آئین نامه اجرایی
جشنواره شنا کودکان(مسافت کوتاه)

" گرامیداشت عیدسعید غدیرخم"
رده های سنی

10-9سال (متولدین)1387-1388

و  12-11سال(متولدین )1385-1386

 13لغایت  16شهریور  - 97ویژه دختران
استان زنجان

1397

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست جشنواره شنای کودکان (مسافت کوتاه)ویژه دختران رده های سنی
10-9سال و  12-11سال متولدین()1387-1388و( )1385-1386تحت عنوان -گرامیداشت عیدسعید غدیرخم -
جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور -به میزبانی هیات شنای استان زنجان به شرح جددول یدل برگدزار
گردد .علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهدت شدرکت
درجشنواره مذکور اقدام فرمائید.
تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست  1نفر
ب) مربی  2نفر
ج) ورزشکار (رده سنی  10-9سال تعداد  6نفر  -رده سنی  12-11سال تعداد  6نفر) مجموع  12نفر
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی ،سرپرست ،ورزشکار  15نفرخواهد بود.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده سنی

متولدین

ورود به اردو

کودکان10-9

1387
1387-1388
1388

بعدازظهرسه شنبه

 12-11سال

1385-138
1386

1397ساعت 14:00
1397/6/13

شروع مسابقات

پایان جشنواره

1397
1397/06/14

1397
1397/06/16

خروج از اردو

16عصر روز
1397
جمعه1397/06/16

محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری :زنجان _ خیابان  17شهریور _مجموعه ورزشی  15خرداد _ استخر شهید شهبازی
مسئول پذیرش :خانم سحردبستانی با شماره تماس 09127418950
سرپرست اجرایی مسابقات :خانم سیده سمیه موسوی با تلفن 09125427409
چگونگی برگزاری جشنواره:

 -1جشنواره به صورت نهایی ( )Time Finalبرگزار خواهد شد.
 -2جشنواره صبح رأس ساعت  9و عصر رأس ساعت  16/30آغاز خواهد شد.
 -3مراسم اختتام جشنواره بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز با اهدای یادبودجشنواره بده
نفرات برتر برگزار خواهد شد.
کنگره جشنواره :

رأس ساعت  21روز قبل از جشنواره(سه شبه )97/06/13در محل اردو انجام خواهد شد.
دستورجلسه :

 -1تالوت قرآن کریم
 -2خیر مقدم
 -3حضور و غیاب تیم ها
 -4شرح نحوه برگزاری جشنواره
-5آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها
توجه  :اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح یل می باشند:
 -1ناظرفنی فدراسیون
 -2نماینده کمیته استعدادیابی فدراسیون

 -3سرپرست کل جشنواره
 -4سرپرست اجرایی جشنواره
 -5سرداور مسابقات

مدارک مورد نیاز:
*ورزشکاران:
-1همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویری آن

 -2یک قطعه عکس  3×4و ارسال فایل دیجیتالی آن
 -3کارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سال )1397و ارسال فایل تصویری آن
*مربیان /سرپرست :

 -4داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ( 3ویژه مربی) و ارسال فایل تصویری آن
 -5همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل تصویری آن
تبصره : 1تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایدل الکترونیکدی
انجام می پذیرد ،لذا همراه داشتن اصل مدارک نیز الزامی است.
 -6ارسال اعالم آمادگی استان در مسابقه و تعیین تعداد نفرات حداکثر تدا تداری  97/5/31از طریدق شدماره نمدابر
 02433562400یا آدرس الکترونیکیzanjanswim@gmail.com :

ارسال گردد.

 -7ارسال فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی ( )IDمی بایست حداکثر تا تاری
 97/06/07ازطریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنای استان زنجان به آدرس الکترونیکی:
 zanjanswim@gmail.comارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
* جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطالعات بیشتر باتلفن هیات شنای استان زنجان
 02433562400تماس حاصل نمائید.
 -8ارسال فایل الکترونیکی ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/06/10از طریق آدرس الکترونیکی
هیات شنای زنجان  zanjanswim@gmail.com :انجام گردد .بدیهی است پس از اتمام تاری

مذکور هیچگونه

تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به جشنواره محروم خواهند شد.

* تذکرمهم :

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با کر توضیحات در شناسنامه صغر سدن داشدته باشدند حدق
شرکت در جشنواره مذکور را نخواهند داشت ،لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامدی بدوده و از شدرکت
شناگرانی که اصل 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.
امورمالی
 -1کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان ،ایاب و ذهاب درون شهری  ،عوامل اجرایی و غیره  )....شرکت کننددگان اعدم از
ورزشکار ،مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه ورودیه جشنواره به ازاء هر نفر مبلغ دو
میلیون و هفتصدهزارریال (2/700/000ریال) که به شماره حساب  0110740862007بانک ملی شعبه برق زنجان بنام هیات
شنای شهرستان زنجان واریزخواهد بود .برای رفاه تیم ها دستگاه کارت خوان ( )POSنیزدر پذیرش موجود می باشد.

 -2از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان ،راننده  ،همراه ،فرزند ،مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری جشنواره :

 -1در هریک از رشته های شنا فقط دو ( )2شناگر از هر تیم می تواند در هرماده شرکت کنند.
 -2هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
 -3تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته شنا کنند.
 -4ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبدل از شدروع جشدنواره همدان روز بده منشدی
جشنواره تسلیم گردد.
-5به کلیه نفرات برتر اول تا ششم مواد مختلف جشنواره حکم شناگران ممتازاهدا ء می شود.
 -6درماده  6×50مترآزاد تیمی میکس( )Mixاز هرتیم  6نفرشامل 3نفدر (10-9سدال)و3نفدر(12-11سدال)
شرکت می کنند.
تبصره  : 2یادبود جشنواره توسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گردد .ضمناً به تمدامی شدرکت کننددگان
گواهی شرکت اعطاء می گردد.
* تذکرمهم  :نحوه اجرای شنای پای دلفین بدون استفاده از فین و در حالت استریم الین در زیدر آب یدا روی
سطح آب خواهد بود.
 -7اعتراض به نتیجه هرماده باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم ،حداکثر  30دقیقه پدس از پایدان
جشنواره آن نیمروز همراه با مبلغ پانصد هزار ریال (500،000ریال) به سرداور جشنواره تحویل داده شود.
 -8درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیدل پزشدکی از شدرکت در جشدنواره
امتناع نماید درصورت تأیید پزشک جشنواره ،دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مواد همان روز نخواهد داشت
.

تبصره  :3بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی ،حضور تیم هدای
ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این جشنواره
بالمانع می باشد.
تبصره : 4در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان  ،اولویت با هیاتها و
تیم هایی است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند .الزم بذکر است در شرایط
یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنای استانها خواهد بود.

جشنواره شنای دختران (مسافت کوتاه ) گرامیداشت عیدسعید غدیرخم  -زنجان شهریور 1396
برنامه رشته های شنا در جشنواره رده های سنی کودکان ( 10-9سال)و( 12-11سال)

روز اول  /بعدازظهر

روز اول  /صبح
ماده شنا

رده سنی

ماده شنا

رده سنی

200مترآزاد

 10-9سال

100مترمختلط انفرادی

 10-9سال

200مترآزاد

 12-11سال

100مترمختلط انفرادی

 12-11سال

100مترکرال پشت

 10-9سال

 100متر قورباغه

 10-9سال

100مترکرال پشت

 12-11سال

 100متر قورباغه

 12-11سال

 4×50متر پروانه تیمی

 10-9سال

 4×25متر پای دلفین تیمی

 10-9سال

 4×50متر پروانه تیمی

 12-11سال

 4×25متر پای دلفین تیمی

 12-11سال

روزدوم  /بعدازظهر

روزدوم  /صبح
ماده شنا

رده سنی

ماده شنا

رده سنی

 50متر آزاد

 10-9سال

 25متر پای دلفین

 10-9سال

 50متر آزاد

 12-11سال

 200متر مختلط انفرادی

 12-11سال

 50متر پروانه

 10-9سال

 100متر آزاد

 10-9سال

 50متر پروانه

 12-11سال

 100متر آزاد

 12-11سال

 4×50مترمختلط تیمی

 10-9سال

 4×50مترقورباغه تیمی

 10-9سال

 4×50مترمختلط تیمی

 12-11سال

 4×50مترقورباغه تیمی

 12-11سال

روزدوم  /بعدازظهر

روزدوم  /صبح
ماده شنا

رده سنی

ساعت 16

 100متر پروانه

 10-9سال

خروج از محل اسکان

 12-11سال
50متر قورباغه

 10-9سال
 12-11سال

 50متر کرال پشت

 10-9سال
 12-11سال

 6×50مترآزاد تیمی

میکس(  3نفر 12-11سال)
( 3نفر 10-9سال)

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
جشنواره شنای دختران (مسافت کوتاه ) گرامیداشت عیدسعید غدیرخم  -شهریور  1397رده سنی کودکان (10-9سال)
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------

اسامی تیم:
-1

-4

-2

-5

-3

-6

ردیف

مواد شنا

1

200مترآزاد

2

100متر کرال پشت

3

 50متر قورباغه

4

 4× 50متر پروانه تیمی

5

100مترمختلط انفرادی

6

100مترقورباغه

7

 50متر آزاد

8

25متر پای دلفین

9

 4× 50متر قورباغه تیمی

10

50متر پروانه

11

 100متر آزاد

12

 4×50متر مختلط تیمی

13

100متر پروانه

14

50متر کرال پشت

15

 4×25متر پای دلفین تیمی

16

 6×50متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم/مهرهیات شنای استان

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

مشخصات فردی شرکت کننده در جشنواره شنای دختران -گرامیداشت عیدسعید غدیرخم -زنجان شهریور 1397
ًکودکان رده های سنی  10-9سال
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

نام پدر

نام مربی تمرینی

تاریخ تولد

1

/

/

13

2

/

/

13

3

/

/

13

4

/

/

13

5

/

/

13

6

/

/

13

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

1

/

13 /

2

/

13 /

درجه کارت

تلفن تماس

سرپرست مشترک

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
جشنواره شنای دختران (مسافت کوتاه ) گرامیداشت عیدسعید غدیرخم  -شهریور  1397رده سنی کودکان (12-11سال)
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------

اسامی تیم:
-1

-4

-2

-5

-3

-6

ردیف

مواد شنا

1

200مترآزاد

2

100متر کرال پشت

3

 50متر قورباغه

4

 4× 50متر پروانه تیمی

5

100مترمختلط انفرادی

6

100مترقورباغه

7

 50متر آزاد

8

 4× 50متر قورباغه تیمی

9

200مترمختلط انفرادی

10

50متر پروانه

11

 100متر آزاد

12

 4×50متر مختلط تیمی

13

100متر پروانه

14

50متر کرال پشت

15

 4×25متر پای دلفین تیمی

16

 6×50متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم  /مهر هیات شنای استان

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

مشخصات فردی شرکت کننده در جشنواره شنای دختران -گرامیداشت عیدسعید غدیرخم -زنجان شهریور 1397
ًکودکان رده های سنی  11-10سال
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

نام پدر

نام مربی تمرینی

تاریخ تولد

1

/

/

13

2

/

/

13

3

/

/

13

4

/

/

13

5

/

/

13

6

/

/

13

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

1

/

13 /

2

/

13 /

درجه کارت

تلفن تماس

سرپرست مشترک

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

