آئین نامه اجرایی

مسابقات

)( (TIME TRIALمسافت کوتاه)

انتخابی ورودی
تیم ملی شنا
 31مرداد الی3شهریورماه-زنجان

شهریورماه1397

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات(مسافت کوتاه) ورودی تیم ملی شنای جهت مسابقات قهرمانی
جهان هوانژو( 2018کشورچین) جهت انتخاب شناگران منتخب رده سنی باالی  15سال کشور و رکورد گیری در این
رده سنی انجام به شرح جدول ذیل برگزار گردد .علیهذا مقتضی است با درنظرداشتن مفاد این بخشنامه نسبت به
اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.
 شرایط شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی

: TIME TRIAL

رده سنی انتخابی تیم ملی و زمان اجرای مسابقات:
رده سنی(سال)

رده سنی
باالی  15سال

متولدین(شمسی)

متولدین(میالدی)

ورود به اردو

از  10دیماه

از  31دسامبر سال

عصر چهارشنبه

 2003و به پایین

97/05/31

 1382به پایین

شروع مسابقات

پایان مسابقات

خروج از اردو

صبح روز شنبه
1397
1397/06/01

1397
1397/06/02

97/06/03

محل برگزاری مسابقات:

محل برگزاری  :زنجان – مجموعه ورزشی  15خرداد  -استخر شهید شهبازی زنجان
مسئول پذیرش مسابقات :آقای حامد دبستانی با شماره تماس 09127402193
 پذیرش شناگران فقط بصورت تیمی و تحت پوشش هیات های شنا (با نام هیات یا تحت نام باشگاه همراه با نامهتاییدیه هیات شنای استان متبوع) صورت می پذیرد .از پذیرش شناگران بصورت فردی معذوریم.
سرپرست اجرایی مسابقات :آقای وحید نجفی با شماره تماس 09122418032
چگونگی برگزاری مسابقات: time trial

 -1مسابقات به صورت نهایی  Time Finalبرگزار خواهد شد.
 -2مسابقات در دو نوبت صبح و عصر برگزار می گردد (.صبح ها ساعت  8الی  - 9عصر هاا سااعت  15.30الای 17
برگزارخواهد شد).
مدارک مورد نیاز:

-1همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار (یا کارت شناسایی معتبر)

 -2همراه داشتن گذرنامه (درصورت داشتن)
 -2کارت بیمه پزشکی ورزشی دارای اعتبار(درزمان مسابقه) درسال 1397
امورمالی

 -1حق شرکت درمسابقه و اسکان تیم ها توسط استان میزبان بصورت رایگان تامین می گردد.
 -2هزینه های مربوط به تغذیه ،ایاب و ذهاب داخل شهری تیم ها بعهده خودشان می باشد و هیات میزباان در ایان
خصوص فقط بعنوان راهنما و هماهنگ کننده درخدمت تیم ها خواهد بود.
تبصره :شناگران باالی  15سال منتخب تیم ملی و شناگران مورد نظر کادر فنی تایم ملای از پرداخات مبلاو ورودی
معاف هستند.

اعالم آمادگی مسابقات:

 آخرین مهلت زمانی اعالم آمادگی تیم ها و انتخاب رشته ها تا روز شنبه  20مردادماه صورت می پذیرد .هیات هاا وباشگاه ها موظفند تا این زمان نسبت به تکمیل رشته های درخواستی شناگران اقدام نمایند.
ارسال برگه ارنج مسابقات:

آخرین مهلت ارسال برگه ارنج تیم ها حداکثر 3روز قبل از شروع مسابقه (حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ) 97/5/28از طریق آقای دبستانی  09127402193اقدام گردد.

برنامه ترتیب رشته های مسابقات:

صبح روز اول

عصر روز اول

صبح روز دوم

عصر روز دوم

 9-8صبح

17-15/30عصر

 9-8صبح

17-15/30عصر

 200متر آزاد

 50متر آزاد

 100متر آزاد

 400متر آزاد

 100متر کرال پشت

 100متر قورباغه

 200متر قورباغه

 50متر کرال پشت

 50متر قورباغه

 200مترکرال پشت

 50متر پروانه

 200متر مختلط انفرادی

 100متر پروانه

 100متر مختلط انفرادی

 200متر آزاد

------

تبصره  :شناگرانی که قصد شرکت درسایر رشته هایی که در جدول فوق درج نگردیده را دارند ،می بایست درفرم
ارنج مسابقات درمهلت زمانی مطروحه ،رشته های اضافه شده خود را ارسال نمایند .بدیهی است درغیراینصورت
رکوردگیری در سایر رشته ها ،انجام نخواهد شد.

*توجه خیلی مهم  :انتخاب شناگران در این تایم ترایال برحسب کسب رکوردهای تعیاین شاده جادول رکوردهاای
ورودی ذیل خواهد بود.
*رکورد های ذیل با افزایش  2درصد افزون بر رکورد ورودی  Bمحاسبه گردیده است.
* کسب رکورد های ذیل ،موجبات شرایط حضور در مسابقات کسب سهمیه ورودی مسابقات مسافت کوتاه قهرمانی
جهان (هوانژوی چین  )2018را فراهم خواهد نمود( .مالک عضویت در تیم ملی مسافت کوتاه  ،شرط کسب ورودی در

مسابقات مورد تایید فدراسیون جهانی شنا خواهد بود)

رکورد انتخابی جهت اعزام به مسابقات کسب سهمیه

ردیف

رشته های مسابقات

1

 50مترآزاد

22.91

2

100مترآزاد

50.43

3

 200مترآزاد

1:50.87

4

 400مترآزاد

3:56.56

5

 50مترکرال پشت

25.31

6

 100مترکرال پشت

54.48

7

 200مترکرال پشت

1:59.66

8

 50مترپردانه

24.51

9

 100متر پردانه

54.42

10

 200مترپردانه

2:01.23

11

 50مترقورباغه

28.26

12

100مترقورباغه

1:01.41

13

 200مترقورباغه

2:13.89

14

 100متر مختلط انفرادی

56.54

15

200متر مختلط انفرادی

2:03.18

ورودی قهرمانی جهان2018

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
مسابقات تایم ترایال ورودی تیم ملی شنا (مسافت کوتاه )– باالی  15سال – زنجان شهریورماه 1397
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
اسامی تیم:
-1

-4

-2

-7

-5

-3

-8

-6

ردیف

مواد شنا

1

 50مترآزاد

2

100مترآزاد

3

 200مترآزاد

4

 400مترآزاد

5

 50مترکرال پشت

6

 100مترکرال پشت

7

 200مترکرال پشت

8

 50مترپردانه

9

 100متر پردانه

10

 200مترپردانه

11

 50مترقورباغه

12

100مترقورباغه

13

 200مترقورباغه

14

 100مختلط انفرادی

15

 200مختلط انفرادی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم/مهر هیات شنای استان

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مسابقات تایم ترایال ورودی تیم ملی شنا (مسافت کوتاه )– باالی  15سال – زنجان شهریورماه 1397

مشخصات اعضای تیم شنا
تیم شنای استان..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

1

/

/

13

2

/

/

13

3

/

/

13

4

/

/

13

5

/

/

13

6

/

/

13

7

/

/

13

8

/

/

13

محل تولد

نام مربی تمرینی

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی تیم :
ردیف
1

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد
/

/

درجه کارت

تلفن تماس

13

رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء

