آئین نامه اجرایی
جشنواره شنا زیر91سال
رده سنی 91-1سال (متولدین )9388-9381

 42لغایت  42مرداد  9318پسران

ویژه استانهای جنوب وشرق کشور
میزبان:استان کرمان ( شهرکرمان)
(سیستان بلوچستان ،هرمزگان ،یزد ،فارس ،اصفهان ،بوشهر ،چهارمحال بختیاری،
خوزستان ،کهکیلویه و بویر احمد ،منطقه آزاد اروند ،منطقه آزاد کیش)

9318

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست جشنواره شننای پسنران در رده سننی  9و  01سنا (متولنین
0319و– )0311جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور و همچنی شناسانی و کشف مستعین  -بنه شنر
جیو ذنل برگزار گردد .علیهذا مقتضی است با در نظر داشت مفاد ان بخشنامه نسبت به اعزام تیم های آن
استان جهت شرکت درجشنواره مذکور اقیام فرمائیی.
تعداد افراد اعزامی ازهر تیم:

الف) سرپرست  0نفر
ب) مربی  0نفر
ج) ورزشکار  6نفر
حیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی ،سرپرست ،ورزشکار  8نفرخواهی بود .باشگاه ها و دسته جات آزاد با تانیی
هیأت شنای استان های مربوطه می تواننی در مسابقات شرکت نماننی.
محل وزمان اجرای جشنواره:
رده سنی

متولدین

ورود به اردو

شروع جشنواره

کودکان01-9

-0319
0319

بعی از ظهر

صبح روز پنج شنبه

سا (پسر)

0311
0311

039
چهارشنبه0391/5/33

0391
0391/5/32

پایان جشنواره

بعی از ظهر روز
جمعه
0391
0391/5/35

خروج از محل اسکان

صبح روز شنبه
0391
0391/5/36

محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری :کرمان – چهارراه باغ ملی -جنب اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان -استخر شهیی نشاط
محل اسکان :متعاقباً اعالم خواهی شی.
مسئول پذیرش :آقای پورنا قاسمی با شماره تماس 19333051931
سرپرست اجرایی جشنواره :آقای مهیی باختری با شماره تماس 19030913160
چگونگی برگزاری جشنواره:

 -1مسابقات به صورت نهانی ( )Time Finalبرگزار خواهی شی.
 -2مسابقات صبح رأس ساعت  9و عصر رأس ساعت  06آغاز خواهی شی.
 -3مراسم اختتامیه جشنواره در بعیازظهر آخرن روز پس از انجام آخرن رشته با اهیای نادبود جشنواره بنه
نفرات برتر برگزار خواهی شی.
کنگره جشنواره :

رأس ساعت  30روز قبل از جشنواره مورخ  0391/5/33در محل اسکان انجام خواهی شی.
دستورجلسه :

 -0تالوت قرآن کرنم
 -3خیر مقیم
 -3حضور و غیاب تیم ها
 -2شر نحوه برگزاری جشنواره
-5آخرن مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها

توجه  :اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شر ذنل می باشنی:
 -0ناظرفنی فیراسیون
 -3نماننیه کمیته استعیادنابی فیراسیون
 -3سرپرست کل جشنواره
 -2سرپرست اجرانی جشنواره
 -5سرداور جشنواره

مدارک مورد نیاز:
-1همراه داشت اصل شناسنامه عکس دارو ارسا فانل تصونری آن

تبصره :9چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشی ،ارائه فانل تصونری گواهی اشتغا به تحصنیل
عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش) و همراه داشت

اصل شناسنامه والین الزامی است.

 -2نک قطعه عکس 3×2
 -3کارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سا )0391
 -4داشت حیاقل کارت مربیگری درجه ( 3ونژه مربی)
تبصره  : 4همراه داشت اصل میارک نیز الزامی است.
-6ارسا اعالم آمادگی تیم ها حیاکثر تا روز سه شنبه مورخ  91/5/03از طرنن ارسنا فکنس بنه شنماره
 13233362315خواهی بود.
 -3ارسا برگ ارنج مسابقات می بانستی حیاکثر تا روز نکشنبه  91/5/31از طرن ارسا فکس به شماره
 13233362315انجام پذنرد.
* تذکرمهم :

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشنته باشننی حن
شرکت در جشنواره مذکور را نخواهنی داشت ،لذا به همراه داشت اصل شناسنامه الزامنی بنوده و از شنرکت
شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نیاشته باشنی و نا به هردلیلی شناسنامه آنان مخیوش وحتی با
طی مراحل قانونی صغرس داشته باشنی جلوگیری بعمل خواهی آمی.
امورمالی
 -9کلیه هزینه های (غذا،اسکان ،ایاب و ذهاب درون شهری ،هزینه برگزاری جشنواره و غیره  )....شرکت کنندگان اعمم از
ورزشکار ،مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه ورودیه جشنواره به ازاء هر نفر و برای
 19918یا شمماره
113111112
19918113
سه روز مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال ( 3/211/111ریال) می باشد که به شماره حساب 112
 1137119811141318به نام هیأت شنای استان کرمان واریز خواهد شد.
کارت 1137119811141318

 -2از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازنکنان ،راننیه  ،همراه ،فرزنی ،مربی نا سرپرست )جیا˝خودداری گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری جشنواره :

 -1در هرنک از رشته های شنا فقط دو ( )3شناگر از هر تیم می توانی در هرماده شرکت کننی.
 -3هر شناگر می توانی در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نمانی.
 -3تمامی شناگران اعزامی می بانست حیاقل در نک رشته شنا کننی.

 -2ترکیب تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبنل از شنرو جشننواره همنان روز بنه منشنی
جشنواره تسلیم گردد.
-5به کلیه نفرات برتر او تا ششم مواد مختلف جشنواره حکم شناگران ممتازاهیا ء می شود.
تبصره  : 3حکم جشنواره توسط هیات میزبان تهیه و اهیاء می گردد .ضمناً به تمامی شرکت کننیگان گنواهی
شرکت اعطاء می گردد.
 -6اعتراض به نتیجه هرماده بانی به صورت کتبی توسط سرپرست تیم ،حیاکثر  31دقیقه پس از پانان جشنواره
آن نیمروز همراه با مبلغ پانصی هزار رنا (511،111رنا ) به سرداور جشنواره تحونل داده شود.
 -7درصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی خط شنا به دالنل پزشکی از شرکت در جشنواره امتننا
نمانی درصورت تأنیی پزشک جشنواره ،دنگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پانان مواد همان روز نخواهی داشت .

-8بمنظور بهره منیی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمنینهای بخش خصوصی ،حضور تیم هنای ورزشنی
تحت عنوان باشگاه و نا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در ان جشنواره بالمنان
می باشی.
 -9در صورت افزانش تیم های شرکت کننیه و عیم ظرفیت پذنرش محل اسکان  ،اولونت بنا هیأتهنا و تنیم
هانی است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا نموده انی .الزم بنذکر اسنت در شنرانط
نکسان اولونت پذنرش با هیاتهای شنای استانها خواهی بود.

جشنواره شنای پسران استانهای جنوب و شرق کشور
42لغایت 42مرداد 9318
برنامه رشته های شنا در جشنواره رده سنی کودکان ( 91-1سال)

صبح روز او

 311متر آزاد

عصر روز او

صبح روز دوم

 2× 33متر مختلط انفرادی  2× 66متر مختلط انفرادی

عصر روز دوم

 011متر پروانه
 66متر کرا پشت

 011متر کرا پشت

 011متر قورباغه

 66متر پروانه

 66متر قورباغه

 66متر آزاد

 011متر آزاد

 2× 66متر پروانه تیمی

 33متر پای دلفی *

 2×66متر مختلط تیمی

 6×66متر آزاد تیمی

------------------

 2× 66متر قورباغه تیمی

------------------

-------------------

 2× 33متر پای دلفی تیمی*

* تبصره  :نحوه اجرای شنای پای دلفی بیون استفاده از فی و در حالت استرنم الن در زنر آب نا روی
سطح آب خواهی بود.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

جشنواره شنای پسران استانهای جنوب و شرق کشور
42لغایت 42مرداد 9317
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------

اسامی تیم:
-9

-2

-7

-4

-2

-8

-1

-3
ردیف

مواد شنا

9

411مترآزاد

4

911متر کرال پشت

3

 11متر قورباغه

2

 2× 11متر پروانه تیمی

2

911مترمختلط انفرادی

1

911مترقورباغه

7

 11متر آزاد

8

33متر پای دلفین

1

 2× 11متر قورباغه تیمی

91

 2× 33مترمختلط انفرادی

99

 11متر پروانه

94

 911متر آزاد

93

 2×11متر مختلط تیمی

92

911متر پروانه

92

 11متر کرال پشت

91

 2×33متر پای دلفین تیمی

97

 1× 11متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم /باشگاه /هیات شنا

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

جشنواره شنای پسران استانهای جنوب و شرق کشور
42لغایت  42مرداد 9318
ًکودکان رده های سنی  91-1سال
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

نام پدر

تاریخ تولد

9

/

/

93

4

/

/

93

3

/

/

93

2

/

/

93

2

/

/

93

1

/

/

93

7

/

/

93

8

/

/

93

نام مربی تمرینی

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

9

/

93 /

4

/

93 /

درجه کارت

سرپرست

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

تلفن تماس

