
 

 

  

 

1397ماهاسفند  

اجرایی آئین نامه  

 جایزه بزرگ شنا مسابقات 
(Grand prix)  

 

و به باال سال19(وسال18-17(،)سال16-15سنی)های رده   

          باال( وبه سال11)ویژه رده سنی رکوردگیری پایان سال  و

انتخابی تیم ملی جهت اعزام به آبهای آزادآسیایی کویت و 

سال به باال( 14 -متر 1500)رشته   

97ماهاسفند 17لغایت  16  
آزادی تهرانقهرمانی مجموعه ورزشی استخر  

 ویژه آقایان



  1515باالی باالی سنی سنی های های   ردهرده  ویژهویژه( ( بلندبلندمسافت مسافت ))شنای جایزه بزرگشنای جایزه بزرگ  مقرراست مسابقاتمقرراست مسابقات  شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

سال و به باال در سال و به باال در 1414رده سنی رده سنی و انتخابی تیم ملی آبهای آزادی اعزامی به مسابقات آسیایی کشور کویت )و انتخابی تیم ملی آبهای آزادی اعزامی به مسابقات آسیایی کشور کویت )  کشورکشورسال سال 

به شرح جدول به شرح جدول   کهکهانجام می پذیرد انجام می پذیرد   سال و به باالسال و به باال1111و رکوردگیری پایان سال ویژه رده های سنی و رکوردگیری پایان سال ویژه رده های سنی مترآزاد( مترآزاد( 15001500رشته رشته 

آن استان آن استان یا شناگریا شناگر  ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییذذ

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور جهت شرکت درمسابقات جهت شرکت درمسابقات 

  جایزه بزرگ شرایط شرکت در مسابقات (Grand prix ) :   

زمان اجرای مسابقات: و رده سنی 

 پایان مسابقات شروع مسابقات متولدین)شمسی( )سال(رده سنی

  مترآزاد(مترآزاد(15001500سال و به باال)ویژه سال و به باال)ویژه   1414

  سالسال  1616--1515

  سالسال  1818--1717

  سال و به باالسال و به باال  1919

  و به پایینو به پایین  13831383

13821382--13811381  

13801380--13791379  

  وبه پایینوبه پایین  13781378  

1616//1212//13971397  1717//1212//13971397  

 

  مسابقاتمحل برگزاری: 

        قهرمانیقهرمانیاستخر استخر     --  آزادیآزادیمجموعه ورزشی مجموعه ورزشی --تهران کرجتهران کرج  55اتوبان کیلومتر اتوبان کیلومتر   ––  تهرانتهران: :   محل برگزاری

     صورت می پذیرد. صورت می پذیرد.   تیمی یا انفرادیتیمی یا انفرادیبصورت بصورت   شناگرانشناگرانثبت نام ثبت نام  

جایزه بزرگ جایزه بزرگ   چگونگی برگزاری مسابقات: 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  TTiimmee  FFiinnaall  مسابقات به صورت نهاییمسابقات به صورت نهایی  --11

  ((خواهد شد.خواهد شد.برگزاربرگزار  1177عصر ها ساعت عصر ها ساعت   --  99ساعت ساعت   صبح هاصبح ها))..و عصر برگزار می گرددو عصر برگزار می گردد    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --22

:مدارک مورد نیاز 

  )یا کارت شناسایی معتبر()یا کارت شناسایی معتبر(همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار --11

  دارابودن(دارابودن(ارائه تصویر صفحه اول گذرنامه )درصورت ارائه تصویر صفحه اول گذرنامه )درصورت   --22

      13913977  درسالدرسال)درزمان مسابقه( )درزمان مسابقه( دارای اعتباردارای اعتبارکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --33

امورمالی 

کهه  کهه    ریال می باشدریال می باشد11//000000//000000به ازاء هرنفر به میزان به ازاء هرنفر به میزان   جایزه بزرگ و انتخابی تیم ملی آبهای آزاد جایزه بزرگ و انتخابی تیم ملی آبهای آزاد   مسابقهمسابقهحق شرکت درحق شرکت در  --11

واریهز و فهی    واریهز و فهی      بانک ملی شعبه پیام انقالب اسالمی بنام فدراسیون شهنا بانک ملی شعبه پیام انقالب اسالمی بنام فدراسیون شهنا   01087611310000108761131000می بایست به شماره حساب می بایست به شماره حساب 

  ایمیل گردد.  ایمیل گردد.    iinnffoo@@iirrssff..iirrزطریق آدرس زطریق آدرس فاکس و یا افاکس و یا ا  0218882071402188820714واریزی را همراه اعالم آمادگی به شماره تلفن واریزی را همراه اعالم آمادگی به شماره تلفن 

  می باشد.می باشد.  شناگرانشناگرانایاب و ذهاب بعهده ایاب و ذهاب بعهده و و   تغذیهتغذیه  اسکان،اسکان،  مربوط بهمربوط بههزینه های هزینه های   --22

  ماده تعیین گردیده است.ماده تعیین گردیده است.44حداکثر حداکثر و و   22حداقل حداقل مبلغ حق شرکت برای ثبت نام درمبلغ حق شرکت برای ثبت نام در  :1تبصره

با پرداخت هزینهه ورودی  با پرداخت هزینهه ورودی  جهت انتخابی تیم ملی آبهای آزاد مستثنی هستند.) جهت انتخابی تیم ملی آبهای آزاد مستثنی هستند.)   مترآزادمترآزاد  15001500ماده ماده شناگران شناگران   :2تبصره 

  می توانند فقط دریک ماده شناکنند.(می توانند فقط دریک ماده شناکنند.(

mailto:info@irsf.ir


سال که قصد شرکت جهت رکوردگیری پایان سال را دارند می بایسهت  سال که قصد شرکت جهت رکوردگیری پایان سال را دارند می بایسهت    1414--1313و و   1212--1111شناگران رده سنی شناگران رده سنی   :3تبصره 

ریال بعنوان حق ورودی پرداخت نمایند بدیهی است در صورت ثبت رکورد جدید، مبلهغ  ریال بعنوان حق ورودی پرداخت نمایند بدیهی است در صورت ثبت رکورد جدید، مبلهغ    200200//000000به ازاء هرماده مبلغ به ازاء هرماده مبلغ 

  به ایشان تعلق نمی گیرد(.به ایشان تعلق نمی گیرد(.  )در صورت کسب مقام پاداش جایزه بزرگ)در صورت کسب مقام پاداش جایزه بزرگواریزی به شناگر مسترد خواهد شد.واریزی به شناگر مسترد خواهد شد.

بها شهماره تلفهن    بها شهماره تلفهن    و رسهتوران آزادی  و رسهتوران آزادی  22خوابگهاه شهماره   خوابگهاه شهماره   و تغذیهه، جههت رزرو   و تغذیهه، جههت رزرو     اسهکان اسهکان درصورت نیاز بهه  درصورت نیاز بهه    :4تبصره

  تماس نمایید.تماس نمایید.  آقای فیضیآقای فیضی  0912843195109128431951

 : جوایز مسابقه 

 مدال برنز(نفر سوم) نفردوم )مدال نقره( نفر اول)مدال طال(

 ریال 000/250/1 ریال 000/000/2 ریال 000/500/3

 حکم و مدال قهرمانی حکم و مدال قهرمانی حکم و مدال قهرمانی 

مسابقات: اعالم آمادگی 

  شهناگران  شهناگران  صورت می پذیرد. صورت می پذیرد.     اسفندماهاسفندماه  77شنبه شنبه سه سه تا روز تا روز   دیدیاافرفرانانیا یا   ییتیمتیمبصورت بصورت اعالم آمادگی اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی   --

  اقدام نمایند.اقدام نمایند.ریال( ریال( 11//000000//000000اعالم آمادگی و ارسال فی  واریزی )مبلغ اعالم آمادگی و ارسال فی  واریزی )مبلغ زمان نسبت به زمان نسبت به   تا اینتا اینموظفند موظفند 

مسابقات: ارسال برگه ارنج 

  روز قبل از شروع مسابقه )حداکثر تا روز قبل از شروع مسابقه )حداکثر تا   44حداکثرحداکثررشته انتخابی( رشته انتخابی( 44)اعالم )اعالم   شناگرانشناگرانآخرین مهلت ارسال برگه ارنج آخرین مهلت ارسال برگه ارنج --

ازطریق آدرس ازطریق آدرس   ویا ویا   0218882071402188820714شماره فاکس فدراسیون شماره فاکس فدراسیون از طریق از طریق   ((9977//1212//1212یکشنبه یکشنبه   پایان وقت اداری روزپایان وقت اداری روز

iinnffoo@@iirrssff..iirr      صورت پذیردصورت پذیرد..  

:برنامه ترتیب رشته های مسابقات 

 

 

 

 

 

 

 

  رشته شرکت نماید.رشته شرکت نماید.44در در حداکثر حداکثر   می تواندمی تواندهرشناگر هرشناگر  :5تبصره

ایی)کشور ایی)کشور متر بعنوان ماده تخصصی جهت  انتخابی تیم ملی آبهای آزاد اعزامی به مسابقات آسیمتر بعنوان ماده تخصصی جهت  انتخابی تیم ملی آبهای آزاد اعزامی به مسابقات آسی  15001500رشته رشته : : 6تبصره

 )ضمناً پاداش تعیین شده نیز به شناگران برتر این ماده تعلق می گیرد.( )ضمناً پاداش تعیین شده نیز به شناگران برتر این ماده تعلق می گیرد.( کویت( تعیین گردیده است.کویت( تعیین گردیده است.

 عصر روز دوم

 عصر17

 صبح روز دوم

 صبح 9

 عصر روز اول

 عصر17 

 اول صبح روز

 صبح 9

 متر آزاد 200 متر آزاد 50 متر آزاد 100 متر آزاد 400

 متر کرال پشت 100 مترکرال پشت 200 متر قورباغه 200 متر کرال پشت 50

 متر قورباغه 50 متر پروانه 50 مترآزاد 800 متر پروانه200

 پروانهمتر  100 متر مختلط انفرادی 400 متر مختلط انفرادی 100 متر قورباغه 100

-------------------- ------------------------- 
 (bمتر آزاد)دسته 1500

 ()ویژه انتخابی تیم ملی
 (aمتر آزاد)دسته 1500

 ()ویژه انتخابی تیم ملی
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 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 برگ ارنج  

–سال  11رکوردگیری پایان سال رده سنی باالی  –سال و به باال  15مسابقات جایزه بزرگ شنا ویژه رده های سنی   

مترآزاد(1500ملی آبهای آزاد)و انتخابی تیم    

1397 ماه سال اسفند  17لغایت  16    
     

........................................... نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد: 

........ /......../......13  

........................................تلفن تماس:  .........................................کدملی:  

شنا ادهم      

     رکورد

 

........................................... نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد: 

........ /......../......13  

........................................تلفن تماس:  .........................................کدملی:  

شنا ادهم      

     رکورد

  

........................................... نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد: 

........ /......../......13  

........................................تلفن تماس:  .........................................کدملی:  

شنا ادهم      

     رکورد

  

........................................... نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد: 

........ /......../......13  

........................................تلفن تماس:  .........................................کدملی:  

شنا ادهم      

     رکورد

 

........................................... نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد: 

........ /......../......13  

........................................تلفن تماس:  .........................................کدملی:  

شنا ادهم      

     رکورد

 :شناگر امضاء مهر و امضاء هیات شنا  /                                                                                                                                                


