
 * 1397  - سال  11مفاد بخشنامه مسابقات رده سنی زیر * 

 :مقررات کلی  

در هیچ  نفر ورزشکار خواهد بود  9نفر جمعا  D,E,F  (3(حداکثر نفرات شرکت کننده در هر استان در رده هاي سنی   -1
نفر مورد تایید هیات استان  3نخواهند شد و لیست نهایی هر تیم در هر رده سنی فقط سنی نفرات اضافی پذیرش رده

  )شرکت نماید  تواند با نفرات مختلف در رده هاي سنی خارج از لیست اصلی هیچ استانی نمی.( خواهد بود 
 . نفر می تواند شرکت نمایند 12جمعاً  داور  1سرپرست  و 1 + مربی 1+ شیرجه رو  9در مجموع از هر استان حداکثر  -2

 .شیرجه رو هر استان تنها حق شرکت از استان خود وشرکت درمسابقات رده سنی  خود را دارد   -3

براي اجراي دقیق مقررات و پرهیز از هرگونه تبعیض ، بی قانونی و اعتراض سایر تیم ها ، رعایت مفاد بخشنامه براي  -4
ن سرپرست و مربی تیم با مطالعه مفاد بخشنامه به قوانین فنی مسابقات نسبت به انتخاب تمامی استانها الزامی است بنابرای

بدیهی است مسئولیت رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل به عهده سرپرست و مربی . شیرجه رو و اعزام تیم اقدام نماید
 .استان شرکت کننده می باشد 

ان تیم مربوطه و مسئول امور انضباطی و اخالقی ورزشکاران و رعایت سرپرستان تیم ها مسئول کنترل مدارك ورزشکار -5
 .مقررات اردویی ومسابقات می باشند

 در محل دفتر اردو تشکیل میگردد  97مهر 24شنبه سه روز  17کنگره مسابقات در ساعت  -6

نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی و (جدول اسامی ورزشکاران بهمراه مشخصات شناسنامه اي : مهم    -7
رده سنی، لیست اسامی مربی و سرپرست تیم که تماما به مهر اداره کل تربیت بدنی هیئت شناي استان ) تاریخ کامل تولد  

   .ارائه شود رسیده باشد و در هنگام ورود باید به سرپرست مسابقات
نفر مورد تایید هیات  3نخواهند شد و لیست نهایی هر تیم در هر رده سنی فقط سنی نفرات اضافی پذیرش در هیچ رده

 )تواند با نفرات مختلف در رده هاي سنی خارج از لیست اصلی سه نفر شرکت نماید  هیچ استانی نمی.( استان خواهد بود 

بدیهی . بعد از پذیرش اولیه توسط سرپرست اردو، تایید مدارك شرکت کنندگان توسط کمیته مربوطه انجام خواهد شد -8
 .است چنانچه مدارك فرد یا افرادي تایید نگردد از شرکت در مسابقه محروم خواهد شد

به مهر مدرسه که به تایید آموزش و پرورش  همراه داشتن اصل شناسنامه به همراه گواهی تحصیلی عکسدار ممهور -9
 .شهر یا منطقه رسیده باشد الزامی است

 ... )ورزشکار، مربی، سرپرست و. ( الزامی است  داشتن کارت بیمه ورزشی براي کل اعضاء تیمهاي شرکت کننده    -10

 .مسئولین فنی و هیئت داوران توسط سرپرست فنی منصوب می گردد  - 11

ضیق وقت و مسائل فنی کلیه برگه هاي شیرجه تمام شرکت کنندگان در تمام رشته هاي مسابقه می باید در  بدلیل    -12
 .به سرپرست کل مسابقات تحویل گردد  24/7/97کنگره مسابقات 

 .ساعت قبل از مسابقه قابل اجرا می باشد 24تغییر در لیست حرکات ورزشکاران تنها تا   -13



تیم حداکثر  در مسابقات با ذکر تعداد نفرات ولیست کامل بهمراه مشخصات کامل شناسنامه اي  اعالم آمادگی شرکت  -14
جهت برنامه ریزي مسابقات بایستی توسط هیئت استان از طریق    جدول پیوست این بخشنامهطبق  24/7/97تا تاریخ 

فزار مناسب در اکثر استانهاي کشور، همچنین با توجه به کمبود سخت ا. پست یا نمابر به فدراسیون شنا ارسال گردد
 .باشند هاي شرکت کننده موظف به قبول مسئولیت حضور ورزشکاران تحت پوشش خود می هیأت

و یا شرکت   استان  تامین محل اسکان وهزینه اعزام، اقامت و غذاي شرکت کنندگان از سوي هیئت  – :امور مالی   
 .کننده خواهد بود

 :مقررات سنی   

 )سال 7- 6. ( حق شرکت خواهند داشت  1390و 1391تنها متولدین سالهاي F گروهدر   -1

 ) سال 9- 8. ( حائز شرایط حضور هستند 1388و1389تنها متولدین سالهاي  E در گروه  -2

 )سال  11- 10. (حق شرکت خواهند داشت 1386و 1387تنها متولدین سالهاي  D در گروه  -3

 :قوانین مسابقات 

طبق جدول حرکات مصوب در کمیته فنی برگزار خواهد شد و ورزشکاران موظف به اجراي تمام حرکات پیش  مسابقات   -1
بجاي حرکات اصلی نشانگر عدم توانایی اجراي ) یا هر حرکت دیگر(انجام حرکت پرش صاف    بینی شده می باشند ، لذا

 .حرکات بوده و به منزله حذف ورزشکار از آن مسابقه خواهد بود

  شیرجه رونده اول هر تیم کسب نموده و بر مبناي جدول امتیازات 2محاسبه امتیازات تیمی بر اساس مقامی که    -2
FINA  18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1  (◄◄  .    خواهد بود ( 

 .حرکات تمام ردها در جدول پیوست بخشنامه :حرکات مسابقات  

شیرجه ورزشکاران هنگام ورود تیمها از سرپرست تیمها دریافت خواهد شد و به علت کمبود وقت، تمام برگه هاي : تذکر
   )   برگه شیرجه ضمیمه می باشد. ( تاخیر در ارائه برگه شیرجه به منزله انصراف از مسابقه خواهد بود

 :تاریخ برگزاري   

  9977//77//2244مورخ مورخ   شنبهشنبهسه سه صبح روز صبح روز 88ساعت ساعت   ::هاها  ورود تیمورود تیم

    9797مهر مهر   2626و و 2525  و پنج شنبهو پنج شنبه  چهارشنبهچهارشنبهروز روز   19:3019:30صبح تا صبح تا   99از ساعت از ساعت   ::شروع مسابقاتشروع مسابقات

  9797//0707//2626پنجشنبه پنجشنبه روز روز   1515ساعت ساعت   ::هاها  خروج تیمخروج تیم
 


