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)مجموعه )مجموعه ننتهراتهرادر استان در استان   13971397ماه ماه   بهمنبهمن  2626لغایتلغایت  2323کشور از تاریخ کشور از تاریخ   شنای موزونشنای موزون  بخشنامه مسابقات جامبخشنامه مسابقات جام  

  ::ورزشی آزادی(ورزشی آزادی(

  ::گروه سنيگروه سني  هرهر  ها درها در  و تعداد شناگران، مربيان و سرپرست تيمو تعداد شناگران، مربيان و سرپرست تيم  ل تولدل تولدساسا* * 

  

  تعداد شركت كنندگانتعداد شركت كنندگان  متولدينمتولدين  گروه سنيگروه سني

  نفر ورزشكارنفر ورزشكار  1212حداكثر حداكثر   به باالبه باال  13138855  سالسال1212و زيرو زير1212

  نفر ورزشكارنفر ورزشكار  1212حداكثر حداكثر   13138844  --13138833  --13138822  ( سال( سال1313--1414--1515))

  نفر ورزشكارنفر ورزشكار  1212حداكثر حداكثر   13811381  --13138080  --13713799  ( سال( سال1616--1717--1818))

  نفر ورزشكارنفر ورزشكار  1212حداكثر حداكثر   به پايینبه پايین13137788  سال به باالسال به باال  1919

  

  دودومجاز است در هر دو گروه سنی یك مربی و مجاز است در هر دو گروه سنی یك مربی و در مسابقات جام کشوردر مسابقات جام کشور  تیم شرکت کنندهتیم شرکت کنندههر هر   --

  سرپرست اعزام نمایند.سرپرست اعزام نمایند.

  دودواست در هر دو گروه سنی یك مربی و است در هر دو گروه سنی یك مربی و   در مسابقات قهرمانی کشور مجازدر مسابقات قهرمانی کشور مجاز  استان شرکت کنندهاستان شرکت کنندههر هر   --

  سرپرست اعزام نمایند.سرپرست اعزام نمایند.

  باشد. باشد.   به عهده اعزام کننده میبه عهده اعزام کننده می  پرستپرست  مربی و سرمربی و سر    ،،های ورزشكارانهای ورزشكاران  بدیهی است کلیه هزینهبدیهی است کلیه هزینه  --

  ها و روزهاي مسابقه:ها و روزهاي مسابقه:  ود و خروج تيمود و خروج تيم* ور* ور
  سال(سال(1515--1313و و 1212و زیرو زیر1212)رده سنی )رده سنی   9797//1111//2323شنبه مورخ شنبه مورخ سه سه ها: بعدازظهر روز ها: بعدازظهر روز   ورود تیمورود تیم  --

  9797//1111//2525پنجشنبه مورخ پنجشنبه مورخ خروج تیم دو رده سنی فوق: عصر روز خروج تیم دو رده سنی فوق: عصر روز --

  سال به باال(سال به باال(1919و و   1818--1616)رده سنی )رده سنی 9797//1111//2424ورود استان ها:بعدازظهر روز چهارشنبه ورود استان ها:بعدازظهر روز چهارشنبه --

  9797//1111//2626مورخ مورخ   جمعهجمعهروز روز   عصرعصرخروج: خروج:   --

  * آدرس محل اردو و محل برگزاري مسابقات:* آدرس محل اردو و محل برگزاري مسابقات:
استخر قهرمانی استخر قهرمانی   --مجموعه ورزشی آزادیمجموعه ورزشی آزادی  ––  کرجکرج  --  تهرانتهران  اتوباناتوبان  55کیلومتر کیلومتر   ––استان تهران استان تهران استخر: استخر:   --

  آزادی.آزادی.

                            شماره شماره خوابگاه خوابگاه   ––مجموعه ورزشی آزادی مجموعه ورزشی آزادی     ––  کرجکرج  --  تهرانتهران  اتوباناتوبان  55کیلومتر کیلومتر   --استان تهراناستان تهرانخوابگاه: خوابگاه:   --

  * چگونگي برگزاري مسابقات:* چگونگي برگزاري مسابقات:
صبح روز اول مسابقات در محل استخر انجام خواهد گردید. لذا کلیه شرکت صبح روز اول مسابقات در محل استخر انجام خواهد گردید. لذا کلیه شرکت   88مراسم افتتاحیه ساعت مراسم افتتاحیه ساعت   --11

  ..های متحدالشكل در مراسم شرکت کنندهای متحدالشكل در مراسم شرکت کنند  بایست با لباسبایست با لباس  ها میها می  کنندگان در مسابقات از استانکنندگان در مسابقات از استان

 بسمه تعالي
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سال(که بصورت جام برگزار خواهد شد، مورخ سال(که بصورت جام برگزار خواهد شد، مورخ 1515--1313و)و)  سال(سال(1212و و 1212و رده سنی )زیرو رده سنی )زیرددمراسم اختتامیه مراسم اختتامیه   --22

برگزار برگزار   رده سنیرده سنی  دودوهای برترمجموعه های برترمجموعه   بعد از انجام آخرین رشته با اهداء کاپ قهرمانی به تیمبعد از انجام آخرین رشته با اهداء کاپ قهرمانی به تیم  9797//1111//2525

  خواهد شد.خواهد شد.

مورخ مورخ برگزار می شودبرگزار می شودسال به باال(که بصورت قهرمانی سال به باال(که بصورت قهرمانی 1919سال(و)سال(و)1818--1616دو رده سنی )دو رده سنی )مراسم اختتامیه مراسم اختتامیه   --33

برگزار برگزار   های برترمجموعه دو رده سنیهای برترمجموعه دو رده سنی  انجام آخرین رشته با اهداء کاپ قهرمانی به تیمانجام آخرین رشته با اهداء کاپ قهرمانی به تیم  بعد ازبعد از  9797//1111//2626

  خواهد شدخواهد شد

برگزار خواهد شد. برگزار خواهد شد.   9797//1111//2323شنبه مورخ شنبه مورخ سه سه روز روز   18:0018:00کلینیك داوری قبل از مسابقات رأس ساعت کلینیك داوری قبل از مسابقات رأس ساعت   --44

  باشد.باشد.  شرکت کلیه داوران دعوت شده در کلینیك الزامی میشرکت کلیه داوران دعوت شده در کلینیك الزامی می

  

  * كنگره مسابقات:* كنگره مسابقات:
و مسابقات قهرمانی کشور روز چهارشنبه و مسابقات قهرمانی کشور روز چهارشنبه   9797//1111//2323روز سه شنبه مورخ روز سه شنبه مورخ جام قهرمانی جام قهرمانی کنگره مسابقات کنگره مسابقات 

  در محل اردو برگزار خواهد شد.در محل اردو برگزار خواهد شد.  ((هاها  در روز ورود تیمدر روز ورود تیم))  21:0021:00رأس ساعت رأس ساعت   9797//1111//2424مورخ مورخ 

  دستور جلسه:دستور جلسه:

  تالوت قرآن کریمتالوت قرآن کریم  --

  خیرمقدمخیرمقدم  --

  های فنی و انضباطی مسابقاتهای فنی و انضباطی مسابقات  انتخاب اعضاء کمیتهانتخاب اعضاء کمیته  --

  هاها  ها در تمامی رشتهها در تمامی رشته  تیمتیم  کشیکشی  قرعهقرعه  --

نفر از مربیان نفر از مربیان   22نفر از طرف فدراسیون شنا معرفی و نفر از طرف فدراسیون شنا معرفی و   33نفر بوده که هر کمیته نفر بوده که هر کمیته   55تعداد اعضاء در هر کمیته تعداد اعضاء در هر کمیته   --

  و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

  * برنامه مسابقات:* برنامه مسابقات:

  

  بعدازظهربعدازظهر  صبحصبح  تاریختاریخ

2424//1111//9797  
  سنی سنی   ردهرده  22فیگور فیگور   --مراسم افتتاحیهمراسم افتتاحیه

  سال(سال(1515--1313سال(و)سال(و)1212زیرزیر  وو1212))

--DDuueett--SSoolloo    
  سالسال1212وو  1212روتین آزاد زیرروتین آزاد زیر

  سالسال1515--1313روتین آزاد روتین آزاد 

2525//1111//9797  

TTeeaamm    
  سال(سال(1212وو1212روتین آزاد )زیرروتین آزاد )زیر

  سال(سال(1515--1313))  

  اختتامیهاختتامیه

  سال(سال(1818--1616روتین فنی رده سنی )روتین فنی رده سنی )

  سال به باال(سال به باال(1919روتین فنی رده سنی )روتین فنی رده سنی )

  اختتامیهاختتامیه  به باالبه باال1919سال وسال و1818--1616روتین آزاد روتین آزاد   9797//1111//2626
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  ::نيازنياز* مدارك مورد * مدارك مورد 
خوردگی روی خوردگی روی   بایست بدون خطبایست بدون خط  هر رده سنی بصورت جداگانه میهر رده سنی بصورت جداگانه می  کننده درکننده در  های شرکتهای شرکت  صورت اسامی تیمصورت اسامی تیم  --11

  رسیده باشد.رسیده باشد.  هیأت شنای استانهیأت شنای استانسربرگ رسمی و ممهور به مهر و به امضاء سربرگ رسمی و ممهور به مهر و به امضاء 

  آلبوم عكس کلیه ورزشكاران ممهور به مهر و امضاء رئیس محترم هیأت شنای استان باشد.آلبوم عكس کلیه ورزشكاران ممهور به مهر و امضاء رئیس محترم هیأت شنای استان باشد.  --22

دار و یك برگ فتوکپی آن )در صورتیكه شناسنامه فاقد عكس باشد لزوماً دار و یك برگ فتوکپی آن )در صورتیكه شناسنامه فاقد عكس باشد لزوماً   اصل شناسنامه عكساصل شناسنامه عكس  --33

  دار معتبر ورزشكار به همراه شناسنامه ارائه شود.(دار معتبر ورزشكار به همراه شناسنامه ارائه شود.(  بایستی گواهی تحصیلی عكسبایستی گواهی تحصیلی عكس

  13971397کارت بیمه ورزشی سال کارت بیمه ورزشی سال   --44

  وو  مربیمربی  --  )شناگر)شناگرکنندگان کنندگان   کارت برای کلیه شرکتکارت برای کلیه شرکت  IIDDنویسی شده جهت صدور نویسی شده جهت صدور   یك قطعه عكس پشتیك قطعه عكس پشت  --55

  باشد.باشد.  سرپرست( الزامی میسرپرست( الزامی می

* از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هر دلیلی شناسنامه آنان * از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هر دلیلی شناسنامه آنان   

  مخدوش و حتی  با طی مراحل قانونی صغر سن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.مخدوش و حتی  با طی مراحل قانونی صغر سن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

برگزار برگزار سال(كه بصورت جام كشورسال(كه بصورت جام كشور1515--1313ووسال سال 1212وو1212مسابقات رده سني )زیرمسابقات رده سني )زیر  * مقررات اجرائي* مقررات اجرائي

  ::مي گرددمي گردد
در در   نفر برگزار خواهد شد.نفر برگزار خواهد شد.TTeeaamm  88وتیمیوتیمی  DDuueett، دو نفره ، دو نفره SSoollooمسابقات روتین آزاد به صورت یكنفره مسابقات روتین آزاد به صورت یكنفره   --11

نمره جریمه کسر نمره جریمه کسر 00//55نفر(به ازای هرنفرنفر(به ازای هرنفر88مسابقات تیمی)در صورت تكمیل نبودن تعداد شرکت کنندگان )مسابقات تیمی)در صورت تكمیل نبودن تعداد شرکت کنندگان )

  میگردد.میگردد.

تیم تیم   (و(وDDuueett))نفره نفره   22گروه گروه   11اسامی اسامی   (،(،ssoolloo))فرم ارنج نام دو شناگر انفرادیفرم ارنج نام دو شناگر انفرادیهر استان موظف است در هر استان موظف است در   --22

  اعالم نماید.اعالم نماید.  (را(راTTeeaammنفره )نفره )88

ظفند در مسابقات فیگورهای گروه سنی خود شرکت ظفند در مسابقات فیگورهای گروه سنی خود شرکت ووکنندگان در مسابقات روتین آزاد مکنندگان در مسابقات روتین آزاد م  کلیه شرکتکلیه شرکت  --33

  کنند.کنند.

سال به باال(كه بصورت قهرمان كشوربرگزار سال به باال(كه بصورت قهرمان كشوربرگزار 1919  سال وسال و1818--1616مسابقات رده سني )مسابقات رده سني )  * مقررات اجرائي* مقررات اجرائي

  ::مي گرددمي گردد

  

در در   نفر برگزار خواهد شد.نفر برگزار خواهد شد.TTeeaamm  88وتیمیوتیمی  DDuueett، دو نفره ، دو نفره SSoollooمسابقات روتین آزاد به صورت یكنفره مسابقات روتین آزاد به صورت یكنفره   --11

نمره جریمه کسر نمره جریمه کسر 00//55نفر(به ازای هرنفرنفر(به ازای هرنفر88مسابقات تیمی)در صورت تكمیل نبودن تعداد شرکت کنندگان )مسابقات تیمی)در صورت تكمیل نبودن تعداد شرکت کنندگان )

  میگردد.میگردد.

تیم تیم   (و(وDDuueett))نفره نفره   22گروه گروه   11اسامی اسامی   (،(،ssoolloo))است در فرم ارنج نام دو شناگر انفرادیاست در فرم ارنج نام دو شناگر انفرادی  هر استان موظفهر استان موظف  --22

  اعالم نماید.اعالم نماید.  (را(راTTeeaammنفره )نفره )88

گروه سنی خود شرکت گروه سنی خود شرکت   روتین فنیروتین فنیظفند در مسابقات ظفند در مسابقات ووکنندگان در مسابقات روتین آزاد مکنندگان در مسابقات روتین آزاد م  کلیه شرکتکلیه شرکت  --33

  کنند.کنند.
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  * جوایز مسابقات قهرماني كشور:* جوایز مسابقات قهرماني كشور:
و و   1212برای گروه سنی زیربرای گروه سنی زیرسنی از میانگین امتیازات فیگور و روتین آزاد سنی از میانگین امتیازات فیگور و روتین آزاد   ردهرده  امتیاز هر رقابت در هرامتیاز هر رقابت در هر  --

سال به باال میانگین امتیازات روتین فنی و روتین آزاد سال به باال میانگین امتیازات روتین فنی و روتین آزاد 1919و و   1818--1616وبرای گروه سنی وبرای گروه سنی   سال سال 1515--1313سالسال1212

  گردد.گردد.  محاسبه میمحاسبه می

حكم و مدال اهداء حكم و مدال اهداء روه سنی روه سنی در هر گدر هر گ  سوم هر رقابت انفرادی، دو نفره وتیمیسوم هر رقابت انفرادی، دو نفره وتیمی  به کلیه نفرات اول، دوم وبه کلیه نفرات اول، دوم و  --

  شود.شود.  میمی

نفره و یك تیم مطابق جدول امتیازات نفره و یك تیم مطابق جدول امتیازات 22انفرادی،یك گروه انفرادی،یك گروه 22،مجموع امتیاز های ،مجموع امتیاز های پس از پایان مسابقات پس از پایان مسابقات   --

کاپ قهرمانی اهداء کاپ قهرمانی اهداء ،،سنی سنی   ردهرده  هرهردردر  استان برتراستان برتر  33و به و به   ..و استانهای برتر مشخص خواهند شدو استانهای برتر مشخص خواهند شد  محاسبه شدهمحاسبه شده

  می شود.می شود.

  

  ::* جدول امتيازات* جدول امتيازات

  

  SSOOLLOO  DDUUEETT  هاها  مقاممقام
TTeeaamm  

  

  7272  3636  2424  اولاول

  6666  3333  2222  دومدوم

  6060  3030  2020  سومسوم

  5454  2727  1818  چهارمچهارم

  4848  2424  1616  پنجمپنجم

  4242  2121  1414  ششمششم

  3636  1818  1212  هفتمهفتم

  3030  1515  1010  هشتمهشتم

  2424  1212  88  نهمنهم

  1818  99  66  دهمدهم

  1212  66  44  یازدهمیازدهم

  66  33  22  دوازدهمدوازدهم

  

  

  كنندگان رعایت شود:كنندگان رعایت شود:  بایست از سوي كليه شركتبایست از سوي كليه شركت  سایر موارد ضروري كه ميسایر موارد ضروري كه مي**
ساعت پیش از آغاز روتین شماره ساعت پیش از آغاز روتین شماره   22تغییری در ارنج اولیه به دلیل غیرپزشكی بایستی حداقل تغییری در ارنج اولیه به دلیل غیرپزشكی بایستی حداقل هر گونه هر گونه   --11

خیر در اجرای مسابقه خیر در اجرای مسابقه مشروط بر آنكه نفر ذخیره بدون تأمشروط بر آنكه نفر ذخیره بدون تأ  یك به صورت کتبی به داور تحویل داده شود.یك به صورت کتبی به داور تحویل داده شود.

  آماده رقابت باشد. آماده رقابت باشد. 
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        بایدباید  خودداری نمایدخودداری نماید  در رقابتدر رقابتدر زمان مسابقه به دلیل غیر پزشكی از حضور در زمان مسابقه به دلیل غیر پزشكی از حضور در صورتی که شناگری در صورتی که شناگری --11--11

تستلیم و در  تستلیم و در    فنتی فنتی بایست توسط سرپرست تیم به سرپرستت  بایست توسط سرپرست تیم به سرپرستت    این مبلغ میاین مبلغ می  کهکه،،نمودهنمودهپرداخت پرداخت   ((ریالریال330000//000000))مبلغ مبلغ 

  مقابل رسید دریافت گردد. مقابل رسید دریافت گردد. 

دقیقه پس از پایان دقیقه پس از پایان 3030اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسط سرپرست تیم ، حداکثر اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسط سرپرست تیم ، حداکثر   --22

ئه شده از ئه شده از ااریال به سرداور مسابقه تحویل داده شود. چنانچه اعتراض ارریال به سرداور مسابقه تحویل داده شود. چنانچه اعتراض ار1.000.0001.000.000مبلغ مبلغ هر رشته همراه با هر رشته همراه با 

طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی به تیم مربوطه مستردد می گردد و در غیر این صورت به سازمان طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی به تیم مربوطه مستردد می گردد و در غیر این صورت به سازمان 

  مسابقات تعلق خواهد گرفت.مسابقات تعلق خواهد گرفت.

  ست.ست.ها الزامی اها الزامی ا  احترام به کلیه مسئولین برگزاری مسابقات از سوی تیماحترام به کلیه مسئولین برگزاری مسابقات از سوی تیم  --33

  ها الزامی است.ها الزامی است.  رعایت ضوابط اردو و ساعات خواب و بیداری از سوی کلیه تیمرعایت ضوابط اردو و ساعات خواب و بیداری از سوی کلیه تیم  --44

جهت جهت   گرددگردد  ظفند در ساعاتی که توسط سرپرست اردو در محل اقامت آنان اعالم میظفند در ساعاتی که توسط سرپرست اردو در محل اقامت آنان اعالم میووها مها م  کلیه تیمکلیه تیم  --55

خروج از اردو و صرف غذا بصورت پراکنده خروج از اردو و صرف غذا بصورت پراکنده صرف صبحانه، نهار و شام به رستوران محل اقامت مراجعه نمایند.صرف صبحانه، نهار و شام به رستوران محل اقامت مراجعه نمایند.

  متفرقه مجاز نمی باشد.متفرقه مجاز نمی باشد.و و 

منظور حفظ انضباط، رعایت شئون اخالقی و پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی، اقامت و صرف منظور حفظ انضباط، رعایت شئون اخالقی و پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی، اقامت و صرف به به   --66

  ها در اردوی مسابقات الزامی است.ها در اردوی مسابقات الزامی است.  غذای کلیه تیمغذای کلیه تیم

  ..خوابگاه به عهده فدراسیون می باشدخوابگاه به عهده فدراسیون می باشد  بهبه  از استخراز استخرایاب و ذهاب تیم های شرکت ایاب و ذهاب تیم های شرکت   --77

  *محدودیت زماني روتين ها:*محدودیت زماني روتين ها:

  

های های   گروهگروه

  سنیسنی

روتین روتین 

آزاد آزاد 

SSoolloo  
  )دقیقه()دقیقه(

روتین روتین 

  آزادآزاد

  DDuueett    
  )دقیقه()دقیقه(

TTeeaamm    
روتین روتین 

  آزادآزاد

روتین روتین 

فنی فنی 

ssoolloo  
  

روتین روتین 

  فنی فنی 

DDuueett  

روتین روتین 

  فنی فنی 

TTeeaamm  

1212  

سال و سال و 

پائین پائین 

  ترتر

0000//22  3030//22  0000//33  

________  ________  ________  

1313 ، ،1414  

  1515و و 

  سالسال

1515//22  4545//22  

3030//33  ________  ________  ________  

1616 ، ،1717  

  1818و و 

  سالسال

3030//22  0000//33  

0000//44  0000//22  2020//22  5050//22  

1919  

سال سال 

  به باالبه باال

3030//22  0000//33  

0000//44  0000//22  2020//22  5050//22  
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ای باشد که همراه با موزیك آغاز و پایان یابد )با در نظر گرفتن ای باشد که همراه با موزیك آغاز و پایان یابد )با در نظر گرفتن   ها باید به گونهها باید به گونه  زمان سنجی روتینزمان سنجی روتین  --11

محدودیت زمانی قید شده در باال برای هر بخش از مسابقات( الزم به ذکر است عالوه بر محدودیت زمانی محدودیت زمانی قید شده در باال برای هر بخش از مسابقات( الزم به ذکر است عالوه بر محدودیت زمانی 

های سنی خطا در های سنی خطا در   ثانیه کمتر یا بیشتر مجاز است. در صورت عدم رعایت زمان روتین گروهثانیه کمتر یا بیشتر مجاز است. در صورت عدم رعایت زمان روتین گروه  1515شده شده   منظورمنظور

  شود.شود.  نظر گرفته مینظر گرفته می

ثانیه( از شروع پخش موزیك ثانیه( از شروع پخش موزیك 1010این زمان )این زمان )  ثانیه باشد.ثانیه باشد.1010نباید بیشتر از نباید بیشتر از زمان حرکات کنار استخر زمان حرکات کنار استخر   --22

  شده باشند.شده باشند.  ثاینه وارد آبثاینه وارد آب1010و کلیه شناگران باید قبل از اتمام و کلیه شناگران باید قبل از اتمام محاسبه می گردد،محاسبه می گردد،

نفره نفره   22  --عنوان مسابقه )رقابت انفرادیعنوان مسابقه )رقابت انفرادیFFllaasshh،و،وCCDDظفند با نصب برچسب روی ظفند با نصب برچسب روی کنندگان موکنندگان مو  شرکتشرکت  --33

وتیمی(، نام ورزشكار / ورزشكاران، استان و مدت زمان روتین را قید کرده و در کنگره مسابقات در وتیمی(، نام ورزشكار / ورزشكاران، استان و مدت زمان روتین را قید کرده و در کنگره مسابقات در 

موزیك تحویل موزیك تحویل پخش پخش های جداگانه برای هر رده سنی توسط مربی یا سرپرست استان به مسئول های جداگانه برای هر رده سنی توسط مربی یا سرپرست استان به مسئول   بستهبسته

  نزد مربیان الزامی است(.نزد مربیان الزامی است(.FFllaasshhیا یا   CCDDاز از   نسخهنسخه)یك )یك   دهند.دهند.

صورت صورت   غیرغیرو درو در  استاستکالم مجاز کالم مجاز   بدونبدون  مربیان و سرپرستان تیمی توجه داشته باشند استفاده از موزیكمربیان و سرپرستان تیمی توجه داشته باشند استفاده از موزیك--44

  جریمه از مجموع نهایی امتیاز آن ماده کسر میگردد.جریمه از مجموع نهایی امتیاز آن ماده کسر میگردد.بعنوان بعنوان   نمره(نمره(22))استفاده استفاده 

  ..  جام /قهرمانی کشور الزامی استجام /قهرمانی کشور الزامی استهای های   جهت رقابتجهت رقابتکلیه موارد ذکر شده در باال کلیه موارد ذکر شده در باال --55

  

  امور مالي: امور مالي: * * 
ریال که ریال که 22//000000//000000به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ،،)بدون خوابگاه( )بدون خوابگاه( سه وعده غذای روزانه سه وعده غذای روزانه   هزینه اردو برای مسابقات جام :هزینه اردو برای مسابقات جام :--11

بانك ملی بنام فدراسیون شنا واریز گردد و فیش واریزی در بدو ورود به بانك ملی بنام فدراسیون شنا واریز گردد و فیش واریزی در بدو ورود به   01087611310000108761131000به شماره حساب به شماره حساب 

  اردو به سرپرست اردو ارائه گردد. اردو به سرپرست اردو ارائه گردد. 

هزینه اردو برای مسابقات جام : خوابگاه و سه وعده غذای روزانه )همراه خوابگاه( ، به ازای هر هزینه اردو برای مسابقات جام : خوابگاه و سه وعده غذای روزانه )همراه خوابگاه( ، به ازای هر --22

بانك ملی بنام فدراسیون شنا بانك ملی بنام فدراسیون شنا   01087611310000108761131000به شماره حساب به شماره حساب می بایست می بایست که که می باشدمی باشدریال ریال 22//400400//000000نفرنفر

  ..واریز گردد و فیش واریزی در بدو ورود به سرپرست اردو ارائه گرددواریز گردد و فیش واریزی در بدو ورود به سرپرست اردو ارائه گردد

  رایگان است.رایگان است.  قهرمانی کشورقهرمانی کشورحضور شرکت کنندگان در مسابقات حضور شرکت کنندگان در مسابقات --33

  *شرایط لباس رقابت كنندگان:*شرایط لباس رقابت كنندگان:
  مسابقات روتین: مسابقات روتین:   --

مقررات مقررات بایست مناسب با مسابقات شنای موزون و مطابق با موازین اخالقی و بایست مناسب با مسابقات شنای موزون و مطابق با موازین اخالقی و   کنندگان میکنندگان می  کلیه رقابتکلیه رقابتلباس لباس 

  چند تیكه مجاز نمی باشد.چند تیكه مجاز نمی باشد.  لباسلباساستفاده از استفاده از   ..ددمسابقات باشمسابقات باش

  استفاده از عینك شنا در این دوره از مسابقات برای رقابت ها اختیاری می باشد.استفاده از عینك شنا در این دوره از مسابقات برای رقابت ها اختیاری می باشد.--

  

  مسابقات فیگور:مسابقات فیگور:  --              

شود. بدیهی است بر اساس شود. بدیهی است بر اساس   ورزشكاران شامل )مایو مشكی، کاله سفید، عینك مشكی( تعیین میورزشكاران شامل )مایو مشكی، کاله سفید، عینك مشكی( تعیین میلباس لباس 

مقررات فینا استفاده از هرگونه رنگ مایو غیر از مشكی و نوشته و آرم مجاز نخواهد بود. در صورت عدم مقررات فینا استفاده از هرگونه رنگ مایو غیر از مشكی و نوشته و آرم مجاز نخواهد بود. در صورت عدم 

  ..ردردبعمل خواهد آوبعمل خواهد آواز شرکت ورزشكاران در مسابقات ممانعت از شرکت ورزشكاران در مسابقات ممانعت   مسئول کنترل لباسمسئول کنترل لباس  رعایت این مادهرعایت این ماده
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  ي كشور به شرح ذیل اعالم مي گردد:ي كشور به شرح ذیل اعالم مي گردد:*فيگورهاي مسابقات قهرمان*فيگورهاي مسابقات قهرمان

  

ی
سن

وه 
گر

ی
سن

وه 
گر

  
  

1212   
ر 

زی
و 

ر 
زی

و 
1212   

ال
س

ال
س

  

  دستهدسته
درجه درجه 
  سختیسختی

  نام فیگورنام فیگور
شماره شماره 
  فیگورفیگور

  SSttrraaiigghhtt  BBaalllleett  LLeegg  101066  11//66  اجباریاجباری

  BBaarrrraaccuuddaa    301301  11//99  اجباریاجباری
  KKiipp  331111  11//66  اختیاریاختیاری

  SSwwoorrdd  FFiisshh  401401  22//00  اختیاریاختیاری

  
  

ی
سن

وه 
گر

ی
سن

وه 
گر

  

  ((
1515 --

1414 --
1313  ) )

ال
س

ال
س

  

  دستهدسته
درجه درجه 
  سختیسختی

  نام فیگورنام فیگور
شماره شماره 
  فیگورفیگور

  AArriiaannaa  424233  22//22  اجباریاجباری
  RRiioo    143143  33//11  اجباریاجباری
    JJuuppiitteerr    351351  22//88  اختیاریاختیاری

  OOcceeaanneeaa  437437  22//11  اختیاریاختیاری

  

  

  ریزی مسابقات و ریزی مسابقات و   جهت برنامهجهت برنامه  9797//1111//66بایست حداکثر تا تاریخ بایست حداکثر تا تاریخ   ها به همراه برگه ارنج میها به همراه برگه ارنج می  اعالم آمادگی تیماعالم آمادگی تیم

  فدراسیون شنا اعالم گردد.فدراسیون شنا اعالم گردد.  021021--8882071488820714بینی و تأمین خوابگاه از طریق فكس به شماره بینی و تأمین خوابگاه از طریق فكس به شماره   پیشپیش

  گردد.گردد.  به ضمیمه نمونه برگ ارنج ارسال میبه ضمیمه نمونه برگ ارنج ارسال می  
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ها برگه ارنج تيم  

جام شنای موزون کشور / قهرمانی کشور:عنوان مسابقات  

گروه    استان:                       باشگاه:                    

 رده سنی:                         

 نام و نام خانوادگی رديف
 تاريخ تولد

سال  روز، ماه،  

Solo 

 تك نفره

Duet 

 دو نفره

Team 

 تيمی

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

((9797//1111//66نمائید)حداکثر تا مورخ نمائید)حداکثر تا مورخ تایپ شده ارسال تایپ شده ارسال لطفاً ارنج چهار گروه سنی را جداگانه لطفاً ارنج چهار گروه سنی را جداگانه    

را حتما با عالمت ستاره مشخص را حتما با عالمت ستاره مشخص DDuueettو گروه دو نفره و گروه دو نفره ssoollooمربیان محترم توجه داشته باشید در برنامه تكنفره مربیان محترم توجه داشته باشید در برنامه تكنفره 

 کنند.در غیر اینصورت مسئولیت عدم محاسبه نتایج بعهده مربیان محترم استانی خواهد بود.کنند.در غیر اینصورت مسئولیت عدم محاسبه نتایج بعهده مربیان محترم استانی خواهد بود.

 خانوادگی مربی تيمنام و نام      سرپرست تيم نام و نام خانوادگی

 امضاء        امضاء

 تاريخ        تاريخ


