
 

 

 

9317آذر  

اجرایی آئین نامه  

  (بلندمسافت )پسرانشنا مسابقات 

"ایران یشنابرتراستعدادهای المپیاد "  

دوستی،آینده ای بهتر( )ورزش،  

(1185-1186 )متولدین سال12-11 سنی رده  

(1181-1184 )متولدین سال14-11 سنی رده  

  1131ماهآذر 11 لغایت 6

مشهد مقدس -استان خراسان رضوی    



 

المپیاد المپیاد قهرمانی قهرمانی   بلندبلندشنا مسافت شنا مسافت است مسابقات است مسابقات گردیده گردیده مقررمقررباعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده باعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده 

جهت توسعه کمی و کیفی جهت توسعه کمی و کیفی   سالسال  1144--1111  ییسنسنهای های رده رده   دردرپسران پسران ویژه ویژه   کشورکشورشنای شنای استعدادهای برتراستعدادهای برتر

به شرح به شرح   ((22222222)سِنِگال )سِنِگال   22222222جوانان جوانان در راستای حضور قدرتمندانه در بازی های المپیک در راستای حضور قدرتمندانه در بازی های المپیک   شنای کشورشنای کشور

در نظر داشتن در نظر داشتن   است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  به میزبانی هیات شنای استان خراسان رضویبه میزبانی هیات شنای استان خراسان رضوی  للییذذ

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییمفاد امفاد ا

:محل وزمان اجرای مسابقات 

رده 

 )پسران()پسران(سنی
 خروج تیم ها پایان مسابقات اتشروع مسابق پذیرش مسابقات متولدین

  1212--1111رده سنی رده سنی 

    1414--1111رده سنی رده سنی 

11311131--11311131  

11311131--11341134  

بعدازظهر روز سه بعدازظهر روز سه 

  9999//99//11شنبه شنبه 

چهارشنبه چهارشنبه صبح صبح 

99//99//9999  

جمعه جمعه عصر عصر 

99//99//9999  

صبح شنبه صبح شنبه   99ساعت ساعت 

  9999//99//1212مورخ مورخ 

شناگران: خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

  دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد استخر قهرمانی استخر قهرمانی   ––مشهد مقدس مشهد مقدس   ––خراسان رضوی خراسان رضوی استان استان : :   محل برگزاری

  متعاقباً اعالم می گردد.متعاقباً اعالم می گردد.  :و پذیرش  خوابگاه محل

المپیاد  چگونگی برگزاری مسابقات: 

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

  شد.شد.  آغاز خواهدآغاز خواهد  1111رأس ساعت رأس ساعت   بعدازظهرهابعدازظهرهاو و   99رأس ساعت رأس ساعت ها ها   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

    تیم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.تیم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.  --11

المپیااد توساس ساتاد برگازاری باا حضاور اساتانها )لبااس         المپیااد توساس ساتاد برگازاری باا حضاور اساتانها )لبااس         مسابقات مسابقات   یهیهاختتاماختتامافتتاحیه و افتتاحیه و   مراسم مراسم   --44

  متحدالشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.متحدالشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.

اهدای کاپ قهرمانی تیم های اهدای کاپ قهرمانی تیم های وودرحین وپایان مسابقات درحین وپایان مسابقات تاسوم تاسوم به نفرات اول به نفرات اول های انفرادی های انفرادی توزیع مدال توزیع مدال   --11

    خواهد شد.خواهد شد.  در پایان المپیاد اهداءدر پایان المپیاد اهداءبرتر برتر 

    می باشد.می باشد.  استان میزباناستان میزبانبعهده بعهده     احکام قهرمانیاحکام قهرمانیجام و جام و   ،،مدالمدالاهداء اهداء تهیه و تهیه و   --11

المپیاد کنگره مسابقات: 

      اهد شد.اهد شد.انجام خوانجام خو  اسکاناسکان(در محل (در محل 9999//2299//2121مورخ مورخ روز قبل از مسابقات )روز قبل از مسابقات )  2211رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم  تالوت قرآن کریم    --11

    خیر مقدم  خیر مقدم    --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --11

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

    تیم هاتیم ها  مربیانمربیانآخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسس آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسس --11

  ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   11توجهتوجه

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --11

      )سرپرست داوری()سرپرست داوری(ی فدراسیونی فدراسیونناظرداورناظرداور  --22



  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --11

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --11

اعضای تیم  وشرایط مورد نیاز مدارک: 

 الف( ورزشکاران

  تابعیت جمهوری اسالمی ایرانتابعیت جمهوری اسالمی ایران  --11

  پرسنلیپرسنلی  11××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --22

    الزامی است(الزامی است(  درمسابقاتدرمسابقاتاصل شناسنامه عکس داراصل شناسنامه عکس دار  همراه داشتنهمراه داشتنارائه تصویرشناسنامه  )ارائه تصویرشناسنامه  )--11

عکاس دار  عکاس دار    گواهی اشتغال به تحصییل گواهی اشتغال به تحصییل   ارائهارائه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عکس دار ندارای شناسنامه عکس دار ن  ییچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :1تبصره

  ((11)فرم شماره )فرم شماره   الزامی است. الزامی است. استان(استان(  )از آموزش و پرورش)از آموزش و پرورشمعتبرمعتبر

    ((باشدباشد  کارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمیکارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمی))  11911999دارای اعتبار در سالدارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی     --44

  ((22)فرم شماره )فرم شماره . . والدینوالدیناز از داشتن رضایت نامه کتبی داشتن رضایت نامه کتبی   --11

  )اعزام کننده()اعزام کننده(ارائه فرم سالمت جسمانی از هئیت پزشکی استان متبوعارائه فرم سالمت جسمانی از هئیت پزشکی استان متبوع  --11

فقاس از طریاا ارساال فایال     فقاس از طریاا ارساال فایال      تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مادار  فاو   تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مادار  فاو   :  2تبصره 

  مدار  الزامی است.مدار  الزامی است.  لذا همراه داشتن اصللذا همراه داشتن اصل  الکترونیکی انجام  می پذیرد،الکترونیکی انجام  می پذیرد،

 / سرپرستانیب( مرب

  ((انان)ویژه مربی)ویژه مربیشنا شنا   11درجه درجه کارت مربیگری کارت مربیگری تصویرتصویر  --99

    )ویژه مربیان و سرپرست()ویژه مربیان و سرپرست(کارت ملی کارت ملی تصویر تصویر --33

  )ویژه مربیان و سرپرست()ویژه مربیان و سرپرست(  پرسنلیپرسنلی  11××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --99

فایال  فایال  فقس از طریا ارساال  فقس از طریا ارساال   ثبت گردد ( مدار  فو ثبت گردد ( مدار  فو   مربی/سرپرستمربی/سرپرستتصویر اسکن شده )با نام تصویر اسکن شده )با نام :  3تبصره

  لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است.لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است.  الکترونیکی انجام  می پذیرد،الکترونیکی انجام  می پذیرد،

در ساامانه باناک   در ساامانه باناک   ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملزم هساتند مشخصاات خاود را    ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملزم هساتند مشخصاات خاود را      : 4تبصره 

 ثبت نمایند.ثبت نمایند.( سامانه مبین)وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان اطالعاتاطالعات

 :زمانبندی ارسال مدارک و اطالعات تیم هاج( 

حاداکرر تاا   حاداکرر تاا   پیذیرش  پیذیرش  جهات  جهات    تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیمجهت شرکت در مسابقه همراه با درج جهت شرکت در مسابقه همراه با درج   ال نامه اعالم آمادگیال نامه اعالم آمادگیارسارس  --11

  ویاویا    2111341291221113412912با شماره با شماره   هیات شنای استان خراسان رضویهیات شنای استان خراسان رضویاز طریا شماره نمابر از طریا شماره نمابر     9999//2233//1111شنبه شنبه سه سه روزروز

عد از این تاریخ ترتیاب  عد از این تاریخ ترتیاب  می باشد. به مکاتبات بمی باشد. به مکاتبات بامکان پذیرامکان پذیر  iinnffoo@@sswwiimmkkhhrr..iirrاز طریا آدرس الکترونیکی :از طریا آدرس الکترونیکی :

  اثر داده نخواهد شد.اثر داده نخواهد شد.

( می بایست حداکرر ( می بایست حداکرر IIDDتیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی )تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی )  مدارکمدارکشده شده   ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن  --22

  ..خواهد بودخواهد بود iinnffoo@@sswwiimmkkhhrr..iirrاز طریا آدرس الکترونیکی : از طریا آدرس الکترونیکی :   9999//2233//1919تا تاریخ تا تاریخ 

می بایست حداکرر تا تااریخ  می بایست حداکرر تا تااریخ    ت لیست مسابقاتت لیست مسابقاتصدوراستارصدوراستارتیم های شرکت کننده جهت تیم های شرکت کننده جهت     ارسال فایل  ارنجارسال فایل  ارنج  --11

  ..خواهد بودخواهد بودiinnffoo@@sswwiimmkkhhrr..iirr  از طریا آدرس الکترونیکی :از طریا آدرس الکترونیکی :  9999//2233//2929

پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد   :5تبصره 

  ..  خواهند شدخواهند شد  اعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروماعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم



هیات شنای اسیتان  هیات شنای اسیتان    دبیرمحترمدبیرمحترمبا با مدار  و کسب اطالعات بیشتر مدار  و کسب اطالعات بیشتر   فایل الکترونیکیفایل الکترونیکی  ارسالارسالدرخصوص درخصوص جهت هماهنگی جهت هماهنگی *

 .حاصل نمائیدحاصل نمائیدتماس تماس   1315511111113155111111با شماره تلفن با شماره تلفن   حسین گرایلیحسین گرایلی  آقایآقای    خراسان رضویخراسان رضوی

 : تذکرمهم *

سن داشاته باشاند حاا شارکت در     سن داشاته باشاند حاا شارکت در       شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغرشناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر

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

اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحال  اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحال  

    ..ل خواهد آمدل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیری بعمصغرسن داشته باشند جلوگیری بعم  ؛؛قانونیقانونی

المپیاد امورمالی: 
  توساس توساس     کاادرفنی کاادرفنی   وواعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  غیره( شرکت کنندگانغیره( شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ، ، هزینه های اردویی )غذا،اسکانهزینه های اردویی )غذا،اسکانکلیه کلیه --11  

    پرداخت می گردد .پرداخت می گردد .  استان میزباناستان میزبان

  می باشد.می باشد.  اعزام کنندهاعزام کنندههزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده استان هزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده استان   --22

  خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝(جدا(جداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرستهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست  ،،بازیکنان، رانندهبازیکنان، راننده، ، )اولیاء)اولیاء  تحت عنوانتحت عنوان  از آوردن نفرات اضافیاز آوردن نفرات اضافی  :: تذکرمهم*

المپیاد مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

    تواند در مسابقات شرکت کند.تواند در مسابقات شرکت کند.  میمیدر هررده سنی در هررده سنی   استاناستاندر هریک از رشته های شنا فقس دو شناگر از هر در هریک از رشته های شنا فقس دو شناگر از هر   --33

      شرکت نماید.شرکت نماید.رده سنی خود رده سنی خود د انفرادی د انفرادی هر شناگرمی تواند در کلیه مواهر شناگرمی تواند در کلیه موا  --44

  تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.  --55

و تیم های برتر )اول تا سوم( جاام  و تیم های برتر )اول تا سوم( جاام  سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال و و   به کلیه نفرات اول، دومبه کلیه نفرات اول، دوم  66--

فا باه ثبات رکاورد جدید)رکوردشاکنی(     فا باه ثبات رکاورد جدید)رکوردشاکنی(     به شناگرانی که موبه شناگرانی که مو  می شود.می شود.ء ء   اهدااهداتوسس ستاد برگزاری توسس ستاد برگزاری قهرمانی قهرمانی 

    شوند جایزه خاص و نفیسی نیز اهداء خواهد گردید.شوند جایزه خاص و نفیسی نیز اهداء خواهد گردید.

  تعیین می گردد.تعیین می گردد.  ((MMeeddaall  SSttaannddiinnggمدال)مدال)جایگاه جایگاه حسب حسب بربر  ،،مسابقاتمسابقاتتیمی تیمی امتیاز نهایی و رده بندی امتیاز نهایی و رده بندی   77--  

  ه ممانعت می گردد.ه ممانعت می گردد.تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شدتایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شد  88--  

درمسابقه شرکت نماید اما باه دییال   درمسابقه شرکت نماید اما باه دییال   است است درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر   99--

جریمه برای هر ماورد دریافات خواهاد    جریمه برای هر ماورد دریافات خواهاد      ریال(ریال(  11//222222//222222غیرپزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )غیرپزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )

    ..گردیدگردید

اعاالم  اعاالم  دقیقاه پاس از   دقیقاه پاس از     1212حداکرر حداکرر   ،،تیم مربیتوسط   ت کتبیت کتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صوراعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صور  1100--

    ..ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شودریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود122,222122,222))  هر ماده همراه مبلغهر ماده همراه مبلغنتایج نتایج 

درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خس شنا به دییل پزشکی از شرکت در درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خس شنا به دییل پزشکی از شرکت در   --1111

ابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه ماواد شانا را تاا پایاان     ابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه ماواد شانا را تاا پایاان     مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسمسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مس

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

برگه برگه   ،،فرم مشخصات فرم مشخصات ، ، برنامه روزانه مسابقات برنامه روزانه مسابقات   ،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا)پیوست بخشنامه()پیوست بخشنامه(ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذکر مهمتذکر مهم

یاد مراتاب اعاالم    یاد مراتاب اعاالم    خواهشمند است دساتور فرمای خواهشمند است دساتور فرمای و فرم های رضایت نامه و اشتغال به تحصیل ، و فرم های رضایت نامه و اشتغال به تحصیل ، ارنج تیم ها ارنج تیم ها 

مادار   مادار   ))طباا منادرجات   طباا منادرجات   ( ( ، سرپرسات ، سرپرسات نفرات )شناگر، مربینفرات )شناگر، مربی  فرم تکمیلی مشخصات فرم تکمیلی مشخصات بابا  را الزاماًرا الزاماً  آمادگی خودآمادگی خود

تا تاریخ تا تاریخ   ((الکترونیکیالکترونیکی  بصورت فایلبصورت فایل))، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنجنمائیدنمائیدارسال ارسال   ((مسابقاتمسابقات

  آمد.آمد.فو  از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد فو  از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد 
    

  



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

9317 ماهآذر– (پسران )ویژهایران شنایاستعدادهای برترالمپیاد قهرمانی   بلند مسافت مسابقات شنای  

-------------------برگ ارنج تیم استان   

:سال  92-99 اسامی تیم  

9-                           2-                                       3-                                  

4-                                           5-                           6-  

7-   
 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 55 9      

متر آزاد 955 2      

متر آزاد 255 3      

متر آزاد 455 4      

متر آزاد 855 5      

متر قورباغه 55 6      

متر قورباغه 955 7      

متر قورباغه 255 8      

متر کرال پشت 55 1      

متر کرال پشت 955 95      

متر کرال پشت 255 99      

متر پروانه 55 92      

متر پروانه 955 93      

متر پروانه 255 94      

متر مختلط انفرادی 255 95      

مترمختلط تیمی4×955 96      

متر آزادتیمی 4×955 97      

 

 

  مدیرکل ورزش و جوانان استان/مهر و امضاء     رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء

 
 

 



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

9317 هآذرما– پسران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران بلند مسابقات شنای مسافت   

-------------------برگ ارنج تیم استان   

:سال  94-93 اسامی تیم  

9-                           2-                                       3-                               

4-                            5-                           6-  

7-                                                            8-    
 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 55 9      

متر آزاد 955 2      

متر آزاد 255 3      

متر آزاد 455 4      

متر آزاد 855 5      

متر قورباغه 55 6      

متر قورباغه 955 7      

متر قورباغه 255 8      

متر کرال پشت 55 1      

متر کرال پشت 955 95      

متر کرال پشت 255 99      

متر پروانه 55 92      

متر پروانه 955 93      

متر پروانه 255 94      

متر مختلط انفرادی 255 95      

مترمختلط تیمی4×955 96      

متر آزادتیمی 4×955 97      

 

 

  مدیرکل ورزش و جوانان استان/مهر و امضاء     امضاءرئیس هیات شنای استان /مهرو 

 
 

  



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

9317 آذرماه– پسران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران بلند مسابقات شنای مسافت   

 برنامه و ترتیب رشته های مسابقات

 

 

 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 ایام  مسابقات رشته های صبح رشته های عصر

 سال( 12-11متر پروانه   )  51      -1

 سال(14-11متر آزاد  ) 111      -8

 سال( 12-11متر کرال پشت   )111      -3 

 سال(14-11متر قورباغه   ) 51    -11

 سال(12-11مترآزاد ) 811     -11  

 سال(12-11متر پروانه  )111 -1

 سال(14-11متر آزاد ) 411 -2

 سال(12-11) آزادمتر 211 -1

 سال(14-11غه  )قوربا111 -4

 سال(12-11) مختلط انفرادیمتر 211 -5

 سال( 14-11متر پروانه  ) 211 -6

 روز اول

 آذر1چهارشنبه 

 سال( 14-11متر قورباغه   )211        -18 

 سال( 12-11متر آزاد    )111        -13 

 سال( 14-11متر پروانه   ) 51       -21 

 ال (س 12-11متر قورباغه   )  211        - 21

 سال( 14-11متر آزاد تیمی   )4×111        -22 

 سال( 12-11متر مختلط تیمی   )4×111        -21 

 سال(12-11متر آزاد   )   411        -12

 سال(14-11متر آزاد  )211       -11

 سال( 12-11متر قورباغه   )111      -14

 سال(14-11متر کرال پشت  )211   -15

 سال(12-11ال پشت   )متر کر211   -16

 سال( 14-11متر پروانه   )111    -11 

 روز دوم

 آذر8پنجشنبه 

 سال( 12-11متر کرال پشت   ) 51      -23 

 سال( 14-11متر کرال پشت   )   111       -11 

 سال( 12-11متر پروانه  ) 211       -11 

 سال( 14-11متر آزاد    )  51        -12

 سال( 12-11تر آزاد تیمی   )م4×111      -11 

 سال( 14-11متر مختلط تیمی   ) 4×111      -14 

 سال( 14-11متر مختلط انفرادی  ) 211        -24

 سال ( 12-11متر آزاد   ) 51         -25

 سال( 14-11متر کرال پشت   ) 51        -26

 سال(12-11متر قورباغه   ) 51         -21

 سال( 14-11آزاد   )  متر 811        -28

 روز سوم

 آذر3جمعه 



 9317 آذرماه– پسران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران بلند مسابقات شنای مسافت 

 سال 92-99رده های سنی  اعضای تیم شنا    مشخصات  و اطالعات 

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
9           /   /        93   

2              /      /93    

3              /      /93    

4              /      /93    

5              /      /93    

6              /      /93    

7           /      /93    

 

 تیم : و سرپرست  مشخصات مربی 

 کارتشماره  تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 درجه یک

 تلفن تماس

9           /      /  93    

  سرپرست مشترک     2

                                                                                                    

 

  مدیرکل ورزش و جوانان استان/مهر و امضاء     رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء
 

 

 
 

 
  

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو



 9317 ذرماهآ– پسران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران بلند مسابقات شنای مسافت 

 سال 94-93رده های سنی   اعضای تیم شنا  مشخصات  و اطالعات 

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
9           /   /        93   

2              /      /93    

3              /      /93    

4              /      /93    

5              /      /93    

6              /      /93    

7              /      /93    

8              /      /93    

 

 مشخصات مربی  و سرپرست  تیم :

 کارتشماره  تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 درجه یک

 تلفن تماس

9              /      /  93    

  سرپرست مشترک     2

                                                                                                    

 

  تان/مهر و امضاءمدیرکل ورزش و جوانان اس     رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء
 

 

 
 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای         

 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی                      

 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد                  
 

 

 گواهی اشتغال به تحصیل

9فرم شماره   

 

 محل الصاق عکس

 و مهر آموزشگاه



 
 بدینوسیله گواهی می شود، صاحب عکس دانش آموز:

 
 ...........................................: شماره کدملی........................ نام پدر:.................................  نام خانوادگی :  ............................نام : 

 
 ................................................ موزی :شماره دانش آ ............. سال..........  ماه.......... روز: تاریخ تولد   شنا  رشته ورزشی

 
 : ............................. کد آموزشگاه: ........................................   نام آموزشگاه: .............................................    پایه تحصیلی

 
 

 : ............................شهر : ................................   استان     :         تلفن آموزشگاه
 
 

 در این آموزشگاه اشتغال به تحصیل داشته است.  9317-18درسال تحصیلی 
 

 
  نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه : 

 

 

 نام و نام خانوادگی مسئول تربیت بدنی منطقه و شهرستان:    

 

 

 استان اعزام کننده: شنایخانوادگی رئیس هئیت نام و نام    

 

 

       تایید معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان اعزام کننده:  

 

 
 

 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای            
 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی                         

 رخانه ستاد برگزاری المپیاددبی                     

 
 

 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار

 شماره : 
----------------- 

 پیش شماره :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

2فرم شماره   



 جهت شرکت در مسابقات استعدادهای برتر شنای ایران

 9317آذرماه سال
 

 

 ............................................محترم هیات شنای استان  یاستر
 

 با سالم؛

 

 .............. فرزند ................. به شماره ملی  .............................بدینوسیله اینجانب آقای ..............            
 

موافقت خود را با اعزام فرزندم به المپیاد )بعنوان شناگر( .................................م قانونی ولی و قی ِّ

شهرستان   خراسان رضویاستان  در 1131آذرماه  11لغایت  6استعدادهای برتر شنای ایران که از تاریخ 

 برگزار می گردد، اعالم می نمایم.مقدس  مشهد

 )) در صورتی که قیم قانونی دانش آموز)پدر( درقید حیات نباشد، الصا  تصویر قیّم نامه الزامی است((. :تذکر

 
 

 

 
 

 محل اثر انگشت و امضاء:                   

 تاریخ:                                                                      


