
 

 

  

 

1398 مرداد  

 آئین نامه

  مسافت کوتاهشنا مسابقات 

(غدیر قربان و اعیاد)جام بزرگداشت   

 (1387-1386سال )متولدین  12-11 رده سنیپسران 

 استان زنجان )شهر زنجان(



باه  ساا    12و  11 یرد  سان  در شنا مسافت کوتاا  مقرراست مسابقات  شنا فنی تهیکم میبر اساس تصم

در نظار   است با مقتضی هذایعل برگزار گردد. لیبه شرح جدو  ذ جهت توسعه کمی و کیفی شناي کشور

جهات شارکت    / باشااا / دساته جاات آ اد   آن اساتان  میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیداشتن مفاد ا

کلیه تیم هاي شرکت کنند  باید معرفیناماه ا  هیتات شاناي اساتان      .دیئاقدام فرمامذکور درمسابقات 

 .همرا  داشته باشند

 تعداد :تیمافراد اعزامی ازهر

  نفر 1   الف( سرپرست

  نفر 1   ب( مربی

 نفر  6   ج( ور شکار

  نفرخواهد بود. 8 و داور حداکثر نفرات اعزامی اعم ا  مربی، سرپرست، ور شکار
  

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 ورود به اردو متولدین رده سنی
شروع 

 مسابقات
 خروج از اردو پایان مسابقات

 1387-1386 )پسران(سا  12و  11

عصر رو  

 چهارشنبه

23/5/1398 

صبح رو  

 شنبهپنج

24/5/1398 

عصر رو  

 جمعه

25/5/1398 

 شنبه صبح رو 

26/5/1398 

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

 استخر شهید شهبا ي _خرداد  15مجموعه ور شی _شهریور  17خیابان  _ نجان  محل برگزاری:

 09127402193آقاي حامد دبستانی با شمار  تماس مسئول پذیرش :

 09122418448آقاي بهزاد پیري با تلفن  ی جشنواره:سرپرست اجرای

  

:چگونگی برگزاری مسابقات 

   مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد. -1

   آغا  خواهد شد. 17رأس ساعت  عصرو  9رأس ساعت  صبحمسابقات  -2

م آخرین رشته در بعدا ظهر آخرین رو  مسابقات با اهداي کاپ مسابقات بعد ا  انجا یهمراسم اختتام -3

   تیم هاي برتر برگزار خواهد شد. قهرمانی به

:کنگره مسابقات 

   انجام خواهد شد. خواباا در محل  (23/5/98) قبل ا  مسابقات شب 22رأس ساعت 

 
  



 : دستورجلسه  

   تالوت قرآن کریم   -1

  خیر مقدم   -2

 حضور و غیاب تیم ها -3

  سابقاتشرح نحو  برگزاري م -4

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

 ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند: اعضای کمیته ژوری:  1توجه

 ناظرفنی فدراسیون  -1 

 اظرداوري فدراسیون  ن-2 

 سرپرست کل مسابقات-3 

 سرپرست اجرایی مسابقات -4 

 سرداور مسابقات-5 

:مدارک مورد نیاز 

 اصل شناسنامه عکسدار  همرا  داشتن-1

کنند  که به تائید )مهروامضاء( ادار  کل ور ش و جوانان و هیتت شناي  صورت اسامی تیمهاي شرکت -2

 استان رسید  است.

و فایل اسکن شد  عکاس اعضااء تایم در     دو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات -3

 قالب لوح فشرد 

  (1398کارت بیمه پزشکی ور شی ) -4

  ور شکارهمرا  داشتن کارت ملی وارسا  کپی کارت ملی -5

( می بایست حداکثر تا تاریخ IDفایل اسکن شد  مدارک تیم هاي شرکت کنند  جهت صدورکارت شناسایی ) :1تذکر 

        الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شناي استان  نجان به آدرس الکترونیکی:                                                           ا  طریق ارسا  فایل  16/05/97

zanjanswim@gmail.com    ارسا  شود در صورت عدم ارسا  مدارک ا  شرکت تیم ها جلوگیري بعمل خواهد

 آمد.

* جهت هماهنای و ارسا  فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطالعات بیشاتر بااتلفن هیاات شاناي اساتان  نجاان       

 تماس حاصل نمائید.  02433562400

 پذیر می باشد.امکان  16/5/1398ارسال اعالم آمادگی با تعداد نفرات حداکثر تا تاریخ  : 2تذکر

 امکان پذیر خواهد بود. 20/5/1398: ارسال برگه ارنج تیم ها تا تاریخ 3تذکر 

 امکان پذیر خواهد بود. 23/5/1398: ارسال فیش واریزی تا تاریخ 4تذکر 
  



امورمالی 

کلیه هزینه هاي )غذا،اسکان، ایاب و ذهاب درون شهري ،هزینه برگازاري جشانوار  و غیار  ....(     -1 -1

مربی و سرپرست توسط تیم هاي اعزامی تامین و پرداخت مای شاودو    شرکت کنندگان اعم ا  ور شکار،

ریاا ( کاه باه    000/300/3هزار ریاا  )  سیصدهزینه ورودیه  جشنوار  به ا اء هر نفر مبلغ  سه میلیون و 

بانک ملی شعبه بار   نجاان بناام هیاات شاناي شهرساتان  نجاان         0110740862007شمار  حساب 

 ( نیزدر محل پذیرش موجود می باشد.POSیم ها دستاا  کارت خوان )واریزخواهد بود. براي رفا  ت

فر ناد، مربای یاا سرپرسات      ا  آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبا یکناان، رانناد  همارا ،    -2

  خودداري گردد.˝(جدا

 

 وشیوه برگزاری مسابقات:مقررات فنی 

  تواند در مسابقات شرکت کند.در هریک ا  رشته هاي شنا فقط دو شناگر ا  هر استان می -1

   هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید. -2

 مسابقه دهند.تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته  -3

ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل ا  شروع مسابقات همان رو  باه منشای    -4

  مسابقات تسلیم گردد.

  می شود. به کلیه نفرات او ، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدا  اهدا -5

درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردید  و مقرر گردد درمسابقه شرکت نمایاد اماا باه     -6

ریاا ( جریماه باراي هار ماورد        300،000دالیل غیر پزشکی ا حضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ )

  گردید.دریافت خواهد 

دقیقه پس ا  پایان  30سرپرست تیم، حداکثر  اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط -7

  ریا ( به سرداور مسابقه تحویل داد  شود.500،000هر ماد  همرا  مبلغ)

درصورتی که شناگري بعد ا  معرفی ا  سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی ا  شارکت   -8

در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیار اجا   شرکت در بقیه ماواد شانا را تاا    

  داشت . پایان مسابقات همان رو  نخواهد

استارت لیست مسابقات براساس رکوردهاي ارسالی مربیان تنظیم می شود و در صورت صحیح نبودن  -9

  جریمه نقدي خواهد شد. یک میلیون ریا استان مربوطه شامل شنا رکوردها هیأت 

 
 
 

  



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398 سال – نپسراسال  12و  11(اعیاد قربان و غدیر)جام بزرگداشت مسابقات شنا  

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

 اسامی تیم:

1-      4-    6- 

2-      5-    7- 

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 قورباغه 50 5      

متر قورباغه 100 6      

متر قورباغه 200 7      

متر کرال پشت 50 8      

متر کرال پشت 100 9      

متر کرال پشت 200 10      

متر پروانه 50 11      

متر پروانه 100 12      

متر پروانه 200 13      

متر مختلط انفرادی 100 14      

متر مختلط انفرادی 200 15      

متر آزاد تیمی 4×100 16      

متر مختلط تیمی 4×100 17      

متر مختلط تیمی 4×50 18      

متر آزاد تیمی 4×50 19      

 

 امضاء مربی تیم



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 برنامه مسابقات

1398 سال – سال پسران 12و  11)جام بزرگداشت اعیاد قربان و غدیر(مسابقات شنا  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رو  او صبح  عصر رو  او  صبح رو  دوم عصر رو  دوم

 متر آزاد  100 متر آزاد 400 متر آزاد 200 انفرادی متر مختلط 200

 متر قورباغه 50 متر قورباغه 200 متر قورباغه 100 متر آزاد 50

 متر کرال پشت 100 متر مختلط انفرادی 100 متر پروانه 100 متر کرال پشت 200

 متر پروانه 200 متر پروانه 50 متر کرال پشت 50 متر مختلط تیمی 4×100

 متر مختلط تیمی 4×50  متر آزاد تیمی 4×100 متر آزاد تیمی 4×50 ----

 ردیف سمت نام و نام خانوادگی

 1 سرپرست 

 درجه کارت مربیگری

 2 مربی 
 

 درجه کارت داوری
 3 داور 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

مهر و امضاء هیأت شنا استان                                                          
 

 اسامی شناگران

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 


