
 

 

   

1398شهریور  

 آئین نامه اجرایی

 مسابقات شیرجه)پسران( 

"ایران شیرجهالمپیاد استعدادهای برتر"  

 )ورزش، دوستی،آینده ای بهتر(

  B (سال1384- 1383) سنی رده  

 C  ( 1386 - 1385) سنی رده

   1398  شهریور 5-7

استخر قهرمانی میرداماد  – تبریز  



 یرجهشاستعدادهای برترالمپیاد قهرمانی شیرجه است مسابقات گردیده مقررباعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده 

 شیرجهجهت توسعه کمی و کیفی سال ( و  12-13 ) C وسال B  (14-15 ) یسنهای رده  درپسران ویژه  کشور

به میزبانی  لیذبه شرح  (2022)سِنِگال  2022جوانان در راستای حضور قدرتمندانه در بازی های المپیک  کشور

در  است با مقتضی هذایعل گردد.استخر قهرمانی میرداماد تبریز برگزاردر  آذربایجان شرقیهیات شنای استان 

   .دیئاقدام فرمامذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات  میبخشنامه نسبت به اعزام ت نینظر داشتن مفاد ا

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 خروج تیم ها پایان مسابقات شروع مسابقات پذیرش مسابقات متولدین)پسران( سنیرده 

   B  رده سنی

   C رده سنی      

1383 -1384 

 1385-1386 
04/06/98 05/06/98 07/06/98 08/06/98 

 شناگران: خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

  استخر قهرمانی میرداماد تبریز – تبریز:  محل برگزاری

 پایگاه قهرمانی   –پشت آپارتمانهای تراکتور سازی  –تقاطع خطیب  –خیابان رسالت  -تبریز :و پذیرش  خوابگاه محل

 المپیاد  چگونگی برگزاری مسابقات: 

دو گتروه  بطور مستتقل در    FINAرده سنی مسابقات  و حسب قوانین( Final)مسابقات به صورت نهایی  -1

    .برگزار خواهد شد C,Bسنی 

 آغاز خواهد شد. 15رأس ساعت  بعدازظهرهاو  9رأس ساعت ها  صبحمسابقات  -2

  تیم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند. -3

المپیاد توسط ستاد برگزاری با حضتور استتانها )لبتاس متلدالشت ل     مسابقات  یهاختتامافتتاحیه و  مراسم  -4

 هرتیم( انجام خواهد گردید.

اهدای کاپ قهرمانی تیم های برتتر   وپایان مسابقات  سوم درحین و های انفرادی به نفرات اول تاتوزیع مدال  -5

  خواهد شد. لمپیاد اهداءدر پایان ا

  می باشد. میزبانبعهده   اح ام قهرمانیجام و  ،مدالاهداء تهیه و  -6

المپیاد کنگره مسابقات: 

   انجام خواهد شد. مسابقاتدر ملل (04/06/98مورخ روز قبل از مسابقات )18رأس ساعت 

 : دستورجلسه   

  خیر مقدم  تالوت قران مجید و.1 

 حضور و غیاب تیم ها.2 

 شرح نلوه برگزاری مسابقات.3 

  ی شیرجه شیرجه روندگان تلویل برگه ها.4 

  توسط مربیان تیم ها رزش اران و اضافه وآخرین مهلت زمانی جهت حذف .5 

 



 

 

 به شرح ذیل می باشند: و برگزاری مسابقات اعضای کمیته ژوری:  1توجه

    ) ژوری( ناظرفنی فدراسیون-1 

 ی()ژور  )سرپرست داوری(ناظرداوری فدراسیون-2 

 )ژوری( سرپرست کل مسابقات-3 

 )ژوری( سرپرست اجرایی مسابقات-4 

 )ژوری( سرداورمسابقات-5 

 داوران و منشی ها -6 

   مسئول کامپیوتر   -7 

اعضای تیم  وشرایط مورد نیاز مدارک: 

 الف( ورزشکاران

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران -1

  ) الزامی(اصل شناسنامه ع س دار همراه داشتن-2

)از  ع س دار معتبتر  گواهی اشتغال به تحصیل ارائه باشد،دارای شناسنامه ع س دار ن یچنانچه ورزش ار :1تبصره

 (1)فرم شماره  الزامی است. به همراه اصل شناسنامه  استان( آموزش و پرورش

  1398اعتبار در سالدارای کارت بیمه پزش ی ورزشی   -3

 (2)فرم شماره .  والدیناز داشتن رضایت نامه کتبی  -4

 کننده()اعزام  ارائه فرم سالمت جسمانی از هئیت پزش ی استان متبوع -5

فقط از طریق ارسال فایل ال ترونی تی  ثبت گردد ( مدارک فوق ورزش ارتصویر اس ن شده )با نام هر  :  2تبصره 

 انجام  می پذیرد، لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.

 سرپرست/ انیب( مرب

 کارت مربیگری تصویر -1

  (و داور سرپرست ،)ویژه مربیان کارت ملی تصویر -2

 )ویژه مربیان ، سرپرست و داور( پرسنلی 3×4یک قطعه ع س  -3

بته کمیتته فنتی شتیرجه     مدارک فوقو ثبت گردد (  و داور تصویر اس ن شده )با نام مربی/سرپرست :  3تبصره

الزامتی   درجلسه کنگره مسابقات همراه داشتن اصل مدارک)، از طریق هیات استان ارسال گردد فدراسیون شنا

 .(است

تیم ها ملزم هستتند مشخصتات ختود را در ستامانه بانتک       و داوران سرپرست ،ورزش اران، مربیان  : 4تبصره 

ثبت نمایند.وزارت ورزش و جواناناطالعات ( سامانه مبین) 

 :مدارک و اطالعات تیم هازمانبندی ارسال ج( 



             روزحداکثر تا پذیرش جهت  تعداد نفرات تیمت در مسابقه همراه با درج جهت شرک ارسال نامه اعالم آمادگی -1

می باشد. به ام ان پذیر  041- 35560555 شمارهبا  هیات شنای آذربایجان شرقی از طریق شماره نمابر  15/05/98

 استان میزباناطالع رسانی کتبی بعد از ارسال مدارک به به  )م اتبات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 می می باشد (الزا

    20/05/98 ( حداکثر تا تاریخIDتیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی ) مدارکشده  ارسال فایل اسکن -2

   20/05/98حداکثر تا تاریخ تیم های شرکت کننده مسابقات   و برگه شیرجه اسامی تیم ارسالمهلت  -3

باشند از ورود به مسابقات ملروم  شیرجهپس از اتمام تاریخ مذکور تیم هایی که فاقد اعالم آمادگی و برگه   :5تبصره 

 . خواهند شد

 مسئول کمیته فنی شتیرجه  محمد رضا شکول آقایبامدارک و کسب اطالعات بیشتر  فایل ارسالدرخصوص جهت هماهنگی *

حاصل نمائیدتماس  . با شماره تلفن 09144071720  استان آذربایجان شرقی

 : تذکرمهم *

به هر دلیل با ذکر توضیلات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات متذکور را  ورزش ارانی که 

که اصل شناسنامه خود را به  ورزش ارانینخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت 

صغرستن داشتته باشتند     ؛همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قتانونی 

  .جلوگیری بعمل خواهد آمد

المپیاد امورمالی: 
 میزبتان  توستط   کتادرفنی  واعتم از ورزشت ار   غیره( شرکت کننتدگان عوامل اجرایی و ، هزینه های اردویی )غذا،اس انکلیه -1 

  پرداخت می گردد .

 می باشد. اعزام کنندههزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده استان -2 

 خودداری گردد.˝(جدارستفرزند، مربی یاسرپهمراه،  ،بازی نان، راننده، )اولیاء از آوردن نفرات اضافی تلت عنوان : تذکرمهم*

  : مواد مسابقات 
 تخته فنر    تخته یک متر  ( دوگروه سنیC,B ) 

  دوگروه سنی   تخته فنر    تخته سه متر(C,B ) 

 دوگروه سنی     س و    س و(C,B ) 

  گروه سنی   تخته فنر    هماهنگ سه متر(B ) 

 گروه سنی     س و   هماهنگ س و(B  ) 

 

 : نحوه برگزاری مسابقات 

برگزار خواهد شد.   FINA( و حسب قوانین Finalمسابقات به صورت نهایی ) -

 دال کسب شده خواهد بود.ملاسبه امتیازات تیمی بر اساس م  -

تیم در مستابقات   3نفر شرکت کننده در مسابقات انفرادی و همچنین  3برگزاری هر مسابقه منوط به اعالم حضور حداقل   -

 هماهنگ مندرج در برگ ارنج تلویلی به مسئول فنی مسابقات میباشد .

 (  B,C)نفر در دو گروه سنی4جمعا نفر 2در هر رده سنی فقط  رجهیاستانها جهت حضور در مسابقات ش هیسهم -1بند 



 نفر داور   1و  (نفر 2 )جمعا اعضاء همراه هر استان : مربی و سرپرست - 2بند 

از  ، استان تنها مجاز به استفاده از شیرجه روندگان استان خود میباشد و تخلف در این زمینه از طرف هر استانهر –3بند 

 .استانهای متخلف از مسابقات حذف خواهند شد طرف سرپرست مسابقات بررسی ودر صورت تایید تخلف

 ود را دارد . در مسابقات انفرادی هر شیرجه رو فقط حق شرکت در گروه سنی خ -4بند 

 هر تیم می تواند یک داور به سرپرست مسابقات معرفی نماید . – 5بند 

هتر متاده همتراه    اعتالم نتتایج   دقیقته پتس از    30، حداکثر اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی  تیم مربیتوسط 

  ریال( به سرداور مسابقه تلویل داده شود.1،000،000مبلغ)

و فرم های رضایت نامه و اشتغال به تلصیل برگه ارنج تیم ها  ،فرم مشخصات ، ضمن ارسال برنامه روزانه مسابقات  :تذکر مهم

، ، مربتی ورزشت ار نفترات )  فرم ت میلتی مشخصتات   بتا  را الزامتا   خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خود، 

و برگته   ، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگته ارنتج  نمائیدارسال  (مدارک مسابقات)طبق مندرجات ( و داور سرپرست

 جلوگیری بعمل خواهد آمد.و برگه شیرجه  رود تیم های فاقد برگه ارنج تا تاریخ فوق از و ( ال ترونی ی بصورت فایل )شیرجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران      

1398 ماه شهریور– پسران()ویژه المپیاد استعدادهای برترشیرجه ایرانشیرجه مسابقات   

-------------------برگ ارنج تیم استان   

:سال  15-14و 13-12  اسامی تیم سال   

 رده سنی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

C   سال 13-12 ورزشکار  1

C  سال  13-12 ورزشکار  2

 Bسال   15-14 ورزشکار  3

 Bسال   15-14 ورزشکار  4

 **** مربی  5

 **** سرپرست  6

 **** داور  7

 

  مدیرکل ورزش و جوانان استان/مهر و امضاء     رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء

 
 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398 ماه شهریور– پسران()ویژه ایران شیرجهالمپیاد استعدادهای برترشیرجه مسابقات   



 برنامه و ترتیب رشته های مسابقات

 ایام  مسابقات صبح رشته های زمان رشته های عصر زمان

Bمتر 3تخته       بعدازظهر 15:00 Cتخته امتر       صبح 9:00  روز اول

Cمتر  3تخته      بعدازظهر 17:00 Bتخته امتر       صبح 11:00
 

B   سکوهماهنگ       بعدازظهر 15:00 Cسکوی       صبح 9:00  روز دوم

 Bمتر3هماهنگ تخته       بعدازظهر 17:00 Bسکوی       صبح 11:00
 

 

 

 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1398 ماه شهریور – پسران()ویژه المپیاد استعدادهای برترشیرجه ایرانشیرجه مسابقات   

سال   سال 15-14و 13-12رده های سنی شیرجه اعضای تیم   مشخصات  و اطالعات 

 .....................................: استان ی تیم شنا

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

1           /   /        13   

2              /      /13    

3              /      /13    

4              /      /13    

 

 تیم :  و داور و سرپرست مشخصات مربی 

 تلفن تماس  کارتشماره  تاریخ تولد سمت شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

13  /      /     مربی    1    

13/      /       داور    2    



 

 محل الصاق عکس

 و مهر آموزشگاه

13/      /       سرپرست    3    

                                                                                                    

  مدیرکل ورزش و جوانان استان/مهر و امضاء     رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای         
 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی                      

 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد                  

 
 

 گواهی اشتغال به تحصیل
 

 بدینوسیله گواهی می شود، صاحب عکس دانش آموز:
 

 ...........................................: شماره کدملی........................ نام پدر:.................................  خانوادگی :نام   ............................نام : 
 

 ................................................ شماره دانش آموزی : ............. سال..........  ماه.......... روز: تاریخ تولد   شیرجه  رشته ورزشی
 

 : ............................. کد آموزشگاه: ........................................   نام آموزشگاه: .............................................    پایه تحصیلی
 
 

 : ............................شهر : ................................   استان     :         تلفن آموزشگاه
 
 

 در این آموزشگاه اشتغال به تحصیل داشته است.  1398-99درسال تحصیلی 
 

 

1فرم شماره   

 شماره : 
----------------- 

 پیش شماره :



  

  نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه :

 

 نام و نام خانوادگی مسئول تربیت بدنی منطقه و شهرستان:    

 

 استان اعزام کننده: شناینام و نام خانوادگی رئیس هئیت    

 

       تایید معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان اعزام کننده:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی
 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد

 

 
 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار

 ایرانشیرجه استعدادهای برتر  المپیاد جهت شرکت در مسابقات

 1398ماه سال شهریور
 

 

 ............................................محترم هیات شنای استان  یاستر
 

 با سالم؛

 

 بدینوسیله اینجانب آقای ............................ فرزند ................. به شماره ملی  .............................            
 

موافقت خود را با اعزام فرزندم به المپیاد ( شیرجه رو)بعنوان .................................م قانونی ولی و قی ِّ

شهرستان  آذربایجان شرقیدر استان   لغایت    ایران که از تاریخ  شیرجهرتر استعدادهای ب

 برگزار می گردد، اعالم می نمایم. تبریز

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

2فرم شماره   



 )) در صورتی که قیم قانونی دانش آموز)پدر( درقید حیات نباشد، الصاق تصویر قیّم نامه الزامی است((. :تذکر

 
 

 

 
 

 محل اثر انگشت و امضاء:                   

 تاریخ:                                                                               
 

 

 
 

  برگه شیرجه  المپیاد استعدادهای برترشیرجه ایران

 
              



 

 

 

  در کنگره مسابقات به سرپرست  با امضاء ورزش ار و مربی تیم  اساس مواد مسابقات ت میل واین برگه به تعداد ورزش اران ت ثیر و بر

 اجرایی تلویل گردد. 

 

 نام ونام خانوادگی :   رده سنی : تان :  اس  

              
 حالت نام شیرجه شماره شیرجه ردیف

 Total امتیاز داوران ضریب 

 Award SCORE 7 6 5 4 3 2 1 سختی

1 
                          

  

2 
                          

  

3 
                          

  

4 
                          

  

5 
                          

  

6 
                          

  

7 
                          

  

8 
                          

  

9 
                          

  

10 
                          

  

11 
                          

  

              

           

   امتیاز نهایی

              

 
 امضاء سر داور

   
 امضاء شیرجه رونده

  
              
              
              
              
      

 امضاء  مربی
  

              
              
              


