آئین نامه اجرایی

مسابقات شنای مسافت بلند
جام جندی شاپور(فجرپارسیان)
رده های سنی  12-11سال ؛ 14-13سال (پسران)
متولدین()83-84()86-85

بهمن ماه1397

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنای مسافت بلند در رده سنی  14-11سال تحت عنوان -
جام جندی شاپور(فجرپارسیان) – ویژه پسران جهت توسعه کمی و کیفی رده های سنی شنای کشور 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.
تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست  1نفر
ب) مربی  2نفر (هر رده سنی یک نفر)
ج) ورزشکار  8نفر(رده سنی  12-11سال) 8 ،نفر ( 14-13سال) جمعاً  16نفر
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی ،سرپرست ،ورزشکار  19نفر خواهد بود.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده سنی(سال)

متولدین

ورود به مهمانسرا

رده سنی 12-11

1386
1386-1385
1385

بعدازظهرپنج شنبه

رده سنی 14-13

1384
1384-1383
1383

14:00
1397ساعت 14:00
1397/11/18

شروع مسابقات

پایان مسابقات

1397
1397/11/19

1397
1397/11/21

خروج از مهمانسرا

روزدوشنبه 97/11/22
ساعت 10صبح

محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری  :استان فارس – شیراز -ابتدای بلوار چمران -بعد از بیمارستان حااف – اساتخر باین المللای
انقالب
محل مهمانسرا و پذیرش  :استان فارس -شیراز -میدان قصرالدشت-خیابان گلخون -بعدازکوچه -3مجتمع اقاامتی
شهید فهمیده تلفن 07136315007
مسئول پذیرش و مهمانسرا  :آقای غالمرضا توتونچی با تلفن تماس 09173136192

ظرفیت مهمانسرا  230 :نفر

چگونگی برگزاری مسابقات:

 -1مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
 -2مسابقات در دو نوبت صبح و عصربرگزار می گردد .صبح رأس ساعت  8/30و بعادازظهر راس سااعت 16/30
آغاز می گردد.
 -3مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در آخرین روز مسابقات با توزیع مدال به نفرات اول تاسوم
واهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.
 -4اهداء احکام  ،مدال و کاپ قهرمانی جام فجرپارسیان بعهده استان میزبان می باشد.
 -5به قهرمانان رده های سنی  12-11سال و  14-13سال به طور جداگانه حکم قهرمانی ،مادال و کااپ قهرماانی
اهداء می گردد.

کنگره مسابقات:

رأس ساعت  22روز قبل از مسابقات ()97/11/18در محل مهمانسرا انجام خواهد شد.
دستورجلسه :

 -1تالوت قرآن کریم
 -2خیر مقدم
 -3حضور و غیاب تیم ها
 -4شرح نحوه برگزاری مسابقات
-5آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها
توجه : 1اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح ذیل می باشند:
 -1ناظرفنی فدراسیون
 -2ناظرداوری فدراسیون
 -3سرپرست کل مسابقات
 -4سرپرست اجرایی مسابقات
 -5سرداور مسابقات
مدارک مورد نیاز:

-1همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویری آن
تبصره :1چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد ،ارائه فایل تصویری گواهی اشاتاال باه تحصایل
عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش) و همراه داشتن اصل شناسنامه والدین الزامی است.
 -2یک قطعه عکس  3×4و ارسال فایل دیجیتالی آن
 -3کارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سال)1397و ارسال فایل تصویری آن
 -4داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ( 2ویژه مربی) و ارسال فایل تصویری آن
 -5همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل تصویری آن
 -6ارسال نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مسابقه همراه باا درج تعداد نفرات تیی جهات پیذیرش مهمانسیرا

حداکثر تا روز دوشنبه مورخ  97/11/1می باشد.
 -7ارسال فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی ( )IDمی بایست حداکثر تا
تاریخ  97/11/10از طریق آدرس الکترونیکی  Shenafars@gmail.com :خواهد بود.

 -8ارسال فیش واریزی ( 3/200/000ریال) ورودی تیم ها تا حداکثر روزچهارشنبه  97/11/10می باشد.
 -9ثباات ارنییش شییناگران تییی هییا حااداکثر تااا تاااریخ  97/11/14از طریااق آدرس الکترونیکاای :
 Shenafars@gmail.comخواهد بود.
* جهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر با دبیرهیاات و سرپرسات اجرایای مساابقات آقاای :سیعید روسیتا

(دبیرمحترم هیات شنا) با تلفن  09174390309تماس حاصل نمائید.
تبصره : 2شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صار سن داشته باشند حق شرکت در
مسابقات مذکور را نخواهند داشت ،لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل
شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طای مراحال قاانونی
صارسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.
امورمالی

 -1کلیه هزینه های اردویی (غذا ،اسکان ،ایاب و ذهااب داخال شاهری و غیاره  )....شارکت کننادگان اعام از
ورزشکار ،مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت مای شاودو هزیناه هاای اساکان  ،غاذا و
سایرهزینه ها در طول مسابقات به ازاء هر نفر -مسابقه مبلغ سه میلیون ودویست هزارریال ( 3/200/000رییال)

خواهد بود که می بایست  0109399617007بانک ملی شعبه رحمت آباد و فیش یا رسید دریاافتی آنارا باه آدرس
پستی هیات شنا استان فارس( ) Shenafars@gmail.comو یا از طریق شماره فااکس هیاات07136286924
ارسال گردد.
 -2ازآوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان ،راننده  ،همراه ،فرزند ،مربی یا سرپرسات )جادا˝خاودداری
گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

 -1در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم می تواند در مسابقات شرکت کند.
 -2هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
 -3تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.
 -4ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مساابقات
تسلیم گردد.
 -5به کلیه نفرات اول ،دوم ،سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.
 -6درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیار
پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ ( 1/000/000ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

 -7اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تی  ،حداکثر  30دقیقاه پاس از اعاالم
نتیجه هر ماده به انضمام مبلغ(500،000ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
 -8درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا باه دالیال پزشاکی از شارکت در
مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات ،دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات
همان روز نخواهد داشت .
توجه  :2ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ،برنامه روزانه مسابقات ،فرم مشخصات و برگه ارنج
تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خود را الزاماً بافرم تکمیلی مشخصات نفرات
(شناگر ،مربی ،سرپرست) ارسال نمائید.
 :9بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی ،حضور تایم هاای ورزشای
تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در ایان مساابقات بالماانع
میباشد.

تبصره : 3در صورت افزایش تی های شرکت کننده و متعاقب آن تکمیل ظرفیت پذیرش مهمانسرا(سقف پذیرش
230نفر) اولویت با هیاتها و تی هایی است که در زمان مقرر مبلغ ورودی مسابقات را واریز کرده و فیش واریزی را

ارسال نموده اند .ضمناً در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنای استانها خواهد بود.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای مسافت بلند " جام جندی شاپور " استان فارس ،پسران – بهمن ماه سال 1397
برگ ارنش تی استان  /باشگاه -------------------
اسامی ورزشکاران تی ( 12—11سال):
-1

-4

-7

-2

-5

-8

-6

-3
ردیف

مواد شنا

1

 50متر آزاد

2

 100متر آزاد

3

 200متر آزاد

4

 400متر آزاد

5

 50متر قورباغه

6

 100متر قورباغه

7

 200متر قورباغه

8

 50متر کرال پشت

9

 100متر کرال پشت

10

 200متر کرال پشت

11

 50متر پروانه

12

 100متر پروانه

13

 200متر مختلط انفرادی

14

 4×100متر آزاد تیمی

15

 4×100متر مختلط تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تی  /مهر باشگاه  /هیات شنای استان

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای مسافت بلند " جام جندی شاپور " استان فارس ،پسران – بهمن ماه سال1397
برگ ارنش تی استان  /باشگاه -------------------
اسامی ورزشکاران تی ( 14—13سال):
-1

-4

-2

-7

-5

-3

-8

-6

ردیف

مواد شنا

1

 50متر آزاد

2

 100متر آزاد

3

 200متر آزاد

4

 400متر آزاد

5

800متر آزاد

6

 50متر قورباغه

7

 100متر قورباغه

8

 200متر قورباغه

9

 50متر کرال پشت

10

 100متر کرال پشت

11

 200متر کرال پشت

12

 50متر پروانه

13

 100متر پروانه

14

 200متر پروانه

15

 200متر مختلط انفرادی

16

 4×100متر آزاد تیمی

17

 4×100متر مختلط تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

18

 4×200متر آزاد تیمی

استان

ایام مسابقات

امضاء مربی تی  /مهر باشگاه  /هیات شنای

رشته های صبح

رشته های عصر

مسابقات شنای مسافت بلند " جام جندی شاپور " استان فارس ،پسران – بهمن ماه سال1397
رده سنی 14-11سال – پسران

روز اول

100 -1متر پروانه (12-11سال)

-7

 100متر آزاد (14-13سال)

 400 -2متر آزاد (14-13سال)

-8

 50متر پروانه ( 12-11سال)

200 -3متر آزاد (12-11سال)

-9

 50متر قورباغه (14-13سال)

100 -4قورباغه (14-13سال)

-10

200 -5متر مختلط انفرادی (12-11سال)

-11

100متر کرال پشت ( 12-11سال)
4×200متر آزاد تیمی ( 14-13سال)

 200 -6متر پروانه ( 14-13سال)

روز دوم

-12

 400متر آزاد (12-11سال)

-18

200متر قورباغه ( 14-13سال)

-13

200متر آزاد (14-13سال)

-19

100متر آزاد ( 12-11سال)

-14

100متر قورباغه ( 12-11سال)

-20

 50متر پروانه ( 14-13سال)

200 -15متر کرال پشت (14-13سال)

- 21

 200متر قورباغه ( 12-11سال )

200 -16متر کرال پشت (12-11سال)

-22

4×100متر آزاد تیمی ( 14-13سال)

100 -17متر پروانه ( 14-13سال)

-23

-24

-29

 100متر کرال پشت ( 14-13سال)

-30

 50متر کرال پشت ( 12-11سال)

-26

 50متر کرال پشت ( 14-13سال)

-31

 50متر آزاد ( 14-13سال)

-27

 50متر قورباغه (12-11سال)

-32

4×100متر آزاد تیمی ( 12-11سال)

-28

 800متر آزاد (  14-13سال)

-33

 4×100متر مختلط تیمی ( 14-13سال)

-25

روز سوم

 200متر مختلط انفرادی ( 14-13سال)

4×100متر مختلط تیمی ( 12-11سال)

 50متر آزاد ( 12-11سال )

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا ً جام جندی شاپور ً
پسران  -رده های سنی  14-11سال (بهمن ماه)1397

تی شنا استان  /باشگاه 12-11( :سال) .....................................
ردیف

نام پدر

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

1

/

13 /

2

/

13 /

3

/

13 /

4

/

13 /

5

/

13 /

6

/

13 /

7

/

13 /

8

/

13 /

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تی :
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 شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا ً جام جندی شاپور ً
پسران  -رده های سنی  14-11سال (بهمن ماه)1397

تی شنا استان  /باشگاه 14-13( :سال) .....................................
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

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تی :
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

