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  ( A,B,C,O) بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور رده های سنیبخشنامه مسابقات قهرمانی کشور رده های سنی

 :تاریخ و محل مسابقات  -1

 تهران در استخر مجموعه ورزشی آزادی 1/12/97لغایت  29/11/97

 :رشته های مسابقه  -2

 ( A,B,C,Oگروه سنی میباشد . )  4مسابقه و فقط مربوط به  12رقابت های شیرجه قهرمانی کشور دارای 

 د مسابقات : موا -3

 برای تمام گروه های سنی  تخته فنر    یک متر -

 برای تمام گروه های سنی   تخته فنر    سه متر -

 با توجه به قوانین فینا برای استفاده از ارتفاع سکو ها متر(  10و  5/7و  5)   سکو -

 ( A,B ,O)  رده سنی   متر 3تخته   متر  3هماهنگ  -

 ( A,B ,O)  رده سنی    سکو  هماهنگ سکو -

 گروه های سنی :  -4

 (سال  18و  17و  16)  1380و  1380و  1379متولدین سال   جوانان     ( A ) گروه سنی -1

 سال ( 15و  14)  1383و  1382متولدین سال    جوانان     ( B ) گروه سنی -2

 سال ( 13و  12)  1384و  1385متولدین سال   نوجوانان    ( C )  گروه سنی -3

 به باال    79متولدین سال   عموم     ( O )روه سنیگ          -4

)  2018یعنی تا پایان دسامبر   Finaتوضیح : با توجه به مسابقات بین المللی پیش رو رده های سنی بر اساس سال میالدی و قوانین 

                                  ( محاسبه گردد.  1397دی  10

 مسابقات :  جهت هماهنگی -5

 در محل استخر برگزار خواهد شد . 28/11/97مورخ  17گره مسابقات راس ساعت کن

 :اسکان و تغذیه-6

 به عهده فدراسیون شنا میباشد.) صبحانه ، نهار ، شام (اسکان و تغذیه تیمهای استانمحل 

 قوانین مسابقات :  -7

 برگزار خواهد شد.   FINAمطابق با آخرین قوانین و مقررات 1397رقابتهای شیرجه قهرمانی کشور سال 
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 نحوه برگزاری مسابقات : -8

تعداد حرکات برای هر گروه ، شیرجه های اجباری )با محدودیت ضریب( و اختیاری )بدون محددودیت ضدریب( قبدق      -

 با توجه به جدول پیوست از گروه های مختلف می باشد.    ( FINA )قوانین

ها بر اساس مقامی که هر شیرجه رونده کسب نموده )مقام اول هجدده   چگونگی محاسبه امتیازات تیمی ، امتیازات تیم  -

 امتیاز و مقام دوازدهم یک امتیاز( محاسبه خواهد شد .  

تدیم در   3نفر شدرکت کنندده در مسدابقات انفدرادی و هم ندین       3برگزاری هر مسابقه منوط به اعالم حضور حداقل   -

 ئول فنی مسابقات میباشد .مسابقات هماهنگ مندرج در برگ ارنج تحویلی به مس

ورزشدکار (   8) مجمدوع   نفرر  2فقط  یسن یرده ها در هر کشور یقهرمان رجهیاستانها جهت حضور در مسابقات ش هیسهم -1بند 

  نفرات اضافی به هیچ عنوان پذیرش نخواهند شد. 

    .نفر خواهد بود 3 و یک داور  سرپرست ،اعضاء همراه هر استان با مربی  - 2بند 

هر استان تنها مجاز به استفاده از شیرجه روندگان استان خود میباشد و تخلف در این زمینه از قرف هر اسدتان گدزارش و    –3د بن

 قبق قانون عمل خواهد شد.

میتدوان از رده سدنی    C . ) تنها در رده سنی  در مسابقات انفرادی هر شیرجه رو فقط حق شرکت در گروه سنی خود را دارد -4بند 

 ن تر استفاده نمود (پایی

 

 : توضیح 

لیست گروه اعزامی تیم استان برای مسابقات گروه های سنی، سرپرست، مربی و شیرجه روندگان باید توسدط ریدی      -

 هیئت و اداره کل تربیت بدنی استان تایید و مهر و امضاء شده و در زمان ورود به سرپرست مسابقات ارایه گردد . 

  .چنان ه استانی بدون اعالم آمادگی و نداشتن برگ ارنج تیمی را اعزام نماید. مسئول پذیرش از پذیرش تیم معذور خواهد بود   -

 ورت اخذ ( کارت ملی، شناسنامه  مدارک شناسایی: گذر نامه ) درص   -

 بررسی خواهد شد. به دقت ت کنندگان در کمیته ی مربوطهکوضعیت سنی شر در این مسابقات

 مسابقات جهت نظارت بر صحت برگزاری مسابقات کمیته های ذیل انتخاب میگردد: جلسه هماهنگی در   -

 کمیته بررسی گروه های سنی و تایید صالحیت  -1

 کمیته انضباقی -2

 کمیته اجرایی -3
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 ژوریهیئت  -4

 . آن تیم خواهد بود هر تیم بعهده سرپرسترعایت مقررات اردویی، انضباقی و اخالقی شیرجه روندگان    -
 اعالم آمادگی اولیه : -9

حداکثر اعالم آمادگی اولیه تیمها، تعداد نفرات اعزامدی جهدت تهیده خوابگداه ، ودذا و دیگدر مسدایل تددارکاتی تدا مدورخ                            -

باشد و برگ ارنج شیرجه روندگان در هر مسابقه، گروه های سنی مدارک شناسایی عک  دار، کارت بیمده پزشدکی و    می 23/11/97

 قطعده عکدد  جهدت صددور کددارت شدرکت در مسددابقات بایدد در زمدان ورود تیمهددا بده مسدئول پددذیرش ارایده گددردد.         یدک  

همراه با اعالم آمادگی تیم می باشد در زمران مسرابقات    23/11/97توجه : آخرین مهلت ارسال برگه های شیرجه ورزشکاران 

 . هیچ برگه ای از هیچ استانی دریافت نخواهد شد

 .سخگوی سرپرستان تیم ها خواهد بودمیباشد که راهنما و پا حمید ساریخانیآقای مسئول پذیرش    -

 هیئت داوران : -10

 هیئت داوران توسط سرپرست فنی مسابقه منصوب یا انتخاب میشود.

 سرپرست فنی و مسئول برگزاری مسابقات :  -11

 آقای امید حدیقی میباشد. یسرپرست فنی و مسئول برگزاری مسابقات شیرجه قهرمانی کشور گروه های سن

 

 

 

 

 کاپ ها و مدالها : -12

 نفرات اول ، دوم و سوم انفرادی در هر گروه سنی حکم و مدال تعلق میگیرد. -

 یک کاپ قهرمانی گروه نوجوانان تعلق خواهد گرفت. ( C )به تیم های اول، دوم و سوم مجموع گروه -

 یک کاپ قهرمانی گروه جوانان تعلق خواهد گرفت.  ( A , B )به تیم های اول، دوم و سوم مجموع دو گروه -

 یک کاپ قهرمانی گروه عموم تعلق خواهد گرفت.  ( O )به تیم های اول، دوم و سوم گروه -

 : ( O, A , B , C )تعداد حرکات گروه ها   -13

 پیوست( جدولبدون هی گونه تغییر میباشد . )  ( FINA )بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون شنای جهان 

 تاریخ برگزاری مسابقات :  -14

 29/11/97مورخ    شنبهدوروز  صبح  ورود تیم ها -
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 29دوشنبه  رشته رده سنی ساعت رده سنی ساعت رده سنی ساعت رده سنی ساعت

 97بهمن 
18:30 O 17:00 A 15;30 B 14:00 C 1متر 

15:00 O 12:00 A 10:30 B 9:00 C 3سه شنبه  متر

 97بهمن  30
        18:00 B 16:30 C سکو 

        10:30 O 9:00 A سکو 

 1چهارشنبه 

 97اسفند 
            12:00 A-B-O  متر3هماهنگ 

 هماهنگ سکو A-B-O 15:00 توضیع مدال و کاپهای تیمی 17:00
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