنی زیر  :2تبصره

      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.  به تحصیلبه تحصیل

  و ارسال فایل دیجیتالی آنو ارسال فایل دیجیتالی آن  33××11یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --22

  (و ارسال فایل تصویری آن(و ارسال فایل تصویری آن43143100  دارای اعتبار در سالدارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی )کارت بیمه پزشکی ورزشی )  --33

  )ویژه مربی( و ارسال فایل تصویری آن)ویژه مربی( و ارسال فایل تصویری آن  22داشتن حداقل کارت مربیگری درجه داشتن حداقل کارت مربیگری درجه   --11

    همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویری آنهمراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویری آن  --22

  گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوعگواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع  --33

مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیات شنا مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیات شنا   ::11ه ه تبصرتبصر

  ..استان متبوع خواهد بوداستان متبوع خواهد بود

تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام می تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام می :  3تبصره

  نیز الزامی است.نیز الزامی است.،لذا همراه داشتن اصل مدارک ،لذا همراه داشتن اصل مدارک   پذیردپذیرد



مسابقات )استان مسابقات )استان   نظر پزشک معتمدنظر پزشک معتمدسال با سال با   6767: تایید نهایی مجوز شرکت در مسابقه به ورزشکاران باالی : تایید نهایی مجوز شرکت در مسابقه به ورزشکاران باالی 2تذکر مهم 

الزم االجرا است و  اعتراض قابل پذیرش نخواهد الزم االجرا است و  اعتراض قابل پذیرش نخواهد   مسابقاتمسابقات  الزم بذکراست رای و نظر پزشک معتمدالزم بذکراست رای و نظر پزشک معتمدصادر خواهد شد. صادر خواهد شد. ((بوشهربوشهر

  بود.بود.

(  می بایست (  می بایست IIDDفایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی )فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی )اعالم آمادگی تیم ها و اعالم آمادگی تیم ها و   --66

به آدرس به آدرس   بوشهربوشهراز طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنای استان از طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنای استان   1100//7722//7373حداکثر تا تاریخ حداکثر تا تاریخ 

ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری   bbuusshheehhrrsswwiimmmmiinngg@@ggmmaaiill..ccoomm    الکترونیکیالکترونیکی

  بعمل خواهد آمد.بعمل خواهد آمد.

  بوشهر هیات شنای استان  تلفن   با اطالعات بیشتر   فایل الکترونیکی مدارک و کسب جهت هماهنگی و ارسال * 

تماس حاصل  71406515146با شماره تماس  اسماعیلیمیثم آقای ،سرپرست اجرایی مسابقهیا  700  -  33335616     

 نمائید.

 : 1* تذکرمهم
شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در 

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

شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن 

    داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

امورمالی 

کت کنندگان اعم از کت کنندگان اعم از و غیره ....( شرو غیره ....( شردرون شهری ، عوامل اجرایی درون شهری ، عوامل اجرایی کلیه هزینه های اردویی )غذا،اسکان، ایاب و ذهاب کلیه هزینه های اردویی )غذا،اسکان، ایاب و ذهاب   --22

و هزینه ورودیه  مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ  و هزینه ورودیه  مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ  اعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببورزشکار، مرورزشکار، مر

بنام بنام   بانک ملیبانک ملی  22212221521927221521927221ریال( خواهد بود که می بایست به شماره ریال( خواهد بود که می بایست به شماره   22//552222//222222هزار ریال )هزار ریال )  ددپانصپانصیک میلیون و یک میلیون و 

--227777به شماره فاکس به شماره فاکس     بوشهربوشهرو فیش آن را همراه با سایر مدارک به هیات شنای و فیش آن را همراه با سایر مدارک به هیات شنای واریز واریز     بوشهربوشهراستان استان هیات شنای هیات شنای 

  د. د. نمایینماییارسال ارسال       3333333356156166

    رعایت شود:رعایت شود:  باشگاهها باشگاهها   هیاتها وهیاتها و  بایست از سوی کلیهبایست از سوی کلیه  سایر موارد ضروری که میسایر موارد ضروری که می  

بعلت عدم ظرفیت اسکان از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان )اولیاء، شناگران، همراه، فرزند، راننده ،مربی بعلت عدم ظرفیت اسکان از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان )اولیاء، شناگران، همراه، فرزند، راننده ،مربی   --44

  ارسال به موقع اعالم آمادگی جهت رزرو هتل بسیار ضروری است.ارسال به موقع اعالم آمادگی جهت رزرو هتل بسیار ضروری است.یا سرپرست( جداً خودداری گردد. یا سرپرست( جداً خودداری گردد. 

  نفر سرپرست( می باشد.نفر سرپرست( می باشد.  44نفر مربی و نفر مربی و   44نفر ورزشکار ، نفر ورزشکار ،   1100))  نفرنفر  6611تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر  تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر    --00

تیم های شرکت کننده در اردو  بعهده هیات شنا تیم های شرکت کننده در اردو  بعهده هیات شنا   و ایاب و ذهاب روز مسابقهو ایاب و ذهاب روز مسابقه  غذاغذا  ،،بدیهی است هزینه اسکان بدیهی است هزینه اسکان     --33

  ..خواهد بودخواهد بود  بوشهربوشهراستان استان 

خود را خود را   لیست ارنجلیست ارنجریز  صحیح ریز  صحیح   ، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامه، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامههاها  برگه ارنج تیمبرگه ارنج تیمضمن ارسال ضمن ارسال   --11

شماره شماره   از طریق نمابراز طریق نمابر  43143111//2020//2222سنی، مربی و سرپرست( حداکثر تا تاریخ سنی، مربی و سرپرست( حداکثر تا تاریخ     الزاماً با ذکر نفرات )شناگر در هر ردهالزاماً با ذکر نفرات )شناگر در هر رده

به هیات شنای استان به هیات شنای استان   bbuusshheehhrrsswwiimmmmiinngg@@ggmmaaiill..ccoomm  آدرس الکترونیکیآدرس الکترونیکیویاویا  6611115533333333--277277

ارسال نمایند. پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و ارسال نمایند. پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و   بوشهربوشهر

    تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.
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 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران                                                                          

 2317اردیبهشت  –/ آقایان  روزملی خلیج فارس،  بزرگداشت آزاد مسابقات شنای قهرمانی آبهای  

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

 کیلومتر1(   مسافت سال21-21سال )جوانان 12الف (  رده سنی زیر           

                       

 کیلومتر( 3سال ) مسافت 11 - 12( مسابقات رده های سنی 2ب   

 کیلومتر( 3سال ) مسافت 11 -15( مسابقات رده های سنی 1ب    

 کیلومتر ( 1سال )  مسافت  31 - 32( رده سنی 2ج 

 کیلومتر( 1)مسافت  سال 31-35 ( رده سنی  1ج 

 کیلومتر( 1)مسافت  سال 11-12 ( رده سنی  3ج

 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

             /    /23  2 

            /    /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

           /    /23  2 

          /    /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

           /    /23  2 

          /    /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /    /23  2 

          /    /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 



 کیلومتر( 1)مسافت  سال 11-15 ( رده سنی  1ج

 کیلومتر( 1)مسافت  سال 51-52 ( رده سنی  5ج

 کیلومتر( 1)مسافت  سال 51-55 ( رده سنی  6ج

 کیلومتر( 2)مسافت  سال 61-62 ( رده سنی  7ج

 کیلومتر( 2)مسافت  سال 61-65 ( رده سنی  9ج

 کیلومتر( 2)مسافت سال و به باال  72 ( رده سنی  1ج

 سرپرست /مربی :( هـ  

 

 .................... مهر و امضاء هیأت شنا استان/ باشگاه                                                               تیم یا سرپرستامضاء مربی 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /23  2 

         /     /23  1 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد درجه کارت شماره تماس

          /      /23  2 

 1  23/      /         سرپرست 


