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:محل وزمان اجراي مسابقات
شروع ورود به اردومتولدین(پسران)(پسران)رده سنی

خروج از اردوپایان مسابقاتمسابقات

سالسال1717--1515
سالسال1818++

13813822--13138080
و به پایینو به پایین13791379

چهارشنبه چهارشنبه عصر روز عصر روز 
1010//0505//13913977

1111//0505//139139771212//0505//13913977
شنبهشنبهروزروزصبح صبح 

1313//0505//13913977

شناگران:خوابگاهوبرگزاري استخرمحل
استخر پردیساناستخر پردیسان––مجموعه ورزشی فجر مجموعه ورزشی فجر ––بلوار جمهوري بلوار جمهوري ––کرمان کرمان : : برگزارياستخرمحل
مجموعه ورزشی فجرمجموعه ورزشی فجر––بلوارجمهوري بلوارجمهوري --کرمانکرمان:و پذیرش خوابگاهمحل

09131983861با شماره تماسبا شماره تماسمهدي باختريآقايآقايمسئول پذیرش:

چگونگی برگزاري مسابقات:
TTiimmee((مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی --11 FFiinnaall ( ( و حسب قوانین و حسب قوانینFFIINNAA.برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد
آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.1166رأس ساعت رأس ساعت بعدازظهرها بعدازظهرها و و 1010رأس ساعت رأس ساعت ها ها صبحصبحمسابقات مسابقات --22
استفاده نمایند.استفاده نمایند.تیم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن تیم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن --33
توزیع مدال به توزیع مدال به مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با --44

اهداي کاپ قهرمانی به تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.اهداي کاپ قهرمانی به تیم هاي برتر برگزار خواهد شد.نفرات اول تاسوم ونفرات اول تاسوم و
می باشد.می باشد.فدراسیون شنافدراسیون شنابعهده بعهده احکام قهرمانیاحکام قهرمانیجام و جام و ،،مدال مدال اهداء اهداء --55
ابقات:کنگره مس

انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.اسکاناسکان)درمحل )درمحل 9977//0505//1010روز قبل از مسابقات (روز قبل از مسابقات (2211رأس ساعت رأس ساعت 
: دستورجلسه
تالوت قرآن کریم  تالوت قرآن کریم  --11
خیر مقدم  خیر مقدم  --22
حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها--33
شرح نحوه برگزاري مسابقاتشرح نحوه برگزاري مسابقات--44
تیم هاتیم هامربیانمربیانآخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط --55

( فنی وانضباطی)  به شرح ذیل می باشند:( فنی وانضباطی)  به شرح ذیل می باشند:ريرياعضاي کمیته ژواعضاي کمیته ژو: : 11توجهتوجه
ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون  --11
ناظر داوري فدراسیونناظر داوري فدراسیون--22
سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات--33
سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات --44
سرداور مسابقاتسرداور مسابقات--55



:مدارك مورد نیاز
الف)شناگران: 

اصل شناسنامه عکس دار اصل شناسنامه عکس دار همراه داشتنهمراه داشتن--11
عکـس دار  عکـس دار  گواهی اشتغال به تحصیلگواهی اشتغال به تحصیلارائهارائهباشد،باشد،ننداراي شناسنامه عکس دار داراي شناسنامه عکس دار ييچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار:1تبصره
الزامی است. الزامی است. (از آموزش و پرورش)  یا اصل شناسنامه والدین(از آموزش و پرورش)  یا اصل شناسنامه والدینمعتبرمعتبر

33××44قطعه عکس قطعه عکس یکیک--22
))13913977داراي اعتبار در سالداراي اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی (کارت بیمه پزشکی ورزشی (--33

ب)کادر فنی: 
(ویژه مربی)(ویژه مربی)11درجه درجه داشتن حداقل کارت مربیگري داشتن حداقل کارت مربیگري --44
ملی ملی همراه داشتن کارت همراه داشتن کارت --55

فقـط از طریـق ارسـال فایـل     فقـط از طریـق ارسـال فایـل     مـدارك فـوق  مـدارك فـوق  (با نام هر شناگر ثبت گردد ) (با نام هر شناگر ثبت گردد ) تصویر اسکن شده تصویر اسکن شده : 2تبصره 
..لذا همراه داشتن اصل مدارك الزامی استلذا همراه داشتن اصل مدارك الزامی است،،می پذیردمی پذیردالکترونیکی انجام الکترونیکی انجام 

حـداکثر تـا   حـداکثر تـا   پذیرش پذیرش جهت جهت تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیمجهت شرکت در مسابقه همراه با درج جهت شرکت در مسابقه همراه با درج ارسال نامه اعالم آمادگیارسال نامه اعالم آمادگی--66
می باشد. بـه  می باشد. بـه  امکان پذیرامکان پذیر0343226478503432264785با شماره با شماره استان استان شنا شنا هیات هیات از طریق شماره نمابر از طریق شماره نمابر 9977//0505//0066شنبه شنبه 

مکاتبات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.مکاتبات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
) مـی بایسـت   ) مـی بایسـت   IIDDتیم هاي شرکت کننده جهت صـدورکارت شناسـایی (  تیم هاي شرکت کننده جهت صـدورکارت شناسـایی (  مداركمداركشده شده ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن--77

..خواهد بودخواهد بودshminfo@yahoo.comالکترونیکی : الکترونیکی : از طریق آدرس از طریق آدرس 9797//0505//0077یکشنبهیکشنبهحداکثر تا حداکثر تا 

می بایسـت حـداکثر تـا    می بایسـت حـداکثر تـا    صدوراستارت لیست مسابقاتصدوراستارت لیست مسابقاتتیم هاي شرکت کننده جهت تیم هاي شرکت کننده جهت ارسال فایل  ارنجارسال فایل  ارنج--88
..خواهد بودخواهد بودsshhmmiinnffoo@@yyaahhoooo..ccoommاز طریق آدرس الکترونیکی : از طریق آدرس الکترونیکی : 9977//0505//0088دوشنبهدوشنبه

ي ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد ي ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییري در برگه هاپس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییري در برگه ها:3تبصره 
..اعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شداعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد

بـا سرپرسـت اجرایـی مسـابقات آقـاي      بـا سرپرسـت اجرایـی مسـابقات آقـاي      مدارك و کسب اطالعات بیشتر مدارك و کسب اطالعات بیشتر فایل الکترونیکیفایل الکترونیکیجهت هماهنگی و ارسالجهت هماهنگی و ارسال*
.نمائیدنمائیدحاصلحاصلتماس تماس 0913340650809133406508با شماره تلفن  با شماره تلفن  محمدجواد پذیرفتهمحمدجواد پذیرفته

:تذکرمهم*
شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشـته باشـند حـق شـرکت در     شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشـته باشـند حـق شـرکت در     
مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کـه  مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کـه  

ردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحـل  ردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحـل  اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هاصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به ه
..صغرسن داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمد؛؛قانونیقانونی
امورمالی

ـ مرمروواعم از ورزشکاراعم از ورزشکارغیره) شرکت کنندگانغیره) شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ، ، هزینه هاي اردویی (غذا،اسکانهزینه هاي اردویی (غذا،اسکانکلیه کلیه --11 ـ ب اسـتان  اسـتان  توسـط توسـط ی ی ب
پرداخت می گردد .پرداخت می گردد .میزبان میزبان 

می باشد.می باشد.ها ها به عهده هیات شناي استان به عهده هیات شناي استان ا استان کرمان ا استان کرمان تتهزینه ایاب و ذهاب تیم ها هزینه ایاب و ذهاب تیم ها --22



همراه، فرزند، مربـی یـا سرپرسـت    همراه، فرزند، مربـی یـا سرپرسـت    ،،(اولیاءبازیکنان، راننده(اولیاءبازیکنان، رانندهاز آوردن نفرات اضافی تحت عنواناز آوردن نفرات اضافی تحت عنوان::تذکرمهم*
خودداري گردد.خودداري گردد.̋˝)جدا)جدا
:مقررات فنی وشیوه برگزاري مسابقات
د در مسابقات شرکت کند.د در مسابقات شرکت کند.ننتوانتوانمیمیاستاناستاندر هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر در هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر --11
هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي شرکت نماید.هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي شرکت نماید.--22
تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.--33
هاي برتر (اول تا سـوم)  هاي برتر (اول تا سـوم)  استاناستانو و سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال و و به کلیه نفرات اول، دومبه کلیه نفرات اول، دوم--33

می شود.می شود.ء ء هداهداااجام قهرمانی جام قهرمانی 
MMeeddaallمدال(مدال(جایگاه جایگاه حسب حسب ،،مسابقاتمسابقاتتیمی تیمی امتیاز نهایی و رده بندي امتیاز نهایی و رده بندي --44 SSttaannddiinngg((.تعیین می گردد.تعیین می گردد
درج و ثبت خواهد شد.درج و ثبت خواهد شد.سالسال1515باالي باالي در جدول رکوردهاي مسافت کوتاهدر جدول رکوردهاي مسافت کوتاه، ، مسابقاتمسابقاتاین این ثبت رکورد جدید در ثبت رکورد جدید در --55
تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شـده ممانعـت   تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شـده ممانعـت   --66

می گردد.می گردد.
مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما بـه دالیـل   مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما بـه دالیـل   درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده ودرصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و--77

ریال) جریمه بـراي هـر مـورد دریافـت     ریال) جریمه بـراي هـر مـورد دریافـت     11//000000//000000غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ (غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ (
..خواهد گردیدخواهد گردید

هر هر اعالم نتایج اعالم نتایج دقیقه پس از دقیقه پس از 3030حداکثر حداکثر ،،تیممربیتوسط اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی--88
..ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شودریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود500,000500,000مبلغ(مبلغ(ماده همراهماده همراه

ناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیـل پزشـکی از شـرکت در    ناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیـل پزشـکی از شـرکت در    درصورتی که شدرصورتی که ش--99
مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیـه مـواد شـنا را تـا پایـان      مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیـه مـواد شـنا را تـا پایـان      

مسابقات همان روز نخواهد داشت .مسابقات همان روز نخواهد داشت .
برگـه  برگـه  فرم مشخصات وفرم مشخصات و، ، نامه روزانه مسابقات نامه روزانه مسابقات بربر،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا(پیوست بخشنامه)(پیوست بخشنامه)ضمن ارسال ضمن ارسال ::تذکر مهمتذکر مهم

فرم تکمیلـی مشخصـات   فرم تکمیلـی مشخصـات   بـا بـا را الزامـاً را الزامـاً ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خودارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خود
بصـورت فایـل  بصـورت فایـل  ((، شایان ذکر اسـت در صـورت عـدم ارسـال برگـه ارنـج      ، شایان ذکر اسـت در صـورت عـدم ارسـال برگـه ارنـج      نمائیدنمائیدنفرات (شناگر، مربی) ارسال نفرات (شناگر، مربی) ارسال 

م هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمد.م هاي فاقد برگه ارنج جلوگیري بعمل خواهد آمد.تا تاریخ فوق از ورود تیتا تاریخ فوق از ورود تی))الکترونیکیالکترونیکی



فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
1397سالماهمرداد–کشوراستانهاي برترقهرمانی کوتاه)مسافتپسران(مسابقات شناي

------------------- برگ ارنج تیم استان 
:سال 17- 15اسامی تیم

1-2-3-
4-5-

رکوردشناگر دومرکوردشناگر اولمواد شناردیف
متر آزاد150
متر آزاد2100
متر آزاد3200
متر آزاد4400
قورباغهمتر 550
متر قورباغه6100
متر قورباغه7200
متر کرال پشت850
متر کرال پشت9100
متر کرال پشت10200
متر پروانه1150
متر پروانه12100
متر پروانه13200
متر مختلط انفرادي14100
متر مختلط انفرادي15200
مترمختلط تیمی4×16100
متر آزادتیمی4×17100
میکس*متر آزاد4×1850

خواهد بود.سال18نفر باالي 2سال و 17-15نفر 2:    شاملمیکس تیم * 

مهر هیات شناي استاننام و نام خانوادگی/



فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
1397سالمرداد ماه–قهرمانی استانهاي برترکشورکوتاه) مسافت پسران(ابقات شنايمس

------------------- برگ ارنج تیم استان 
:سال 18+اسامی تیم

1-2-3-
4-5-

رکوردشناگر دومرکوردشناگر اولمواد شناردیف
متر آزاد150
متر آزاد2100
متر آزاد3200
متر آزاد4400
متر قورباغه550
متر قورباغه6100
متر قورباغه7200
متر کرال پشت850
کرال پشتمتر 9100
متر کرال پشت10200
متر پروانه1150
متر پروانه12100
متر پروانه13200
متر مختلط انفرادي14100
متر مختلط انفرادي15200
مترمختلط تیمی4×16100
متر آزادتیمی4×17100
میکس*متر آزاد4×1850

خواهد بود.سال18نفر باالي 2سال و 17-15نفر 2:    شاملکس میتیم * 

نام و نام خانوادگی/ مهر هیات شناي استان



فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
1397مرداد ماه سال–مسابقات شناي پسران( مسافت کوتاه)  قهرمانی استانهاي برترکشور

برنامه و ترتیب رشته هاي مسابقات

زانه برنامه مسابقاتجدول رو:
/ بعدازظهرمرداد  11پنجشنبه / صبحمرداد11پنجشنبه 

رده سنیماده شنارده سنیماده شنا
سال18+متر آزاد100سال17- 15متر قورباغه100
سال17- 15متر آزاد100سال18+متر قورباغه100
سال18+متر قوریاغه50سال17- 15متر پروانه200
سال17- 15متر قوریاغه50سال18+ر پروانهمت200
سال18+متر مختلط انفرادي200سال17- 15متر کرال پشت50
سال17- 15متر مختلط انفرادي200سال18+متر کرال پشت50
سال18+متر آزاد400سال17- 15متر آزاد تیمی4×100
سال17- 15متر آزاد400سال18+متر آزاد تیمی4×100

/ بعدازظهرمرداد  12جمعه /   صبحمرداد12ه جمع
رده سنیماده شنارده سنیماده شنا

سال18+متر پروانه50سال17- 15متر قورباغه200
سال17- 15متر پروانه50سال18+متر قورباغه200
سال18+متر کرال پشت200سال17- 15متر پروانه100
سال17- 15رال پشتمتر ک200سال18+متر پروانه100
سال18+متر آزاد50سال17- 15متر کرال پشت100
سال17- 15متر آزاد50سال18+متر کرال پشت100

سال18+متر مختلط تیمی4×100سال17- 15متر آزاد200
سال17- 15متر مختلط تیمی4×100سال18+متر آزاد200
نفر)2سال(17- 15زاد میکسمتر آ4×50سال17- 15متر مختلط انفرادي100

نفر)2(سال18+ سال18+متر مختلط انفرادي100



فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1397مرداد ماه سال–مسابقات شناي پسران( مسافت کوتاه)  قهرمانی استانهاي برترکشور

)1397ماهمرداد(پسران-سال 17-15رده سنی 

..............................: .......استاني تیم شنا

تلفن تماس شناگرنام مربی تمرینیمحل تولدتاریخ تولدشماره ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1       /      /13

2       /      /13

3       /      /13

4       /      /13

5       /      /13

:تیم (جوانان و بزرگساالن)مشخصات مربی 

تلفن تماسدرجه کارتتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1    /      /13

رئیس هیات شناي استان /مهرو امضاء



فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1397مرداد ماه سال–مسابقات شناي پسران( مسافت کوتاه)  قهرمانی استانهاي برترکشور

)1397پسران  (مرداد ماه- سال 18باالي رده سنی

: .....................................ستاناي تیم شنا

تلفن تماس شناگرنام مربی تمرینیمحل تولدتاریخ تولدشماره ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف
1       /      /13

2       /      /13

3       /      /13

4       /      /13

5       /      /13

رئیس هیات شناي استان /مهرو امضاء


