
  

  

    

 

1398تیر ماه   

 آئین نامه اجرایی

 (TIME TRIAL)مسابقات 

شنا انتخابی تیم ملیو  

 جوانان جهان مسابقات جهت 



جهت حضور در جهت حضور در   جوانانجوانانشنای شنای انتخابی تیم ملی انتخابی تیم ملی و و ( ( TTiimmee  TTrriiaall))مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذرکورد گیری رکورد گیری ، ، انتخاب شناگران منتخب انتخاب شناگران منتخب جهت جهت   بوداپست مجارستان(بوداپست مجارستان())  جهانجهان  مسابقات شنای جوانانمسابقات شنای جوانان

آن استان جهت شرکت آن استان جهت شرکت   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  گردد.گردد.می می برگزار برگزار 

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور درمسابقات درمسابقات 

    انتخابی تیم ملی انتخابی تیم ملی   شرایط شرکت در مسابقاتشرایط شرکت در مسابقات    TTIIMMEE  TTRRIIAALL   : :  )رکورد گیری()رکورد گیری(    

     می توانند در مسابقات فوق الذکر شرکت نمایند.می توانند در مسابقات فوق الذکر شرکت نمایند.  سنیسنیکلیه رده های کلیه رده های  

    

  و طبق اسامی اعالمیی قبلیی  و طبق اسامی اعالمیی قبلیی    شناگران تیم ملی منتخب جوانان در صورت نزدیک بودن به رکورد های ورودیشناگران تیم ملی منتخب جوانان در صورت نزدیک بودن به رکورد های ورودی: :   11** توجه** توجه

  انتخاب خواهند شد.انتخاب خواهند شد.

ورودی رده سنی خیود  ورودی رده سنی خیود    رکوردرکوردشناگران می بایست در تمامی رشته های مورد نظر )در ارنج ارائه شده( حداقل شناگران می بایست در تمامی رشته های مورد نظر )در ارنج ارائه شده( حداقل   ::22** توجه** توجه

  ..وده باشندوده باشندرا کسب نمرا کسب نم

 مسابقاتمسابقاتمحل برگزاری محل برگزاری::  

  قهرمانی آزادیقهرمانی آزادیاستخر استخر     --  آزادیآزادیمجموعه ورزشی مجموعه ورزشی   ––  تهرانتهران: :   محل برگزاریمحل برگزاری

  

 0912091261462446146244و همراه و همراه     4473920444739204با تلفن با تلفن     صادق طیرانصادق طیرانمسئول پذیرش مسابقات: آقای مسئول پذیرش مسابقات: آقای  

پذیرش شناگران فقط بصورت تیمی و تحت پوشش هیات های شنا )با نام هیات یا تحت نام باشگاه همراه با نامه تاییدیه پذیرش شناگران فقط بصورت تیمی و تحت پوشش هیات های شنا )با نام هیات یا تحت نام باشگاه همراه با نامه تاییدیه   --

  وریم.وریم.معذمعذ  انفرادیانفرادیهیات شنای استان متبوع( صورت می پذیرد. از پذیرش شناگران بصورت هیات شنای استان متبوع( صورت می پذیرد. از پذیرش شناگران بصورت 

چگونگی برگزاری مسابقاتچگونگی برگزاری مسابقات  ttiimmee  ttrriiaall::  

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

  آغیاز آغیاز     1177عصر ها راس سیاعت  عصر ها راس سیاعت  آغاز آغاز صبح صبح   1010رأس ساعت رأس ساعت   و عصر برگزار می گردد. صبح هاو عصر برگزار می گردد. صبح ها    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --22

  خواهد شد.خواهد شد.

  مسابقات می توانند از استخر استفاده نمایند.مسابقات می توانند از استخر استفاده نمایند.شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع   --33

:مدارک مورد نیاز 

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

      همراه داشتن گذرنامه )درصورت داشتن(همراه داشتن گذرنامه )درصورت داشتن(  --22

  )معتبر در زمان مسابقه()معتبر در زمان مسابقه(13913988  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --22

امورمالی 

فدراسیون تعهدی نسبت به تهیه اسکان  فدراسیون تعهدی نسبت به تهیه اسکان  و و   تیم ها می باشدتیم ها می باشد  به عهدهبه عهده  تغذیه، ایاب و ذهابتغذیه، ایاب و ذهاباسکان، اسکان، مربوط به مربوط به هزینه های هزینه های   --11

  نخواهد داشت.نخواهد داشت.

  

  



  

مسابقات: اعالم آمادگی 

هیات ها و باشگاه هیات ها و باشگاه . . خواهد بودخواهد بود  ماهماهداددادخرخر  2929شنبه شنبه چهارچهارتا روز تا روز   و انتخاب رشته هاو انتخاب رشته ها  هاها  تیمتیماعالم آمادگی اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی   --11

    اقدام نمایند.اقدام نمایند.تیم تیم   تعیین تعداد نفراتتعیین تعداد نفراتو و   آمادگیآمادگیاعالم اعالم زمان نسبت به زمان نسبت به   تا اینتا اینموظفند موظفند   هاها

مسابقات: ارسال برگه ارنج 

روز قبل از شروع مسابقه )حداکثر تیا پاییان وقیت اداری روز یکشینبه     روز قبل از شروع مسابقه )حداکثر تیا پاییان وقیت اداری روز یکشینبه     44آخرین مهلت ارسال برگه ارنج تیم حداکثر آخرین مهلت ارسال برگه ارنج تیم حداکثر   --11

  ..خواهد بودخواهد بود  IInnffoo@@iirrssff..iirrو یا از طریق ایمیل و یا از طریق ایمیل   021021--8882071488820714ارسال فکس فدراسیون به شماره ارسال فکس فدراسیون به شماره ( از طریق ( از طریق 8899//44//22

  

  

  

  بوداپستبوداپست  20192019رکورد های انتخابی جوانان جهان رکورد های انتخابی جوانان جهان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ردیفردیف

  رشته انفرادیرشته انفرادی
حد نصاب رکورد های حد نصاب رکورد های 

  جوانان جهانجوانان جهان

  00:23:2100:23:21  متر آزادمتر آزاد  5050  11

  00:50:5600:50:56  متر آزادمتر آزاد  100100  22

  03:56:7903:56:79  متر آزادمتر آزاد  400400  33

  08:27:7208:27:72  متر آزادمتر آزاد  800800  44

  16:25:5816:25:58  متر آزادمتر آزاد  15001500  55

  00:26:4100:26:41  متر کرال پشتمتر کرال پشت  5050  66

  00:56:7500:56:75  متر کرال پشتمتر کرال پشت  100100  77

  00:28:8600:28:86  متر قورباغهمتر قورباغه  5050  88

  01:02:4201:02:42  متر قورباغهمتر قورباغه  100100  99

  00:24:8800:24:88  متر پروانهمتر پروانه  5050  1010

  00:53:8500:53:85  متر پروانهمتر پروانه  100100  1111

  0202:01:25:01:25  متر پروانهمتر پروانه  200200  1212

  02:05:1602:05:16  متر مختلط انفرادیمتر مختلط انفرادی  200200  1313

  04:26:4104:26:41  متر مختلط انفرادیمتر مختلط انفرادی  400400  1414

mailto:Info@irsf.ir


 

 

  * برنامه روزانه و مواد  مسابقات :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

 عصر 17 / عصر روز دوم
 

 صبح 10 / صبح روز دوم
 

 عصر 17 / عصر روز اول
 

 صبح 10 / صبح روز اول 

 آزادمتر  200 متر آزاد 50 متر آزاد 100 متر آزاد 400

 کرال پشتمتر 100 کرال پشتمتر 200 متر قورباغه 200 کرال پشتمتر  50

 متر قورباغه 50 متر پروانه50 متر آزاد 800 متر پروانه 200

 پروانهمتر  100 متر مختلط انفرادی 400 متر مختلط انفرادی 200 قورباغهمتر 100

 (A متر آزاد )دسته 1500 (B متر آزاد )دسته 1500 ..................................... .....................................



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398 تیر ماه تهران(  بلند)مسافت  رکورد گیری   

-------------------برگ ارنج تیم استان / باشگاه    

:اسامی تیم     

1-      4-    7- 

2-        5-    8- 

3-                                                                 6- 

 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 قورباغه 50 7      

متر قورباغه 100 8      

متر قورباغه 200 9      

متر کرال پشت 50 10      

متر کرال پشت 100 11      

متر کرال پشت 200 12      

متر پروانه 50 13      

متر پروانه 100 14      

متر پروانه 200 15      

متر مختلط انفرادی 200 16      

مختلط انفرادیمتر 400 17      

 

   /مهر هیات شنای استانامضاء مربی تیم



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

  جوانانمشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات تایم ترایال انتخابی تیم ملی 

 (1398ماه تیر -)تهران  

 : ...................................../ باشگاه  استان ی تیم شنا

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام و ردیف

1          /   /        13   

2              /      /13    

3              /      /13    

4              /      /13    

5              /      /13    

6              /      /13    

7              /      /13    

 

 مشخصات مربی،سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1           /      /  13    

  سرپرست     2

                                                                                                    

 

 رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء

 
 

 


