
   

 

 اجرائی نامهآئین

اولین دوره مسابقات شنا مسافت کوتاه 

 جایزه بزرگ 
 

 های سنی:رده

 سال 15-16

 سال 17-18

 سال 18باالی 

 

 پسرانویژه  – 98 مرداد

 

 استان تهران



   
 

 15های سنی اولین دوره مسابقات شنا مسافت کوتاه جایزه بزرگ تهران در ردههیئت شنا استان تهران در نظر دارد 

فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری شنا ها و استانداردهای کمیته فنی را با امعان نظر به شاخص سال به باال

اعزام تیم یا شناگران آن با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به مقتضی است  لذا اسالمی ایران برگزار نماید.

 مذکور اقدام فرمائید.استان جهت شرکت در مسابقات 

 

  برگزاری:و زمان محل الف( 

  98ردادماه م 4الی  3

د آغاز خواه 16صبح و عصرها رأس ساعت  9ها رأس ساعت گردد. صبحدر دو نوبت صبح و عصر برگزار میمسابقات 

 شد.

 (ورزشگاه کوچه لحسناابو زادهامام خیابان ،کندرو مسیر ،بانآ 13 از بعد ،جنوبی رجایی اتوبان) طالقانیاستخر  –تهران 

  هیئت  پست الکترونیکیاز طریق اسکن مدارک به همراه برگه ارنج اعالم آمادگی شرکت در مسابقات و ارسال

 31/4/98حداکثر تا پایان وقت اداری  swimming.tehran.97@gmail.comبه آدرس  شنا استان تهران

 باشد.می

 

 09121947520آقای محمد بیداریان با شماره تماس  سرپرست کل مسابقات:

 09123847158 با شماره تماس آقای اشکان رضازادهمسئول اجرائی مسابقات: 

 (16الی  10)شنبه تا چهارشنبه ساعت  77671182منزوی با شماره تماس: خانم  نام:مسئول ثبت

 

 رده سنی و سال تولد شناگران:ب( 

 15-16 (1382-1383سال )متولدین سال 

 17-18  (1380-1381سال )متولدین سال 

  به قبل( 1379سال )متولدین  18باالی 



   
 

 مقررات فنی و چگونگی برگزاری مسابقه:ج( 

 ( برگزار خواهد شد. Time Finalمسابقه به صورت نهایی ) .1

 ها شرکت نمایند.توانند در کلیه رشتهشناگران می .2

 پردازند.های سنی با هم به رقابت میهای استقامتی همه ردهدر رشته .3

دقیقه پس از اعالم نتیجه  30اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر  .4

 ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.  500.000هر ماده به انضمام مبلغ )

 شود.مسابقات براساس قوانین فینا و فدراسیون شنا ایران برگزار می .5

 

 :نامجهت ثبت مدارک مورد نیازد( 

 یا کارت ملی دار عکساصل شناسنامه  .1

 )دارای اعتبار در تاریخ مسابقه(کارت بیمه ورزشی  .2

 گذرنامه )در صورت داشتن( .3

بایست پس از واریز اسکن فیش باشد که میمیریال به ازای هر شناگر 1.000.000هزینه ورودی مسابقه مبلغ  .4

 همراه سایر مدارک ایمیل شود.

 شماره حساب:

 نزد بانک انصار شعبه پادگان ولیعصر به نام هیئت شنا استان تهران 1813-62-6546785-1

 

باشد و هیئت شنا استان تهران کنندگان میوذهاب  بر عهده شرکتایاب و های مربوط به اسکان، تغذیهکلیه هزینه

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. 

  تماس حاصل فرمائید. 09128449319در صورت نیاز به استفاده از اسکان با آقای صحرائی با شماره تماس 

 

 

 

 

 



   
 

 :ه( جوایز و نحوه محاسبه

بر اساس رده سنی هر به بهترین شناگران در استقامت ج: نیمه استقامت و ب: سرعت، الف: جوایز در سه بخش 

 شود.مجموع دو بهترین فینا پوینت آن بخش به شرح جدول ذیل اهدا می

هر 

رده 

 سنی

 نفر سوم نفر دوم نفر اول ماده

 میلیون ریال 4 میلیون ریال 6 میلیون ریال 10 متر 100و  50 الف

 میلیون ریال 4 میلیون ریال 6 میلیون ریال 10 متر 200 ب

 میلیون ریال 4 میلیون ریال 6 میلیون ریال 10 متر 1500، 800، 400 ج

 

 :های مسابقاتبرنامه ترتیب رشته

 نوبت صبح 3/5/98پنجشنبه  ردیف

 

 نوبت عصر 3/5/98پنجشنبه  ردیف

 متر کرال پشت 200 5 متر پروانه 200 1

 متر آزاد 100 6 متر آزاد 50 2

 متر قورباغه 50 7 متر قورباغه 200 3

 متر آزاد 400 8 متر آزاد 800 4

 متر مختلط انفرادی 100 9  

 

 نوبت صبح 4/5/98جمعه  ردیف

 

 نوبت عصر 4/5/98جمعه  ردیف

 متر کرال پشت 50 15 متر آزاد 200 10

 متر مختلط انفرادی 200 16 متر پروانه 50 11

 متر پروانه 100 17 متر کرال پشت 100 12

 متر آزاد 1500 18 متر قورباغه 100 13

   متر مختلط انفرادی 400 14

 



   
 98مردادماه  – مسابقات شنا مسافت کوتاه جایزه بزرگ

 .........................................برگ ارنج باشگاه/ شناگر 

 

 رده سنی   تاریخ تولد     نام شناگر

1 . 

2. 

3. 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

     متر آزاد 50 1

     متر آزاد 100 2

     متر آزاد 200 3

     متر آزاد 400 4

     متر آزاد 800 5

     متر آزاد 1500 6

     متر کرال پشت 50 7

     متر کرال پشت 100 8

     متر کرال پشت 200 9

     متر قورباغه 50 10

     متر قورباغه 100 11

     متر قورباغه 200 12

     متر پروانه 50 13

     متر پروانه 100 14

     متر پروانه 200 15

     متر مختلط انفرادی 100 16

     متر مختلط انفرادی 200 17

     متر مختلط انفرادی 400 18

 

 امینمحمد امامی

 استان تهرانرئیس هیئت شنا 

 از طرف


