
 

 

 

1397مرداد  

 آئین نامه

  ()مسافت کوتاهمسابقات شنا پسران

درحال توسعه کشوراستانهای  قهرمانی  
سال 14-13و سال12-11 سنیهای  رده  

(1383-1384و)(1385-1386)متولدین   

استان اردبیل  -مردادماه 6لغایت  3  

(بزرگداشت روز اردبیل)   



 

استانهای استانهای قهرمانی قهرمانی   کوتاهکوتاه  شنا مسافتشنا مسافتاست مسابقات است مسابقات گردیده گردیده مقررمقررباعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده باعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده 

به شرح به شرح   جهت توسعه کمی و کيفی شنای کشورجهت توسعه کمی و کيفی شنای کشور  سالسال  1144--1111  ییرده سنرده سن  دردرپسران پسران   کشورکشوردرحال توسعه درحال توسعه 

است است   مقتضیمقتضی  هذاهذاييعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  به ميزبانی هيات شنای استان اردبيلبه ميزبانی هيات شنای استان اردبيل  بمناسبت بزرگداشت روز اردبیلبمناسبت بزرگداشت روز اردبیل  للییذذ

اقدام اقدام مذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممييبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  بابا

      ..ددييئئفرمافرما

ی درحال توسعه کشوراستانها  تعداد سهمیه   : 

 تعداد شناگر استان ردیف

 سال 11-12

 تعداد شناگر

 سال 13-14

 تیم جمع کل سرپرست مربی

 نفر

 10 1 1 4 4 غربین آذریایجا 1

 10 1 1 4 4 اردبيل 2

 10 1 1 4 4 چهارمحال و بختياری 3

 10 1 1 4 4 قزوین 4

 10 1 1 4 4 هرمزگان 5

 10 1 1 4 4 همدان 6

 10 1 1 4 4 یزد 7

 10 1 1 4 4 منطقه آزاد کيش 8

 10 1 1 4 4 منطقه آزاد اروند 9

 7 1 3 3 ایالم 10

 7 1 3 3 سيستان و بلوچستان 11

 7 1 3 3 سمنان 12

 7 1 3 3 لرستان 13

 7 1 3 3 خراسان شمالی 14

 7 1 3 3 خراسان جنوبی 15

 7 1 3 3 کهگيلویه و بویراحمد 16

 7 1 3 3 قم 17

 146 26 60 60 جمع کل



:محل وزمان اجرای مسابقات 

رده 

 )پسران()پسران(سنی
 ورود به اردو متولدین

شروع 

 مسابقات
 اردو خروج از پایان مسابقات

    1212--1111رده سنی رده سنی 

    1414--1313رده سنی رده سنی 

13861386--  13851385    

13841384--13831383  

شنبه شنبه چهارچهارعصر روز عصر روز 

0303//0505//13913977  
0404//0055//13913977  0505//0055//13913977  

  شنبهشنبهروزروز  صبحصبح

0606//0055//13913977    

شناگران: خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

  استادیوم تختیاستادیوم تختی  ––ایستگاه سرعين ایستگاه سرعين   --شهر اردبيل شهر اردبيل   ––اردبيل اردبيل استان استان   :و پذیرش  خوابگاه محل

  09352632524با شماره تماسبا شماره تماس      مصطفی الفباییآقای آقای  ول پذیرش:مسئ

چگونگی برگزاری مسابقات: 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  FFIINNAAو حسب قوانين و حسب قوانين ( ( TTiimmee  FFiinnaall))مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   --11

  آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  1166رأس ساعت رأس ساعت   عصرهاعصرهاو و   99رأس ساعت رأس ساعت ها ها   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

    بقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.بقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.تيم ها از یک ساعت قبل از آغاز مساتيم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسا  --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

    اهدای کاپ قهرمانی به تيم های برتر برگزار خواهد شد.اهدای کاپ قهرمانی به تيم های برتر برگزار خواهد شد.نفرات اول تاسوم ونفرات اول تاسوم و

    می باشد.می باشد.  فدراسيون شنافدراسيون شناهده هده بعبع    احکام قهرمانیاحکام قهرمانیجام و جام و   ،،مدالمدالاهداء اهداء   --55

:کنگره مسابقات 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسکاناسکان(در محل (در محل 9977//55//33روز قبل از مسابقات )روز قبل از مسابقات )  2211رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم  تالوت قرآن کریم    --11

    خير مقدم  خير مقدم    --22

  حضور و غياب تيم هاحضور و غياب تيم ها  --33

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

    تيم هاتيم ها  بيانبيانمرمرآخرین 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:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   11توجهتوجه

  فنی فدراسيون  فنی فدراسيون    ناظرناظر  --11

  فدراسيون  فدراسيون    نماینده کميته استعدایابینماینده کميته استعدایابی  --22

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

  

  

  

  

  



:مدارک مورد نیاز 

 الف(مدارک شناگران:

  دار دار   اصل شناسنامه عکساصل شناسنامه عکس  همراه داشتنهمراه داشتن--11

عکسس دار  عکسس دار    گواهی اشتغال به تحصيلگواهی اشتغال به تحصيل  ارائهارائه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عکس دار ندارای شناسنامه عکس دار ن  ییچنانچه 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

  ((13913977دارای اعتبار در سالدارای اعتبار در سالکارت بيمه پزشکی ورزشی )کارت بيمه پزشکی ورزشی )  --33

    ب(مدارک کادر فنی:

  )ویژه مربی()ویژه مربی(22درجه درجه حداقل کارت مربيگری حداقل کارت مربيگری   داشتنداشتن  --11

  همراه داشتن کارت ملی همراه داشتن کارت ملی   --22

  معرفينامه رسمی از هيات شنای استان با اعالم اسامی تيم و مسئوليت هامعرفينامه رسمی از هيات شنای استان با اعالم اسامی تيم و مسئوليت ها  --33

فقط از طریس   فقط از طریس    مدارک فوقمدارک فوقثبت گردد ( ثبت گردد ( ، مربی و سرپرست ، مربی و سرپرست )با نام هر شناگر)با نام هر شناگرتصویر اسکن شده تصویر اسکن شده :  2تبصره 

  ..لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی استلذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است  ،،یردیردمی پذمی پذ  ارسال فایل الکترونيکی انجام ارسال فایل الکترونيکی انجام 

حسداکرر تسا   حسداکرر تسا   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

            امکسان پسذیر     امکسان پسذیر         0453382031104533820311بسا شسماره   بسا شسماره     استاناستان  شناشنا  هياتهياتاز طری  شماره نمابراز طری  شماره نمابر    9977//0404//2727چهارشنبه چهارشنبه 

  این تاریخ ترتيب اثر داده نخواهد شد.این تاریخ ترتيب اثر داده نخواهد شد.می باشد. به مکاتبات بعد از می باشد. به مکاتبات بعد از 

( مسی بایسست   ( مسی بایسست   IIDDتيم های شرکت کننده جهت صسدورکارت شناسسایی )  تيم های شرکت کننده جهت صسدورکارت شناسسایی )    مدارکمدارکشده شده   ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن  --77

  ..خواهد بودخواهد بود x5xt@yahoo.comاز طری  آدرس الکترونيکی : از طری  آدرس الکترونيکی :   9977//0404//2828حداکرر تا تاریخ حداکرر تا تاریخ 

می بایسست حسداکرر تسا    می بایسست حسداکرر تسا      تتصدوراستارت ليست مسابقاصدوراستارت ليست مسابقاتيم های شرکت کننده جهت تيم های شرکت کننده جهت     ارسال فایل  ارنجارسال فایل  ارنج  --88

  ..خواهد بودخواهد بود x5xt@yahoo.comاز طری  آدرس الکترونيکی : از طری  آدرس الکترونيکی :   9977//0404//3131تاریخ تاریخ 

پس از اتمام تاریخ مذکور هيچگونه تغييری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تسيم هسایی کسه    پس از اتمام تاریخ مذکور هيچگونه تغييری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تسيم هسایی کسه      :3تبصره 

  ..  فاقد اعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شدفاقد اعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد

آقتای  آقتای    سرپرستت اجرایتی مستابقات    سرپرستت اجرایتی مستابقات    با با مدارک و کسب اطالعات بيشتر مدارک و کسب اطالعات بيشتر   فایل الکترونيکیفایل الکترونيکی  جهت هماهنگی و ارسالجهت هماهنگی و ارسال*

  .حاصل نمائيدحاصل نمائيدتماس تماس     0935263252409352632524با شماره تلفن  با شماره تلفن      مصطفی الفباییمصطفی الفبایی

 : تذکرمهم *

شناگران درصورتی که به هر دليل با ذکر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشسته باشسند حس  شسرکت در     شناگران درصورتی که به هر دليل با ذکر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشسته باشسند حس  شسرکت در     

ابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کسه  ابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کسه  مسمس

اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردليلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحسل  اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردليلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحسل  

    ..صغرسن داشته باشند جلوگيری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگيری بعمل خواهد آمد  ؛؛قانونیقانونی

امورمالی 
اسستان  اسستان    توسسط توسسط ی ی بس بس مرمر  وواعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  غيره( شرکت کنندگانغيره( شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ، ، هزینه های اردویی )غذا،اسکانهزینه های اردویی )غذا،اسکانکليه کليه   --11

    پرداخت می گردد .پرداخت می گردد .  ميزبانميزبان

  می باشد.می باشد.ها ها به عهده هيات شنای استان به عهده هيات شنای استان تا استان ميزبان تا استان ميزبان هزینه ایاب و ذهاب تيم ها هزینه ایاب و ذهاب تيم ها   --22



همراه، فرزند، مربسی یسا سرپرسست    همراه، فرزند، مربسی یسا سرپرسست      ،،رانندهراننده  )اولياءبازیکنان،)اولياءبازیکنان،  از آوردن نفرات اضافی تحت عنواناز آوردن نفرات اضافی تحت عنوان  :: تذکرمهم *

  خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝(جدا(جدا

  
    

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 

    ميتواند در مسابقات شرکت کند.ميتواند در مسابقات شرکت کند.  تيمتيمدر هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر   --11

      هر شناگر می تواند در کليه مواد انفرادی شرکت نماید.هر شناگر می تواند در کليه مواد انفرادی شرکت نماید.  --22

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

و تيم های برتر )اول تا سوم( جام و تيم های برتر )اول تا سوم( جام سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال و و   به کليه نفرات اول، دومبه کليه نفرات اول، دوم  --33

    می شود.می شود.ء ء   اهدااهداقهرمانی قهرمانی 

  تعيين می گردد.تعيين می گردد.  ((MMeeddaall  SSttaannddiinnggمدال)مدال)جایگاه جایگاه حسب حسب   ،،مسابقاتمسابقاتتيمی تيمی امتياز نهایی و رده بندی امتياز نهایی و رده بندی   --44

و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شسده ممانعست   و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شسده ممانعست   تایپ اسامی تایپ اسامی   --55

  می گردد.می گردد.

درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیسل  درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیسل    --66

برای هر مورد دریافت خواهد برای هر مورد دریافت خواهد ریال( جریمه ریال( جریمه     11//000000//000000غير پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )غير پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )

    ..گردیدگردید

اعسالم  اعسالم  دقيقسه پسس از   دقيقسه پسس از     3030حسداکرر  حسداکرر    ،،تیم مربیتوسط   اعتراض به نتيجه هرمسابقه باید به صورت کتبیاعتراض به نتيجه هرمسابقه باید به صورت کتبی  --77

    ..ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شودریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود500،000500،000هر ماده همراه مبلغ)هر ماده همراه مبلغ)نتایج نتایج 

شنا به دالیل پزشکی از شسرکت در  شنا به دالیل پزشکی از شسرکت در  درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تيم و تعيين خط درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تيم و تعيين خط   --88

مسابقات امتناع نماید درصورت تأیيد پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقيه مسواد شسنا را تسا پایسان     مسابقات امتناع نماید درصورت تأیيد پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقيه مسواد شسنا را تسا پایسان     

    مسابقات همان روز نخواهد داشت .مسابقات همان روز نخواهد داشت .

  فسرم مشخصسات و  فسرم مشخصسات و  ، ، برنامه روزانه مسسابقات  برنامه روزانه مسسابقات    ،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا)پيوست بخشنامه()پيوست بخشنامه(ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذکر مهمتذکر مهم

  فرم تکميلی مشخصات فرم تکميلی مشخصات بابا  را الزاماًرا الزاماً  برگه ارنج تيم ها خواهشمند است دستور فرمایيد مراتب اعالم آمادگی خودبرگه ارنج تيم ها خواهشمند است دستور فرمایيد مراتب اعالم آمادگی خود

  بصسورت فایسل  بصسورت فایسل  ))، شایان ذکر است در صسورت عسدم ارسسال برگسه ارنسج     ، شایان ذکر است در صسورت عسدم ارسسال برگسه ارنسج     نمائيدنمائيدنفرات )شناگر، مربی( ارسال نفرات )شناگر، مربی( ارسال 

    خواهد آمد.خواهد آمد.تا تاریخ فوق از ورود تيم های فاقد برگه ارنج جلوگيری بعمل تا تاریخ فوق از ورود تيم های فاقد برگه ارنج جلوگيری بعمل   ((الکترونيکیالکترونيکی
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

استان اردبیل –مسابقات شنای پسران )مسافت کوتاه( قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور  

1397 سال ماه مرداد  
  -------------------برگ ارنج تیم استان 

سال(: 12—11اسامی ورزشکاران تیم)  

1-                3-                   

2-                4-                    

                                                                                      

 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 مختلط انفرادی 100 13      

متر مختلط انفرادی 200 14      

متر آزاد تیمی 4×100 15      

متر مختلط تیمی 4×100 16      

 

 



مهر هیات شنای استان نام و نام خانوادگی/  

 

 

 

                           فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران                                                                       

استان اردبیل –کشوراستانهای در حال توسعه قهرمانی  (مسافت کوتاه) مسابقات شنای پسران  

1397 مرداد ماه سال  
  -------------------برگ ارنج تیم استان 

سال(: 14—13اسامی ورزشکاران تیم)  

1-                               3-                   

2-                              4-                    

                                                                                      

 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      

ر قورباغهمت 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 مختلط انفرادی 100 13      

متر مختلط انفرادی 200 14      

متر آزاد تیمی 4×100 15      

متر مختلط تیمی 4×100 16      

 



 

 نام و نام خانوادگی/ مهر هیات شنای استان                                                                                                                                      

  

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 استان اردبیل –در حال توسعه کشورمسابقات شنای پسران )مسافت کوتاه( قهرمانی استانهای 

1397 مرداد ماه سال  

جدول روزانه برنامه مسابقات: 

 روز اول  / بعدازظهر روز اول  / صبح

 رده سنی ماده شنا رده سنی ماده شنا

 سال 14-13 متر آزاد 100 سال 12-11 متر قورباغه 100

 سال 12-11 متر آزاد 100 سال 14-13 متر قورباغه 100

 سال 14-13 متر قوریاغه 50 سال 12-11 ر آزادمت200

 سال 12-11 متر قوریاغه 50 سال 14-13 متر آزاد200

 سال 14-13 متر مختلط انفرادی200 سال 12-11 متر کرال پشت 50

 سال 12-11 متر مختلط انفرادی200 سال 14-13 متر کرال پشت 50

 لسا 14-13 متر آزاد400 سال 12-11 متر آزاد تيمی 4×50

 سال 12-11 متر آزاد400 سال 14-13 متر آزاد تيمی 4×50
 

 روزدوم / بعدازظهر روزدوم  /   صبح

 رده سنی ماده شنا رده سنی ماده شنا

 سال 14-13 متر پروانه50 سال 12-11 متر قورباغه 200

 سال 12-11 متر پروانه50 سال 14-13 متر قورباغه 200

 سال 14-13 تر کرال پشتم 200 سال 12-11 متر پروانه 100

 سال 12-11 متر کرال پشت 200 سال 14-13 متر پروانه 100

متر آزاد 50 سال 12-11 متر کرال پشت 100  سال 13-14 

متر آزاد 50 سال 14-13 متر کرال پشت 100  سال 11-12 

 سال 14-13 متر مختلط تيمی 4×50 سال 12-11 متر مختلط انفرادی100

 سال 12-11 متر مختلط تيمی 4×50 سال 14-13 دیمتر مختلط انفرا100

 نفر(2سال) 12-11 متر آزاد ميکس 4×50 

 نفر(2سال) 13-14

 



 

 

 

 

 فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو

 استان اردبیل –کشور استانهای درحال توسعه مسابقات پسران شنای قهرمانی مشخصات فردی شرکت کننده در 

 1397 مرداد ماه سال

 (1397ماه دمرداسال  ) 12-11 رده های سنی

 : .....................................استان ی تیم شنا

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

1          /   /       13    

2              /      /13     

3         /      /     13     

4              /      /13     

 

 تیم : /سرپرست مشخصات مربی 

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

1           /      /  13    

  سرپرست 13  /      /        2

                                                                                                    

 

 رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو

 استان اردبیل –کشور استانهای درحال توسعه مسابقات پسران شنای قهرمانی مشخصات فردی شرکت کننده در 

 1397 سال مرداد ماه

 (1397سال  )مرداد ماه 14-13رده های سنی 

 : .....................................استان ی تیم شنا

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

1          /   /       13    

2              /      /13     

3              /      /13     

4              /      /13     

 

 مشخصات مربی /سرپرست  تیم :

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

1           /      /  13    

  سرپرست 13  /      /        2

                                                                                                    

 

 رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء

 

 


