
 

 

 

  

 

 آئین نامه اجرایی

 مسابقات شنای آبهای آزاد

"کاسپینجام "  

نوشهر شهرستان–ن مازندرااستان   

 سال(25آقایان )باالی  بزرگساالنرده های سنی 

1398تیر18لغایت  16  



تا باالی 25از آقایان یسنهای رده درشنای آبهای آزاد مقرراست مسابقات  آبهای آزاد تهیکم میبر اساس تصم

به شرح آبهای آزادشناگران جهت توسعه کمي و کیفي  - مازندران کاسپینجام  -تحت عنوانسال 75

آن  میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیاست بادر نظر داشتن مفاد ا مقتضيهذایبرگزار گردد.عل لیجدول ذ

 .دیئاقدام فرمامذکور استان جهت شرکت درمسابقات 

 ( رده  سنی بزرگساالن، سال تولد، تعداد شناگران، مسافت مسابقه تیمهای  استانها:1

 جوایز انفرادی مسافت مسابقه تعداد شناگر)نفر( متولدین رده سنی)سال(

  کیلومتر 3 2 1368تا 1372 سال 29 - 25
 

 

 

 

 

 قهرمانی مدال ، حکم 
 

 کیلومتر 3 2 1363تا  1367 سال34 -30

 کیلومتر3 2 1358تا  1362 سال39 -35

 کیلومتر 3 2 1353تا 1357 سال 40-44

 کیلومتر3 2 1348تا  1352 سال 45-49

 کیلومتر2 2 1343تا  1347 سال 54- 50

 کیلومتر2 2 1338تا  1342 سال 55-59

 کیلومتر2 2 1333تا  1337 سال 64 -60

 کیلومتر1 2 1328تا  1332 سال 65-69

 کیلومتر1 2  1323تا 1327 سال 70-74

 کیلومتر1 2 1318تا  1322 به باال سال -75

  همراه خواهد بودو یک  سرپرست با هرتیم حداکثر یک مربی  

 

 ورود و خروج تیمها و روز مسابقه:*  

 

 :اسکان و آدرس محل  پذیرش *

 دانشگاه فرهنگیان –مرزگاه -شهر نوشهر – مازندراناستان  -

 09112299727تلفن -مهندس سلمانیانمسئول پذیرش  آقای  -

 09119920481-بنده نژادسرپرست اجرایي مسابقات : آقای  -

 کپور چال–نوشهر –مازندران * آدرس محل برگزاری :
 

 
 

 

 

 

 

 پذیرش تیم ها   ورود  و جلسه کنگره مسابقات روزمسابقه           اختتامیه و توزیع جوایز خروج تیم ها

 صبح روز سه شنبه 

 98تیرماه 18

              14ساعت

 98تیرماه 17 دوشنبه

صبح  10ساعت 

 98تیرماه 17 دوشنبه

  21ساعت 

 98تیرماه 16یکشنبه 

 در محل اسکان 

  14  ساعت

 98تیرماه 16یکشنبه 



 

 

 

 چگونگی برگزاری مسابقات:*

 )تایم فینال(برگزار خواهد شد.مسابقات بصورت نهایي *

 مسافت مسابقه طبق جدول فوقتعیین مي گردد. -1

برمبناای  و انفرراد    سننی گروه هایمجموع کل امتیازاتنفرشناگر برتر هرتیم(  2نتیجه مسابقات تیمي )امتیاز  -2

 ( محاسبه مي گردد.18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1نفر اول ) 12امتیاز 

های  گروه کل مجموعبه تیم های برتر اول تا سوموحکم قهرماني  مدال،سنی  ردههر  به کلیه نفرات اول تا سوم -3

 جام قهرماني اهداء مي گردد.سنی 

 . بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایندمربیان یا سرپرستان هر تیم میتوانند  ازفقط یکنفر  -4

:کنگره مسابقات 

   انجام خواهد شد. اسکاندر محل روز قبل از مسابقات  21رأس ساعت 

: دستورجلسه  

  شرح نحوه برگزاری مسابقات -4حضور و غیاب تیم ها -3 خیر مقدم  -2 تالوت قرآن کریم  -1

 آخرین مهلت زماني جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها -5

 توزیع کاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسي بر شناگران -6

 فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:) اعضای کمیته ژوری:  توجه

 سرپرست کل مسابقات -3      ناظرداوری فدراسیون   -2        ناظرفني فدراسیون   -1

 سرداور مسابقات  -5         سرپرست اجرایي مسابقات  -4

:مدارک مورد نیاز 

  همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار-1

 3×4یک قطعه عکس  -2

  (1398 دارای اعتبار در سال) کارت بیمه پزشکي ورزشي -3

مبني بر مجوز شرکت در  گواهي صحت سالمت جسماني از پزشک معتمد هیأت پزشکي ورزشي استان متبوع -4

 مسابقات

 

:مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیات شنا استان 1تبصره 

 .متبوع خواهد بود

مسابقات )استان  نظر پزشک معتمدسال با  60: تایید نهایي مجوز شرکت در مسابقه به ورزشکاران باالی 1تذکر مهم 

 ی و نظر پزشک معتمد الزم االجرا است و  اعتراض قابل پذیرش نخواهد بود.الزم بذکراست رأصادر خواهد شد. ن(مازندرا

 نفر شرکت کننده داشته باشند. 2سني فقط هیأت ها و باشگاه ها مجاز مي باشند در هر رده :2تذکر مهم 

در رده های سني  .رده سنی می باشد  نفر در هر4حداقل حد نصاب نفرات شرکت کننده جهت برگزاری مسابقه :3تذکر مهم 

ومدال  ، حکم تیمي انفرادی،امتیاز ،مسابقه برگزار خواهد گردید اما به نفرات برتر، نفر 4 ازکمتر با شرکت کنندگان



در هنگام برگزاری مسابقه درشروع استارت نفر در هررده سنی( 4)حضور کمتر از این  شرط قهرماني تعلق نخواهد گرفت.. 

 .مسابقه بدلیل عدم حضور و یا غیبت شناگران به دالیل پزشکی و یا شخصی  نیز لحاظ خواهد گردید

 

 : 4* تذکرمهم
دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در شناگران گروه های سني درصورتي که به هر 

مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي بوده و از شرکت شناگراني که اصل 

نوني صغرسن شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلي شناسنامه آنان مخدوش وحتي با طي مراحل قا

  داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

حداکثر تا  آمادگي خود را مي بایسترکت کننده تیم های شاعالم آمادگي تیم ها )به همراه تعداد نفرات تیم(: 

به آدرس  مازندراناز طریق ارسال فایل الکترونیکي به آدرس ایمیل هیأت شنای استان  12/04/1398روز چهارشنبه مورخ

اعالم نمایند. در صورت عدم اعالم آمادگي از حضور تیم Mohammadreza.salmanian@yahoo.comالکترونیکي

 ها در مسابقات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

امورمالی 
مین و و سرپرست توسط تیم های اعزامی تأ ( شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربیاسکان و تغذیهکلیه هزینه های اردویی ) -1

برای تأمین هزینه های فوق ریال(  000/700/1ریال )یک میلیون وهفتصد هزاربه ازاء هر نفر مبلغ  که پرداخت می شود

  این هزینه لحظه ورود  به  اردو  پرداخت خواهد شد. پرداخت می گردد.

بایست از سوی کلیه هیاتها و باشگاهها  رعایت شود: سایر موارد ضروری که می 

بعلت عدم ظرفیت اسکان از آوردن نفرات اضافي تحت هر عنوان )اولیاء، شناگران، همراه، فرزند، راننده ،مربي  -1

 ارسال به موقع اعالم آمادگی جهت رزرو هتل بسیار ضروری است.یا سرپرست( جداً خودداری گردد. 

 ( می باشد.نفر سرپرست1،  نفر مربی 1نفر ورزشکار ،  22) نفر 42تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر   -2

 استان ها  شرکت کننده می باشد.تیم ها/ ایاب و ذهاب بعهده  -3

خود را  لیست ارنجریز  صحیح  ، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامهبرگه ارنج تیمهاضمن ارسال  -4

آدرس از طریق  12/04/1398یخ سنی، مربی و سرپرست( حداکثر تا تار  الزاماً با ذکر نفرات )شناگر در هر رده

ارسال  نمازندرابه هیات شنای استان Mohammadreza.salmanian@yahoo.comالکترونیکي

نمایند. پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالي داده نمي شود و تیم هایي که 

 فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

تبصره: به منظور بهره مندی هیأت های سراسر کشور از توانمندی های بخش خصوصي، حضور تیم های ورزشي 

تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگي ورزشي با معرفي نامه هیأت شنای استان در این مسابقات بالمانع مي 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 1398تیر ماه –/ آقایان کاسپینمازندرانجام آزاد مسابقات شنای قهرمانی آبهای  

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

 

 کیلومتر(3سال ) مسافت 29 -25( مسابقات رده های سنی 1-1

 کیلومتر (3سال )  مسافت  34 - 30( رده سنی 1-2

 کیلومتر( 3سال)مسافت  39-35( رده سنی  1-3

 کیلومتر( 3سال)مسافت  44-40 ( رده سنی  1-4

 

 کیلومتر(3سال)مسافت  49-45( رده سنی  1-5

 کیلومتر( 2سال)مسافت  54-50( رده سنی  1-6

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

           /    /13  1 

          /    /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /    /13  1 

          /    /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تولدتاریخ  کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 



 

 کیلومتر(2سال)مسافت  59-55 ( رده سنی  1-7

 کیلومتر(2سال)مسافت  64-60 ( رده سنی  1-8

 کیلومتر( 1سال)مسافت  69-65 ( رده سنی  1-9

 (کیلومتر1)مسافت سال 74-70( رده سنی  1-10

 (کیلومتر1)مسافت سال به باال75 ( رده سنی  1-11

 مربی /سرپرست:

 

 .................... امضاء مربی تیم مهر و امضاء هیأت شنا استان/ باشگاه  

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /     /13  1 

         /     /13  2 

 ردیف خانوادگینام و نام  تاریخ تولد درجه کارت شماره تماس

          /      /13  1 

 2   سرپرست 


