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 اجرایی آئین نامه

  سال10زیر شناه جشنوار

 (1388-1389 متولدین ) سال10-9سنی رده 

 دختران 1398مرداد  14لغایت  13

  کشور شرق شمال استانهای ویژه

 )مشهد( خراسان  رضویاستان میزبان:

)خراسان شمال، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، سمنان، تهران، گلستان، 

 البرز، قم(

  



 

)متولرین   )متولرین     سرا  سرا      1010و و     99  ییرده سرن رده سرن   دردر  دختررا  دختررا    ییشناشناجشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

بره شرر    بره شرر        --و همچنی  شناسانی و کشف مستعین و همچنی  شناسانی و کشف مستعین   جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشورجهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور––( ( 13813888وو13813899

آ  آ  های های   ممییت به اعزام تت به اعزام تبخشنامه نسببخشنامه نسب    نندر نظر داشت  مفاد ادر نظر داشت  مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للننجیو  ذجیو  ذ

  ..ییییئئاقیام فرمااقیام فرمامذکور مذکور   جشنوارهجشنوارهاستا  جهت شرکت دراستا  جهت شرکت در
  

 از هر تیمتعداد افراد اعزامی: 

    نفرنفر  11الف( سرپرست الف( سرپرست 

    نفرنفر  11ب( مربی ب( مربی 

  نفر نفر   66ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

باشگاه ها و دسته جات آزاد با تانیی باشگاه ها و دسته جات آزاد با تانیی   خواهی بود. خواهی بود. نفرنفر  88ت، ورزشکارت، ورزشکارحیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرسحیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرس

    هیأت شنای استا  های مربوطه می تواننی در مسابقات شرکت نماننی.هیأت شنای استا  های مربوطه می تواننی در مسابقات شرکت نماننی.

    

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 محل اسکانخروج از  جشنواره پایان جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

سا  سا    1010--99  کودکاکودکا

  ((دختردختر))
13813899--13138888    

                      بعی از ظهر بعی از ظهر 

  13139988//55//1212شنبهشنبه

  شنبهشنبهنکنکصبح روز صبح روز 

1313//55//13913988  

یازظهر روز یازظهر روز ععبب

  دوشنبهدوشنبه

1144//55//13913988  

                          شنبهشنبه  سهسهروز روز   صبحصبح

1515//55//13913988    

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

    هتل ارسهتل ارس  --روبروی مرکز مخابرات صابریروبروی مرکز مخابرات صابری  --حی فاصل چهارراه خیام و مییا  جانبازحی فاصل چهارراه خیام و مییا  جانباز  ––  مشهیمشهی  محل برگزاری:

  0909115513130355131303با شماره تماس با شماره تماس   حسی  گرانلیحسی  گرانلیآقای آقای مسئول پذیرش :

  0915513130309155131303آقای حسی  گرانلی با شماره تماس آقای حسی  گرانلی با شماره تماس   :سرپرست اجرایی جشنواره

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

      برگزار خواهی شی.برگزار خواهی شی.( ( TTiimmee  FFiinnaall))  به صورت نهانیبه صورت نهانی  مسابقاتمسابقات  --11

    واهی شی.واهی شی.آغاز خآغاز خ  1166رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  مسابقاتمسابقات  --22

  جشرنواره جشرنواره   نادبودنادبوداز انجام آخرن  رشته با اهیای از انجام آخرن  رشته با اهیای   پسپس  در بعیازظهر آخرن  روزدر بعیازظهر آخرن  روز  جشنوارهجشنواره  یهیهمراسم اختتاممراسم اختتام  --33

    برتر برگزار خواهی شی.برتر برگزار خواهی شی.نفرات نفرات     بهبه

    

 جشنواره کنگره: 

      انجام خواهی شی.انجام خواهی شی.  اسکا اسکا در محل در محل   13981398//55//1212مورخ مورخ   جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      قرآ  کرنم قرآ  کرنم   تالوتتالوت  --11

    خیر مقیم خیر مقیم   --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33

    جشنوارهجشنوارهشر  نحوه برگزاری شر  نحوه برگزاری   --44

  سرپرستا  تیم ها سرپرستا  تیم ها جهت حذف شناگرا  توسط جهت حذف شناگرا  توسط آخرن  مهلت زمانی آخرن  مهلت زمانی --55



  ) فنی وانضباطی(  به شر  ذنل می باشنی:) فنی وانضباطی(  به شر  ذنل می باشنی:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   توجهتوجه

      فیراسیو فیراسیو   فنیفنیناظرناظر  --11

  فیراسیو     فیراسیو       نماننیه کمیته استعیادنابینماننیه کمیته استعیادنابی  --22

  جشنوارهجشنواره  کلکل  پرستپرستسرسر  --33

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرانی سرپرست اجرانی   --44

    جشنوارهجشنوارهسرداور سرداور   --55

:مدارک مورد نیاز 

      آ آ ی ی تصونرتصونرفانل فانل ارسا  ارسا    همراه داشت  اصل شناسنامه عکس داروهمراه داشت  اصل شناسنامه عکس دارو--11

  گواهی اشتغا  به تحصیلگواهی اشتغا  به تحصیل  فانل تصونریفانل تصونریچنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشی، ارائه چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشی، ارائه   :1تبصره

      اصل شناسنامه والین  الزامی است.اصل شناسنامه والین  الزامی است.  و همراه داشت  و همراه داشت      عکس دار معتبر)از آموزش و پرورش(عکس دار معتبر)از آموزش و پرورش(

    33××44نک قطعه عکس نک قطعه عکس   --22

  ((13913988  دارای اعتبار در سا دارای اعتبار در سا کارت بیمه پزشکی ورزشی )کارت بیمه پزشکی ورزشی )  --33

  )ونژه مربی( )ونژه مربی(   33داشت  حیاقل کارت مربیگری درجه داشت  حیاقل کارت مربیگری درجه   --44

الکترونیکری  الکترونیکری    تصونر اسک  شیه )با نام هر شناگر ثبت گردد ( میارک فوق فقط از طرنق ارسا  فانلتصونر اسک  شیه )با نام هر شناگر ثبت گردد ( میارک فوق فقط از طرنق ارسا  فانل:  2تبصره 

  الزامی است.الزامی است.  نیزنیز  لذا همراه داشت  اصل میارکلذا همراه داشت  اصل میارک  می پذنرد،می پذنرد،    انجامانجام

بره شرماره   بره شرماره   از طرنرق ارسرا  فراکس    از طرنرق ارسرا  فراکس      13139988//55//55ارسا  اعالم آمادگی تیم ها حیاکثر تا روز شنبه مرورخ  ارسا  اعالم آمادگی تیم ها حیاکثر تا روز شنبه مرورخ  --66

  خواهی بود. خواهی بود.   0915513130309155131303نا واتس آپ به شماره نا واتس آپ به شماره   05438437500543843750

( ( SSwwiimmkkhhrr..iirrانه هیأت شنای استا  خراسا  رضوی به آدرس )انه هیأت شنای استا  خراسا  رضوی به آدرس )ثبت اطالعات و متعاقباً ثبت ارنج در سامثبت اطالعات و متعاقباً ثبت ارنج در سام  --77

  صورت می پذنرد.صورت می پذنرد.  13139898//55//88توسط سرپرست و نا نماننیه که کتباً معرفی شیه باشی حیاکثر تا روز پنجشنبه توسط سرپرست و نا نماننیه که کتباً معرفی شیه باشی حیاکثر تا روز پنجشنبه 

و ارسا  عکس فیش وارنزی به شماره واتس آپ و ارسا  عکس فیش وارنزی به شماره واتس آپ   درخواستیدرخواستیبرای هر تیم پس از پرداخت وجه برای هر تیم پس از پرداخت وجه   ناد شیهناد شیه  سامانهسامانه

  واهی بود.واهی بود.فوق امکانپذنر خفوق امکانپذنر خ

 تذکرمهم :* 

شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سر  داشرته باشرنی حرق     شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سر  داشرته باشرنی حرق     

مذکور را نخواهنی داشت، لذا به همراه داشت  اصل شناسنامه الزامری بروده و از شررکت    مذکور را نخواهنی داشت، لذا به همراه داشت  اصل شناسنامه الزامری بروده و از شررکت      جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

و نا به هردلیلی شناسنامه آنا  مخیوش وحتی با و نا به هردلیلی شناسنامه آنا  مخیوش وحتی با   شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نیاشته باشنیشناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نیاشته باشنی

    طی مراحل قانونی صغرس  داشته باشنی جلوگیری بعمل خواهی آمی.طی مراحل قانونی صغرس  داشته باشنی جلوگیری بعمل خواهی آمی.

امورمالی 

اعمم از  اعمم از    غیره ....( شرکت کنندگانغیره ....( شرکت کنندگان  ووهزینه برگزاری جشنواره هزینه برگزاری جشنواره درون شهری ،درون شهری ،، ایاب و ذهاب ، ایاب و ذهاب هزینه های )غذا،اسکانهزینه های )غذا،اسکانکلیه کلیه   --11

و برای و برای   نفرنفرهر هر   به ازاءبه ازاء  جشنوارهجشنواره  ورودیه ورودیه   و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  ییتیم هاتیم هاتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار

یا شمماره  یا شمماره    01090939510040109093951004که به شماره حساب که به شماره حساب   می باشدمی باشد  ریال(ریال(  33//550000//000000ریال )ریال )صد هزار صد هزار پانپانو و   میلیونمیلیونسه سه   مبلغ مبلغ   سه روزسه روز

  واریز خواهد شد.واریز خواهد شد.به نام هیأت شنای استان خراسان رضوی به نام هیأت شنای استان خراسان رضوی   60379911995254806037991199525480کارت کارت 

  خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝همراه، فرزنی، مربی نا سرپرست (جیاهمراه، فرزنی، مربی نا سرپرست (جیا، ، از آورد  نفرات اضافی تحت عنوا  )اولیاءبازنکنا ، راننیه از آورد  نفرات اضافی تحت عنوا  )اولیاءبازنکنا ، راننیه   --22

 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاری: 

    ی.ی.ننشرکت کنشرکت کن  هرمادههرمادهتوانی در توانی در   میمی  تیمتیمشناگر از هر شناگر از هر   ((22))  دودودر هرنک از رشته های شنا فقط در هرنک از رشته های شنا فقط   --11

      هر شناگر می توانی در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نمانی.هر شناگر می توانی در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نمانی.  --22



  ..شنا کننیشنا کننیتمامی شناگرا  اعزامی می بانست حیاقل در نک رشته تمامی شناگرا  اعزامی می بانست حیاقل در نک رشته   --33

همرا  روز بره منشری    همرا  روز بره منشری      جشرنواره جشرنواره ترکیب تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبرل از شررو    ترکیب تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبرل از شررو      --44

  تسلیم گردد.تسلیم گردد.  جشنوارهجشنواره

    می شود.می شود.ء ء   اهیااهیاشناگرا  ممتازشناگرا  ممتازحکم حکم   جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف   ممتا ششتا شش  او او   برتربرتربه کلیه نفرات به کلیه نفرات --55

بره تمرامی شررکت کننریگا      بره تمرامی شررکت کننریگا      ضمناً ضمناً   ..توسط هیات میزبا  تهیه و اهیاء می گرددتوسط هیات میزبا  تهیه و اهیاء می گردد  جشنوارهجشنواره  حکمحکم: :   33تبصره تبصره 

  گواهی شرکت اعطاء می گردد.گواهی شرکت اعطاء می گردد.

    دقیقه پرس از پانرا  دقیقه پرس از پانرا    3030حیاکثر حیاکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  بانی به صورت کتبیبانی به صورت کتبی  مادهمادهاعتراض به نتیجه هراعتراض به نتیجه هر  --66

تحونرل داده شرود.  تحونرل داده شرود.    جشرنواره جشرنواره رنا ( به سرداور رنا ( به سرداور 500،000500،000))پانصی هزار رنا  پانصی هزار رنا    مبلغمبلغبا با همراه همراه   آ  نیمروزآ  نیمروز  جشنوارهجشنواره
    

  جشرنواره جشرنواره درصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالنرل پزشرکی از شررکت در    درصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالنرل پزشرکی از شررکت در      --77

هما  روز نخواهی داشت هما  روز نخواهی داشت   موادموادبقیه مواد شنا را تا پانا  بقیه مواد شنا را تا پانا    ، دنگر اجازه شرکت در، دنگر اجازه شرکت درجشنوارهجشنوارهامتنا  نمانی درصورت تأنیی پزشک امتنا  نمانی درصورت تأنیی پزشک 

..  

بمنظور بهره منیی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمنینهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشری  بمنظور بهره منیی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمنینهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشری  --88

بالمران   بالمران     جشنوارهجشنوارهدر ان  در ان    با معرفی نامه هیات شنای استا با معرفی نامه هیات شنای استا   تحت عنوا  باشگاه و نا مؤسسات فرهنگی ورزشیتحت عنوا  باشگاه و نا مؤسسات فرهنگی ورزشی

    باشی.باشی.  میمی

تهرا و تریم   تهرا و تریم   ، اولونت برا هیأ ، اولونت برا هیأ محل اسکا  محل اسکا    رت افزانش تیم های شرکت کننیه و عیم ظرفیت پذنرشرت افزانش تیم های شرکت کننیه و عیم ظرفیت پذنرشدر صودر صو  --99

الزم برذکر اسرت در شررانط    الزم برذکر اسرت در شررانط      هانی است که در زما  مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده انی.هانی است که در زما  مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا  نموده انی.

  استانها خواهی بود.استانها خواهی بود.  یینکسا  اولونت پذنرش با هیاتهای شنانکسا  اولونت پذنرش با هیاتهای شنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 کشور  شرقشمال استانهای  دخترانشنای  هجشنوار

 1398 مرداد 14لغایت 13

 سال(  10-9کودکان )رده سنی  رشته های  شنا در جشنواره برنامه

 

 

در زنر آب نا روی نحوه اجرای شنای پای دلفی  بیو  استفاده از فی  و در حالت استرنم الن  * تبصره : 

  خواهی بود.سطح آب 

 

 

 

 

 صبح روز او  عصر روز او  صبح روز دوم عصر روز دوم

 متر آزاد  200 متر مختلط انفرادی 4× 33 متر مختلط انفرادی 4× 66 متر پروانه  100

 متر کرا  پشت 100 متر قورباغه 100 متر پروانه 66 متر کرا  پشت 66

 متر پای دلفی  تیمی* 4× 33
 متر قورباغه 66 متر آزاد 66 متر آزاد 100

 متر پروانه تیمی 4× 66 متر پای دلفی * 33 متر مختلط تیمی 4×66 متر آزاد تیمی 6×66

 ------------------ متر قورباغه تیمی 4× 66 ------------------ -------------------



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 کشور  شرقشمال استانهای  دخترانشنای  جشنواره

 1398مرداد 14لغایت 13

-------------------ج تیم استان / باشگاه  برگ ارن  

 اسامی تیم:

1-      4-    7- 

2-      5-    8- 

3-                                                                                 6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

مترآزاد200 1      

متر کرال پشت100 2      

متر قورباغه 66 3      

متر پروانه تیمی 4× 66 4   

مترمختلط انفرادی100 5      

مترقورباغه100 6      

متر آزاد 66 7      

متر پای دلفین33 8      

متر قورباغه تیمی 4× 66 9   

مترمختلط انفرادی 4× 33 10      

متر پروانه 66 11      

متر آزاد 100 12      

یمتر مختلط تیم 4×66 13   

متر پروانه100 14      

متر کرال پشت 66 15      

متر پای دلفین تیمی 4×33 16   

متر آزاد تیمی 6× 66 17   

/ باشگاه /هیات شناامضاء مربی تیم  



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 کشور  شرق شمال استانهای دخترانشنای  جشنواره

 1398 مرداد 14لغایت 13

 سال  10-9  رده های سنی کودکانً  

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

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

1          /   /       13    

2              /      /13     

3              /      /13     

4              /      /13     

5             /      /13     

6             /      /13     

7             /      /13     

8             /      /13     

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

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

1             /      /13   

  سرپرست   13/      /              2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


