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اجرایی آئین نامه  

  قهرمانی کشور آبهای آزادمسابقات 

"یادواره شهدای استان کردستان"  

دریاچه زریبار   -مریوان   

 (بزرگساالن -جوانان) آقایان

1397 تیرماه 19لغایت  18  



  ییرده سنرده سن  دردرشنای آبهای آزاد شنای آبهای آزاد قهرمانی کشورقهرمانی کشورمقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   آبهای آزادآبهای آزادفنی فنی   تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

شناگران شناگران جهت توسعه کمی و کیفی جهت توسعه کمی و کیفی   --  یادواره شهدای استان کردستانیادواره شهدای استان کردستان  ––  ((آقایانآقایانویژه ویژه ))  جوانان و بزرگساالنجوانان و بزرگساالن

بخشنامه نسبت بخشنامه نسبت   ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  آبهای آزادآبهای آزاد

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییبه اعزام تبه اعزام ت

  ::، جوایز، جوایز، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه  بزرگساالنبزرگساالنجوانان وجوانان و( رده  سنی ( رده  سنی الفالف

  جوایزجوایز  مسافت مسابقهمسافت مسابقه  تعداد شناگرتعداد شناگر  متولدینمتولدین  رده سنی)سال(رده سنی)سال(

هدیه هدیه مدال، حکم و مدال، حکم و   کیلومترکیلومتر  55  نفرنفر33  13831383  --11337788  سال(سال(1919--1414))سالسال2020زیر زیر 

  --نقدینقدی

  جام قهرمانی تیم هاجام قهرمانی تیم ها
  کیلومترکیلومتر  55  نفرنفر  33  و به پایینو به پایین  13771377  سالسال2020باالی باالی 

  ها و روز مسابقه:ها و روز مسابقه:  د و خروج تیمد و خروج تیم* ورو* ورو
  

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

  ییگردشگری و اقامتی رفاهگردشگری و اقامتی رفاه  مجتمعمجتمع  --انتهای شهرک بهارانانتهای شهرک بهاران--بلوار نوروزبلوار نوروز  ––شهرستان مریوان شهرستان مریوان   ––کردستان کردستان استان استان   --

      کارگرانکارگران

  0910918878875316653166  با تلفن تماسبا تلفن تماس    محمدطیب طاهرپورمحمدطیب طاهرپورآقای آقای     : :   مسئول پذیرشمسئول پذیرش  --

  دریاچه زریباردریاچه زریبار  ––شهرستان مریوان شهرستان مریوان     * 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.  --11

  می گردد.می گردد.  همزمان برگزار همزمان برگزار   ((بزرگساالنبزرگساالن  --جوانانجوانان))  گروه سنیگروه سنی  دودو، در ، در   مسافت مسابقه طبق جدول فوقمسافت مسابقه طبق جدول فوق  --22

    ( ( برترهراستان در هررده سنی برترهراستان در هررده سنی امتیاز  نفرامتیاز  نفرمجموع مجموع ))سنیسنی  رده های رده های   مجموع کل امتیازاتمجموع کل امتیازاتنتیجه مسابقات تیمی نتیجه مسابقات تیمی   --33

  ( محاسبه می گردد.( محاسبه می گردد.1818--1616--1414--1212--1010--88--66--55--44--33--22--11نفر اول )نفر اول )  1212برمبنای امتیاز برمبنای امتیاز و انفرادی و انفرادی 

  ردهردههرهر  به تیم های برتر اول تا سومبه تیم های برتر اول تا سومووحکم قهرمانی حکم قهرمانی   مدال،مدال،،،جایزه نقدیجایزه نقدی  رده های سنیرده های سنی  سومسومبه کلیه نفرات اول تا به کلیه نفرات اول تا   --44

  جام قهرمانی اهداء می گردد.جام قهرمانی اهداء می گردد.  سنیسنی

  . . مربیان تیم ها حق ندارند بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایندمربیان تیم ها حق ندارند بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایند  --55

  :کنگره مسابقات 

    انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسکاناسکان( در محل ( در محل تیرماهتیرماه  1188شنبهشنبهدودوروز قبل از مسابقات)روز قبل از مسابقات)  2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44                  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

 ورود  و پذیرش تیم ها  جلسه کنگره مسابقات روزمسابقه           اختتامیه و توزیع جوایز خروج تیم ها

شنبه شنبه عصر  روز  سه عصر  روز  سه 

1919//44//9797  

  شنبهشنبهسه سه     1122ساعتساعت

1919//0404//9797  

  1010شنبه ساعت شنبه ساعت سه سه 

  9797//0404//1919صبح صبح 

شنبه شنبه دودو  2121ساعت ساعت 

  در محل اسکان در محل اسکان   9797//44//1818

                روزروز  1212ساعت ساعت 

  9977//44//1818شنبه شنبه دودو



  شناگرانشناگران  بدنبدن  توزیع کاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسی برتوزیع کاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسی بر  --66

  به شرح ذیل می باشند:به شرح ذیل می باشند:  ( ( فنی وانضباطیفنی وانضباطی  ))  کمیته ژوریکمیته ژوری  اعضایاعضای: :   توجهتوجه

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33            ناظرداوری فدراسیون  ناظرداوری فدراسیون    --22                ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --11

  سرداور مسابقات سرداور مسابقات   --55                  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

:مدارک مورد نیاز 

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

  و ارسال فایل دیجیتالی آنو ارسال فایل دیجیتالی آن  33××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --22

  (و ارسال فایل تصویری آن(و ارسال فایل تصویری آن13913977  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   --44

    ارسال فایل  تصویری آنارسال فایل  تصویری آن  همراه داشتن کارت ملی وهمراه داشتن کارت ملی و  --22

  از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوعاز پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع  گواهی صحت سالمت جسمانیگواهی صحت سالمت جسمانی  --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   ::11تبصره تبصره 

  ..استان متبوع خواهد بوداستان متبوع خواهد بود

الکترونیکی انجام می الکترونیکی انجام می تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل :  2هتبصر

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

فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت   و و   ارسال اسامی ورزشکارانارسال اسامی ورزشکاران  اعالم آمادگی تیم ها واعالم آمادگی تیم ها و  --66

از طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنا ی از طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنا ی   9977//0044//1515(  می بایست حداکثر تا تاریخ (  می بایست حداکثر تا تاریخ IIDDشناسایی )شناسایی )

ارسال شود در صورت عدم ارسال ارسال شود در صورت عدم ارسال SSwwiimmmmiinnggmmaarriivvaann662266@@ggmmaaiill..ccoomm  به آدرس الکترونیکیبه آدرس الکترونیکی  کردستانکردستاناستان استان 

  مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

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

 09188753166با شماره تماس  محمدطیب طاهرپورآقای  سرپرست اجرایی مسابقه یا  087  -34534020  کردستان

 تماس حاصل نمائید.

امورمالی 

شرکت کنندگان اعم از شرکت کنندگان اعم از و غیره ....( و غیره ....( درون 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   --11

  بعهده هیات شنای استان کردستان می باشد.بعهده هیات شنای استان کردستان می باشد.    و هزینه های برگزاریو هزینه های برگزاری  بودهبودهو سرپرست رایگان و سرپرست رایگان   ییببورزشکار، مرورزشکار، مر
  

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

همراه، فرزند، راننده همراه، فرزند، راننده ، ، اضافهاضافهبعلت عدم ظرفیت اسکان از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان )اولیاء، شناگربعلت عدم ظرفیت اسکان از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان )اولیاء، شناگر  --11

جهت رزرو هتل جهت رزرو هتل و تعداد نفرات و تعداد نفرات ارسال به موقع اعالم آمادگی ارسال به موقع اعالم آمادگی ( جداً خودداری گردد. ( جداً خودداری گردد. اضافهاضافه  ،مربی یا سرپرست،مربی یا سرپرست

  بسیار ضروری است.بسیار ضروری است.

  نفر مربی( می باشد.نفر مربی( می باشد.  11نفر ورزشکار ، نفر ورزشکار ،   66))  نفرنفر  77تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر  تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر    --22

  ..خواهد بودخواهد بودکردستان کردستان بدیهی است هزینه اسکان و غذا تیم های شرکت کننده در اردو  بعهده هیات شنا استان بدیهی است هزینه اسکان و غذا تیم های شرکت کننده در اردو  بعهده هیات شنا استان     --33

  بعهده استان های شرکت کننده می باشد.بعهده استان های شرکت کننده می باشد.بین شهری بین شهری ایاب و ذهاب ایاب و ذهاب   --44

  در مسابقات شرکت خواهد کرد.در مسابقات شرکت خواهد کرد.)در دو رده سنی()در دو رده سنی(تحت عنوان هیات شنای استانتحت عنوان هیات شنای استاناز هر استان یک تیم از هر استان یک تیم   --55



لیست لیست ریزی صحیح ریزی صحیح   ، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامه، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامههاها  استاناستانارنج ارنج   مشخصات ومشخصات و  برگهبرگهضمن ارسال ضمن ارسال     --66    

از طریق نمابر از طریق نمابر   13913977//0044//1515سنی، مربی و سرپرست( حداکثر تا تاریخ سنی، مربی و سرپرست( حداکثر تا تاریخ     خود را الزاماً با ذکر نفرات )شناگر در هر ردهخود را الزاماً با ذکر نفرات )شناگر در هر رده  ارنجارنج

به هیات شنای استان به هیات شنای استان   SSwwiimmmmiinnggmmaarriivvaann662266@@ggmmaaiill..ccoomm  آدرس الکترونیکیآدرس الکترونیکیویاویا  3453402034534020--087087

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 کردستان کردستان 

    هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.  استاناستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                     

                                                                                                          



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران                                                                          

 1397 سال تیرماه 19 –/ آقایان )دریاچه زریبار(آزاد شنای قهرمانی آبهای قهرمانی کشور مسابقات  
 

 -------------------استان  هیات شنای  تیممشخصات  فرم                       

 
 

           

           
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

            
 

  تیم را نیز بعهده  خواهد داشت. سرپرست مربی تیم وظایف : تبصره        

 

 

 

 

 ....................مهر و امضاء هیأت شنا استان/                                                                            امضاء مربی تیم 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

           /    /13  1 

          /    /13  2 

         /    /13  3 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد ملیکد  شماره تماس

           /    /13  1 

          /    /13  2 

         /    /13  3 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد درجه کارت مربیگری شماره تماس

           /    /13  1 

 ب( مربی

 )جوانان( الف(شناگران

 )بزرگساالن( الف(شناگران


