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 آئین نامه اجرایی

 مسابقات شنای آبهای آزاد

"کاسپینجام "  

شهرستان بابلسر –ن مازندرااستان   

 سال(25آقایان )باالی  بزرگساالنرده های سنی 

1397شهریور  18لغایت  17  



تا  25از  آقایان  یسنهای رده  درشنای آبهای آزاد مقرراست مسابقات  آبهای آزاد تهیکم میتصم بر اساس

به  آبهای آزادشناگران جهت توسعه کمی و کیفی  - مازندران کاسپینجام  -تحت عنوانسال  80باالی 

 میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیدر نظر داشتن مفاد ا است با مقتضی هذایعل برگزار گردد. لیشرح جدول ذ

  .دیئاقدام فرمامذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات 

 ، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیمهای  استانها: ( رده  سنی بزرگساالن1

 جوایز انفرادی مسافت مسابقه تعداد شناگر)نفر( متولدین رده سنی)سال(

  کیلومتر 3 2 1368تا 1372 سال 29 - 25

 

 

 

 

 

 قهرمانی مدال ، حکم 

 

 کیلومتر 3 2 1363تا  1367 سال34 -30

 کیلومتر 3 2 1358تا  1362 سال39 -35

 کیلومتر 2 2 1353تا 1357 سال 40-44

 کیلومتر2 2 1348تا  1352 سال 45-49

 کیلومتر2 2 1343تا  1347 سال 54- 50

 کیلومتر1 2 1338تا  1342 سال 55-59

 کیلومتر1 2 1333تا  1337 سال 64 -60

 کیلومتر1 2 1328تا  1332 سال 65-69

 متر 500 2  1323تا 1327 سال 70-74

 متر 500 2 1318تا  1322 سال 75-79

 متر 500 2 و به پایین 1317 سال و به باال 80

 همراه خواهد بودو یک  سرپرست با هرتیم حداکثر یک مربی  

 ها و روز مسابقه: ورود و خروج تیم*    
 

 

  :اسکان  و آدرس محل  پذیرش *

 عسلتل م  - 6پارکینگ  –– بابلسرشهر  – مازندراناستان - 

  09112115340میرامان طبری شماره تماس   مسئول پذیرش  آقای - 

  09112514049سرپرست اجرایی مسابقات : آقای محمود مهربانیان شماره تماس  - 

 پارکینگ صفر -بابلسر –مازندران   * آدرس محل برگزاری :

 چگونگی برگزاری مسابقات:*

 مسابقات بصورت نهایی )تایم فینال(برگزار خواهد شد.- 

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

عصر  روز       

 18/6/97شنبه یک

             14ساعت

 18/06/97شنبه یک

 10شنبه ساعت یک

 18/06/97صبح 

شنبه  21ساعت 

 در محل اسکان  17/06/97

روز         14ساعت 

97  /17/6شنبه 



 تعیین می گردد. مسافت مسابقه طبق جدول فوق-1 

برمبناای  و انفرادی   سنی گروه های مجموع کل امتیازاتهرتیم(  نفرشناگر برتر 2نتیجه مسابقات تیمی )امتیاز -2 

 ( محاسبه می گردد.18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1نفر اول ) 12امتیاز 

 های  گروه کل مجموع به تیم های برتر اول تا سوموحکم قهرمانی  مدال،هر دره سنی   به کلیه نفرات اول تا سوم-3 

 جام قهرمانی اهداء می گردد. سنی 

 . تیم حق ندارد بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایندو سرپرست  مربی-4 

:کنگره مسابقات  

   انجام خواهد شد. اسکانشهریور( در محل  17شنبهروز قبل از مسابقات) 21رأس ساعت 

: دستورجلسه  

  شرح نحوه برگزاری مسابقات -4         حضور و غیاب تیم ها -3   خیر مقدم  -2 تالوت قرآن کریم  -1

 ف شناگران توسط سرپرستان تیم ها آخرین مهلت زمانی جهت حذ-5

 توزیع کاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسی بر شناگران -6

 فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:)  اعضای کمیته ژوری:  توجه

 سرپرست کل مسابقات -3      ناظرداوری فدراسیون   -2        ناظرفنی فدراسیون  -1 

 سرداور مسابقات  -5         سرپرست اجرایی مسابقات  -4

:مدارک مورد نیاز 

   همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویری آن-1

 و ارسال فایل دیجیتالی آن 3×4یک قطعه عکس  -2

 (و ارسال فایل تصویری آن1397 دارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی ) -3

 )ویژه مربی( و ارسال فایل تصویری آن 2درجه داشتن حداقل کارت مربیگری  -4

  همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل  تصویری آن-2 

 هیأت پزشکی ورزشی استان متبوعگواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد -3 

مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیات شنا  :1تبصره 

 .استان متبوع خواهد بود

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

 مدارک نیز الزامی است.لذا همراه داشتن اصل پذیرد 

مسابقات )استان  نظر پزشک معتمدسال با  60: تایید نهایی مجوز شرکت در مسابقه به ورزشکاران باالی 1تذکر مهم 

 الزم بذکراست رای و نظر پزشک معتمد الزم االجرا است و  اعتراض قابل پذیرش نخواهد بود.صادر خواهد شد. ن(مازندرا

در رده  نفر در هر رده سنی می باشد لذا 3برگزاری مسابقه حداقل  شرکت کننده جهتحداقل حد نصاب نفرات  :2تذکر مهم 

مسابقه انجام سنی در آن رده  نمایندثبت نام  زمان اعالم آمادگی مهلت مقرر نفر شرکت کننده تا 3های سنی که کمتر 

نفر شرکت کننده 3نخواهد گردید، بدیهی است استان میزبان حسب ارسال نفرات تیم ها، در رده های سنی که کمتر از 



استان پذیرش  مسئولتیم ها نیز می بایست قبل از اعزام از طریق مربیان و سرپرستان دارد اطالع رسانی خواهد نمود. 

در هنگام برگزاری رده سنی( هرنفر در 3تر از م)حضور کاین  شرط را کسب نمایند. در این خصوص اطالعات الزم مازندران 

 .مسابقه بدلیل عدم حضور و یا غیبت شناگران به دالیل پزشکی و یا شخصی  نیز لحاظ خواهد گردیدمسابقه درشروع استارت 

فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت و )به همراه تعداد نفرات تیم( اعالم آمادگی تیم ها  -5

از طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل  14/06/97 روز چهارشنبه مورخ(  می بایست حداکثر تا IDشناسایی )

ارسال شود در صورت عدم  miramantabari59@gmail.com به آدرس الکترونیکی مازندرانهیأت شنای استان 

 تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد. ارسال مدارک از شرکت

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

آقای  سرپرست اجرایی مسابقهیا   مازندران  تماس 09112514049محمود مهربانیان با شماره تماس  011-33300974 

 حاصل نمائید.

 : 3* تذکرمهم
شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در 

شرکت شناگرانی که اصل مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از 

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 

کلیه هزینه های اردویی )غذا،اسکان، ایاب و ذهاب درون شهری ، عوامل اجرایی و غیره ....( شرکت کنندگان اعم از  -1

 دویم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه ورودیه  مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ  ورزشکار، مربی و سرپرست توسط ت

شعبه بلوار امام رضا)ع(  ملیبانک  0107867908006ریال( خواهد بود که می بایست به شماره  000/000/2میلیون ریال )

 د. نماییارسال مازندران  به و فیش آن را همراه با سایر مدارک به هیات شنای واریز   مازندراناستان بنام هیات شنای  ساری 

 ریال خواهد بود 000/500هزینه حضور درمسابقه بدون استفاده از اسکان و غذا به میزان 

  بایست از سوی کلیه هیاتها و باشگاهها  رعایت شود:سایر موارد ضروری که می 

بعلت عدم ظرفیت اسکان از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان )اولیاء، شناگران، همراه، فرزند، راننده ،مربی -1 

 ارسال به موقع اعالم آمادگی جهت رزرو هتل بسیار ضروری است.یا سرپرست( جداً خودداری گردد. 

 ( می باشد.نفر سرپرست1،  نفر مربی 1نفر ورزشکار ،  42) نفر 62تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر  -2 

 .خواهد بود مازندرانیات شنا استان بدیهی است هزینه اسکان و غذا تیم های شرکت کننده در اردو  بعهده ه -3 

 استان های شرکت کننده می باشد.تیم ها/ ایاب و ذهاب بعهده -4 

خود را  لیست ارنجریزی صحیح ر فرمائید به منظور امکان برنامه، خواهشمند است دستوها برگه ارنج تیمضمن ارسال   -5  

 آدرس الکترونیکیاز طریق  14/06/1397تا تاریخ  سنی، مربی و سرپرست( حداکثر الزاماً با ذکر نفرات )شناگر در هر رده

miramantabari59@gmail.com  ارسال نمایند. پس از اتمام تاریخ های مذکور  نمازندرابه هیات شنای استان

ی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات هیچگونه تغییری در برگه های ارسال

  محروم خواهند شد.

                                                                                                                                                                      



                                                                                                          

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران                                                                          

 1397 شهریور سال –/ آقایان مازندران کاسپینجام آزاد مسابقات شنای قهرمانی آبهای  

 -------------------برگ ارنج تیم استان / باشگاه                 
 

                        

 کیلومتر(3سال ) مسافت 29 -25( مسابقات رده های سنی 1-1    

 کیلومتر (3سال )  مسافت  34 - 30( رده سنی 1-2 

 کیلومتر( 3)مسافت  سال 39-35 ( رده سنی  1-3 

 کیلومتر( 2)مسافت  سال 44-40 ( رده سنی  1-4

 

 کیلومتر( 2)مسافت  سال 49-45 ( رده سنی  1-5

 کیلومتر( 2)مسافت  سال 54-50 ( رده سنی  1-6

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

           /    /13  1 

          /    /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /    /13  1 

          /    /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 



 کیلومتر( 1)مسافت  سال 59-55 ( رده سنی  1-7

 کیلومتر( 1)مسافت  سال 64-60 ( رده سنی  1-8

 کیلومتر( 1)مسافت  سال 69-65 ( رده سنی  1-9

 (متر 500)مسافت  سال 74-70 ( رده سنی  1-10

 (متر 500)مسافت سال  79-75 ( رده سنی  1-11

 (متر 500)مسافت سال و به باال  80 ( رده سنی  1-12

 :/سرپرستمربی ( هـ  

 

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

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تولدتاریخ  کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد درجه کارت شماره تماس

          /      /13  1 

 2   سرپرست 


