
   

 

 
 

1398 

 اجرایی آئین نامه

  سال10زیر شناجشنواره 

 (1388-1389 متولدین ) سال10-9سنی رده 

 پسران 1398مرداد  17لغایت  16

  کشور غرب شمال استانهای ویژه

 (تبریز) آذربایجان شرقیستان امیزبان:

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیالن، کردستان، کرمانشاه، )

 (ایالم،مرکزی، قزوین، همدان، لرستان

  



 

)متولنین   )متولنین     سنا  سنا      1010و و     99  ییرده سنن رده سنن   دردر  ننپسنرا پسنرا   ییشننا شننا جشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

بنه شنر    بنه شنر        --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

آن آن های های   ممییبه اعزام تبه اعزام ت  بخشنامه نسبتبخشنامه نسبت    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   جشنوارهجشنوارهاستان جهت شرکت دراستان جهت شرکت در
  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

    نفرنفر  11الف( سرپرست الف( سرپرست 

    نفرنفر  11ب( مربی ب( مربی 

  نفر نفر   66ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

باشگاه ها و دسته جات آزاد باشگاه ها و دسته جات آزاد     خواهی بود.خواهی بود.نفرنفر  88  حیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

    شنای استان های مربوطه می تواننی در مسابقات شرکت نماننی.شنای استان های مربوطه می تواننی در مسابقات شرکت نماننی.با تانیی هیأت با تانیی هیأت 

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

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

  1010--99ننکودکاکودکا

  )پسر()پسر(سا  سا  
13813899--13813888    

  شنبهشنبهسه سه   بعی از ظهربعی از ظهر

1515//55//13139988  

  صبح روز چهار شنبهصبح روز چهار شنبه

1616//55//13913988  

ر روز ر روز ی از ظهی از ظهععبب

  پنجشنبهپنجشنبه

1177//55//13913988  

                              جمعهجمعهروز روز   صبحصبح

1188//55//13913988    

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

  تبرنز، مییان آذربانجان، نرسییه به فرودگاه، پانگاه شکاری شهیی فکوری، استخر صیفتبرنز، مییان آذربانجان، نرسییه به فرودگاه، پانگاه شکاری شهیی فکوری، استخر صیف  محل برگزاری:

  0910914431520013152001آقای رضا فرج الهی با شماره تماس آقای رضا فرج الهی با شماره تماس مسئول پذیرش :

  0910914431520013152001آقای رضا فرج الهی با شماره تماس آقای رضا فرج الهی با شماره تماس   :شنوارهسرپرست اجرایی ج

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

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

    آغاز خواهی شی.آغاز خواهی شی.  1166رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  مسابقاتمسابقات  --22

  جشننواره جشننواره   نادبودنادبودرن  رشته با اهیای رن  رشته با اهیای از انجام آخاز انجام آخ  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.  اسکاناسکاندر محل در محل   13981398//55//1515مورخ مورخ   جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کرنم تالوت قرآن کرنم   --11

    خیر مقیم خیر مقیم   --22

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

    نوارهنوارهجشجششر  نحوه برگزاری شر  نحوه برگزاری   --44

  سرپرستان تیم ها سرپرستان تیم ها جهت حذف شناگران توسط جهت حذف شناگران 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

      فیراسیونفیراسیون  فنیفنیناظرناظر  --11

  فیراسیون    فیراسیون      نماننیه کمیته استعیادنابینماننیه کمیته استعیادنابی  --22

  جشنوارهجشنواره  کلکل  سرپرستسرپرست  --33

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرانی سرپرست اجرانی   --44

    جشنوارهجشنوارهسرداور سرداور   --55

:مدارک مورد نیاز 

      آنآنی 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

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

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

ارنج تیم ها حیاکثر تنا روز سنه   ارنج تیم ها حیاکثر تنا روز سنه   ارسا  ارسا  و و     9988//55//55ارسا  اعالم آمادگی تیم ها حیاکثر تا روز شنبه مورخ ارسا  اعالم آمادگی تیم ها حیاکثر تا روز شنبه مورخ --66

آقای رضا فرج آقای رضا فرج   0911315200109113152001نا شماره تماس نا شماره تماس   3556055535560555--041041به شماره به شماره از طرنق ارسا  فاکس از طرنق ارسا  فاکس   9898//55//88شنبه شنبه 

  خواهی بود. خواهی بود.   الهیالهی

 تذکرمهم :* 

با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن  داشنته باشننی حنق     با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن  داشنته باشننی حنق       شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیلشناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل

مذکور را نخواهنی داشت، لذا به همراه داشت  اصل شناسنامه الزامنی بنوده و از شنرکت    مذکور را نخواهنی داشت، لذا به همراه داشت  اصل شناسنامه الزامنی بنوده و از شنرکت      جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

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

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

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

سه سه   مبلغ مبلغ   نفرنفرهر هر   ءءبه ازابه ازا  جشنوارهجشنواره  ورودیه ورودیه   و هزینهو هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شوداعزامی تامین و پرداخت می شود  تیم هایتیم هایتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،ورزشکارورزشکار

به نام هیأت شمنای اسمتان   به نام هیأت شمنای اسمتان       01091201280050109120128005که به شماره حساب که به شماره حساب   می باشدمی باشد  ریال(ریال(  33//550000//000000ریال )ریال )صد هزار صد هزار پانپانو و   میلیونمیلیون

  واریز خواهد شد.واریز خواهد شد.  آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی

  گردد.گردد.خودداری خودداری ̋˝همراه، فرزنی، مربی نا سرپرست (جیاهمراه، فرزنی، مربی نا سرپرست (جیا، ، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازنکنان، راننیه از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازنکنان، 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 شناگران اعزامی می بانست حیاقل در نک رشته تمامی شناگران اعزامی می بانست حیاقل در نک رشته   --33

همنان روز بنه منشنی    همنان روز بنه منشنی      جشننواره جشننواره ب تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبنل از شنرو    ب تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبنل از شنرو    ترکیترکی  --44

  تسلیم گردد.تسلیم گردد.  جشنوارهجشنواره



    می شود.می شود.ء ء   اهیااهیاشناگران ممتازشناگران ممتازحکم حکم   جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف   تا ششمتا ششم  او او   برتربرتربه کلیه نفرات به کلیه نفرات --55

بنه تمنامی شنرکت کنننیگان     بنه تمنامی شنرکت کنننیگان     ضمناً ضمناً   ..توسط هیات میزبان تهیه و اهیاء می گرددتوسط هیات میزبان تهیه و اهیاء می گردد  جشنوارهجشنواره  حکمحکم: :   33تبصره تبصره 

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

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

تحوننل داده شنود.  تحوننل داده شنود.    جشننواره جشننواره رنا ( به سرداور رنا ( به سرداور 500،000500،000))پانصی هزار رنا  پانصی هزار رنا    مبلغمبلغبا با همراه همراه   آن نیمروزآن نیمروز  جشنوارهجشنواره
    

  جشننواره جشننواره عی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالننل پزشنکی از شنرکت در    عی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالننل پزشنکی از شنرکت در    درصورتی که شناگری بدرصورتی که شناگری ب  --77

همان روز نخواهی داشت همان روز نخواهی داشت   موادمواد، دنگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پانان ، دنگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پانان جشنوارهجشنوارهامتنا  نمانی درصورت تأنیی پزشک امتنا  نمانی درصورت تأنیی پزشک 

..  

ی، حضور تیم های ورزشنی  ی، حضور تیم های ورزشنی  بمنظور بهره منیی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمنینهای بخش خصوصبمنظور بهره منیی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمنینهای بخش خصوص--88

بالمنان   بالمنان     جشنوارهجشنوارهدر ان  در ان    با معرفی نامه هیات شنای استانبا معرفی نامه هیات شنای استان  تحت عنوان باشگاه و نا مؤسسات فرهنگی ورزشیتحت عنوان باشگاه و نا مؤسسات فرهنگی ورزشی

    باشی.باشی.  میمی

تهنا و تنیم   تهنا و تنیم   ، اولونت بنا هیأ ، اولونت بنا هیأ محل اسکان محل اسکان   در صورت افزانش تیم های شرکت کننیه و عیم ظرفیت پذنرشدر صورت افزانش تیم های شرکت کننیه و عیم ظرفیت پذنرش  --99

الزم بنذکر اسنت در شنرانط    الزم بنذکر اسنت در شنرانط      برگه ارنج خود را ارسا  نموده انی.برگه ارنج خود را ارسا  نموده انی.  هانی است که در زمان مقرر اعالم آمادگی وهانی است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و

  استانها خواهی بود.استانها خواهی بود.  یینکسان اولونت پذنرش با هیاتهای شنانکسان اولونت پذنرش با هیاتهای شنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 کشور  غربشمال استانهای پسران شنای  جشنواره

 1398 مرداد 17لغایت 16

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

 

 

نا روی در زنر آب نحوه اجرای شنای پای دلفی  بیون 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× 25 متر مختلط انفرادی 4× 50 متر پروانه  100

 متر کرا  پشت 100 متر قورباغه 100 متر پروانه 50 متر کرا  پشت 50

 متر پای دلفی  تیمی* 4× 25
 اغهمتر قورب 50 متر آزاد 50 متر آزاد 100

 متر پروانه تیمی 4× 50 متر پای دلفی * 25 متر مختلط تیمی 4×50 متر آزاد تیمی 6×50

 ------------------ متر قورباغه تیمی 4× 50 ------------------ -------------------



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 کشور  غربشمال پسران استانهای شنای  جشنواره

 1397مرداد 17لغایت 16

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

 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 50 3      

متر پروانه تیمی 4× 50 4   

مترمختلط انفرادی100 5      

مترقورباغه100 6      

متر آزاد 50 7      

پای دلفین متر25 8      

متر قورباغه تیمی 4× 50 9   

مترمختلط انفرادی 4× 50 10      

متر پروانه 50 11      

متر آزاد 100 12      

متر مختلط تیمی 4×50 13   

متر پروانه100 14      

متر کرال پشت 50 15      

متر پای دلفین تیمی 4×25 16   

متر آزاد تیمی 6× 50 17   

/ باشگاه /هیات شناامضاء مربی تیم  



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 کشور  غرب شمال پسران استانهایشنای  جشنواره

 1398 مرداد 17لغایت 16

 سال  10-9  رده های سنی کودکانً  

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد نام مربی تمرینی یخ تولدتار 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                                                                                                   


