
 

 

 

1398شهریور  

اجرایی آئین نامه  

  (بلندمسافت )پسرانشنا مسابقات 

"ایران یشنابرترای استعدادهالمپیاد "  

 
(1384-1385 )متولدین سال14-13 سنی رده  

(1382-1383 )متولدین سال16-15 سنی رده  

  1398ماهشهریور  9لغایت 7

کرمانشاهاستان   



 

المپیاد المپیاد قهرمانی قهرمانی   بلندبلندشنا مسافت شنا مسافت است مسابقات است مسابقات گردیده گردیده مقررمقررباعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده باعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده 

جهت توسعه کمی و کیفی جهت توسعه کمی و کیفی   سالسال  1166--1313  ییسنسنهای های رده رده   دردرپسران پسران ویژه ویژه   کشورکشورشنای شنای استعدادهای برتراستعدادهای برتر

به شرح به شرح   ((20222022)سِنِگال )سِنِگال   20222022جوانان جوانان در راستای حضور قدرتمندانه در بازی های المپیک در راستای حضور قدرتمندانه در بازی های المپیک   شنای کشورشنای کشور

  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  کرمانشاهکرمانشاهبه میزبانی هیات شنای استان به میزبانی هیات شنای استان   للییذذ

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت

ن:تعداد افراد اعزامی ازهراستا 

    نفرنفر  11      الف( سرپرستالف( سرپرست

    نفرنفر  22      ب( مربیب( مربی

  نفر.نفر.  1515سال جمعاً سال جمعاً   1616--1515نفر در رده سنی نفر در رده سنی   88سال و سال و   1414--1313در رده سنی در رده سنی نفر نفر   77کار کار ورزشورزشج( ج( 

    نفرخواهد بود.نفرخواهد بود.  1818حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار و داورحداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار و داور

:محل وزمان اجرای مسابقات 

رده 

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

  1414--1313ی ی رده سنرده سن

    1616--1515رده سنی رده سنی 

13851385--13813844  

13831383--13813822  

بعد از ظهر روز بعد از ظهر روز 

چهارشنبه چهارشنبه 

66//66//9898  

صبح روز صبح روز 

پنجشنبه پنجشنبه 

77//66//9898  

بعد از ظهر بعد از ظهر 

روز شنبه روز شنبه 

99//66//9898  

صبح روز یکشنبه صبح روز یکشنبه 

1010//66//9898  

شناگران: خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

کرل ورز  و جوانران،   کرل ورز  و جوانران،     مترری دوم، جنرا اداره  مترری دوم، جنرا اداره    3030بهمن، بهمن،   2222بزرگراه بزرگراه ، ، کرمانشاهکرمانشاهاستان استان : :   محل برگزاریمحل برگزاری

  استخر شهید اشرفی اصفهانیاستخر شهید اشرفی اصفهانی

مترری دوم، جنرا اداره کرل ورز  و    مترری دوم، جنرا اداره کرل ورز  و      3030بهمن، بهمن،   2222استان کرمانشاه، بزرگراه استان کرمانشاه، بزرگراه   ::و پذیر  و پذیر    خوابگاهخوابگاه  محلمحل

  ..جوانان، دفتر هیئت شنای استان کرمانشاهجوانان، دفتر هیئت شنای استان کرمانشاه

المپیاد  چگونگی برگزاری مسابقات: 

      شد.شد.برگزار خواهد برگزار خواهد ( ( TTiimmee  FFiinnaall))مسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   --11

  آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  1177رأس ساعت رأس ساعت   بعدازظهرهابعدازظهرهاو و   99رأس ساعت رأس ساعت ها ها   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

    تیم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.تیم ها از یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.  --33

المپیراد توسرس سرتاد برگرزاری برا حضرور اسرتانها )لبراس         المپیراد توسرس سرتاد برگرزاری برا حضرور اسرتانها )لبراس         مسابقات مسابقات   یهیهاختتاماختتامافتتاحیه و افتتاحیه و   مراسم مراسم   --44

  لشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.لشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.متحدامتحدا

اهدای کاپ قهرمانی تیم های اهدای کاپ قهرمانی تیم های وودرحین وپایان مسابقات درحین وپایان مسابقات به نفرات اول تاسوم به نفرات اول تاسوم های انفرادی های انفرادی توزیع مدال توزیع مدال   --55

    خواهد شد.خواهد شد.  در پایان المپیاد اهداءدر پایان المپیاد اهداءبرتر برتر 

    می باشد.می باشد.  استان میزباناستان میزبانبعهده بعهده     احکام قهرمانیاحکام قهرمانیجام و جام و   ،،مدالمدالاهداء اهداء تهیه و تهیه و   --66

دالمپیا کنگره مسابقات: 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسکاناسکاندر محل در محل   9898//66//66روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  2211رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم  تالوت قرآن کریم    --11



    خیر مقدم  خیر مقدم    --22

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

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

    تیم هاتیم ها  مربیانمربیانآخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسس آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسس --55

  ی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:ی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:) فن) فن  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   11توجهتوجه

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --11

      )سرپرست داوری()سرپرست داوری(ناظرداوری فدراسیونناظرداوری فدراسیون  --22

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --44

  سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

  )بدون حق رأی()بدون حق رأی(نماینده استعدادیابینماینده استعدادیابی  --66

  مدیر پایگاه ورز  قهرمانی استان )بدون حق رأی(مدیر پایگاه ورز  قهرمانی استان )بدون حق رأی(  --77

اعضای تیم  وشرایط مورد نیاز مدارک: 

 الف( ورزشکاران

  تابعیت جمهوری اسالمی ایرانتابعیت جمهوری اسالمی ایران  --11

  اصل شناسنامه عکس دار اصل شناسنامه عکس دار   همراه داشتنهمراه داشتن--22

عکرس دار  عکرس دار    گواهی اشتغال به تحصییل گواهی اشتغال به تحصییل   ارائهارائه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عکس دار ندارای شناسنامه عکس دار ن  ییچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :1تبصره

  ((11)فرم شماره )فرم شماره   الزامی است. الزامی است. استان(استان(  )از آموز  و پرور )از آموز  و پرور معتبرمعتبر

    ((کارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشدکارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد))  13913977ارای اعتبار در سالارای اعتبار در سالددکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی     --33

  ((22)فرم شماره )فرم شماره . . والدینوالدیناز از داشتن رضایت نامه کتبی داشتن رضایت نامه کتبی   --44

  )اعزام کننده()اعزام کننده(ارائه فرم سالمت جسمانی از هئیت پزشکی استان متبوعارائه فرم سالمت جسمانی از هئیت پزشکی استان متبوع  --55

قرس از طریرق ارسرال فایرل     قرس از طریرق ارسرال فایرل     فف تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مردار  فرو   تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مردار  فرو   :  2تبصره 

  لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است.لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است.  الکترونیکی انجام  می پذیرد،الکترونیکی انجام  می پذیرد،

 / سرپرستانیب( مرب

  ((انان)ویژه مربی)ویژه مربیشنا شنا   11درجه درجه کارت مربیگری کارت مربیگری تصویرتصویر  --11

    )ویژه مربیان و سرپرست()ویژه مربیان و سرپرست(کارت ملی کارت ملی تصویر تصویر --22

  )ویژه مربیان و سرپرست()ویژه مربیان و سرپرست(  پرسنلیپرسنلی  33××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --33

فقس از طریق ارسرال فایرل   فقس از طریق ارسرال فایرل    ثبت گردد ( مدار  فو ثبت گردد ( مدار  فو   مربی/سرپرستمربی/سرپرستاسکن شده )با نام اسکن شده )با نام   تصویرتصویر:  3تبصره

  لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است.لذا همراه داشتن اصل مدار  الزامی است.  الکترونیکی انجام  می پذیرد،الکترونیکی انجام  می پذیرد،

در سرامانه بانرک   در سرامانه بانرک   ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملزم هسرتند مشخصرات خرود را    ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملزم هسرتند مشخصرات خرود را      : 4تبصره 

 ثبت نمایند.ثبت نمایند.( نه مبینساما)وزارت ورز  و جوانانوزارت ورز  و جوانان اطالعاتاطالعات

 :زمانبندی ارسال مدارک و اطالعات تیم هاج( 



  روزروزحداکثر ترا  حداکثر ترا  پذیرش پذیرش جهت جهت   تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیممسابقه همراه با درج مسابقه همراه با درج جهت شرکت در جهت شرکت در   ارسال نامه اعالم آمادگیارسال نامه اعالم آمادگی  --11

می باشد. می باشد. امکان پذیرامکان پذیرbbaahhmmaann22553366@@ggmmaaiill..ccoomm  از طریق آدرس الکترونیکی :از طریق آدرس الکترونیکی :  ویاویا  9898//55//2626شنبه مورخ شنبه مورخ 

  بات بعد از این تاریخ ترتیا اثر داده نخواهد شد.بات بعد از این تاریخ ترتیا اثر داده نخواهد شد.به مکاتبه مکات

( می بایست حداکثر ( می بایست حداکثر IIDDصدورکارت شناسایی )صدورکارت شناسایی )تیم های شرکت کننده جهت تیم های شرکت کننده جهت   مدارکمدارکشده شده   ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن  --22

  ..خواهد بودخواهد بودbbaahhmmaann22553366@@ggmmaaiill..ccoomm  از طریق آدرس الکترونیکیاز طریق آدرس الکترونیکی  9988//55//3030تا تاریخ تا تاریخ 

ت می بایست حداکثر تا تاریخ ت می بایست حداکثر تا تاریخ راستارت لیست مسابقاراستارت لیست مسابقاصدوصدوتیم های شرکت کننده جهت تیم های شرکت کننده جهت     ارسال فایل  ارنجارسال فایل  ارنج  --33

  iinnffoo@@iirrssff..iirrآدرس الکترونیکی آدرس الکترونیکی و و   8882071488820714--021021به شماره به شماره   فدراسیون شنافدراسیون شنااز طریق شماره نمابر از طریق شماره نمابر   9988//66//22

  ..انجام پذیردانجام پذیرد

پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد   :5تبصره 

  ..  م آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شدم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شداعالاعال

با شماره تلفن با شماره تلفن پور حسین پور حسین   آقایآقایبا با مدار  و کسا اطالعات بیشتر مدار  و کسا اطالعات بیشتر   فایل الکترونیکیفایل الکترونیکی  ارسالارسالدرخصوص درخصوص جهت هماهنگی جهت هماهنگی *

 .حاصل نمائیدحاصل نمائیدتماس تماس   0918830624509188306245

 

 : تذکرمهم *

اسنامه صغر سن داشرته باشرند حرق شررکت در     اسنامه صغر سن داشرته باشرند حرق شررکت در     شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شنشناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شن

مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کره  مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی کره  

اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدو  وحتی با طی مراحرل  اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدو  وحتی با طی مراحرل  

    ..لوگیری بعمل خواهد آمدلوگیری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جصغرسن داشته باشند ج  ؛؛قانونیقانونی

المپیاد امورمالی: 
استان استان   توسستوسس    کادرفنیکادرفنی  وواعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  غیره( شرکت کنندگانغیره( شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ، ، هزینه های اردویی )غذا،اسکانهزینه های اردویی )غذا،اسکانکلیه کلیه   --11

    پرداخت می گردد .پرداخت می گردد .  میزبانمیزبان

  می باشد.می باشد.  اعزام کنندهاعزام کنندههزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده استان هزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده استان   --22

همرراه، فرزنرد، مربری یرا سرپرسرت      همرراه، فرزنرد، مربری یرا سرپرسرت        ،،بازیکنان، راننرده بازیکنان، راننرده ، ، )اولیاء)اولیاء  ت اضافی تحت عنوانت اضافی تحت عنواناز آوردن نفرااز آوردن نفرا  :: تذکرمهم*

    خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝جداجدا

المپیاد مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

توانرد در مسرابقات شررکت    توانرد در مسرابقات شررکت      میمیدر هررده سنی در هررده سنی   استاناستاندر هریک از رشته های شنا فقس دو شناگر از هر در هریک از رشته های شنا فقس دو شناگر از هر   --11

    کند.کند.

      شرکت نماید.شرکت نماید.  و کلیه رشته های تیمی انفرادی  رشته 4هر شناگرمی تواند در هر شناگرمی تواند در   --22

  تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.  --33

در  میی کننید  المپیاد استعدادهای برتیر شیرکت    ورزشی تبصره مهم: کلیه ورزشکاران که در سایر رشته های

 حق حضور نخواهند داشت. شنا مسابقات

و تیم های برتر )اول تا سوم( جام و تیم های برتر )اول تا سوم( جام سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال و و   ومومبه کلیه نفرات اول، دبه کلیه نفرات اول، د  --44

به شناگرانی که موفق به ثبت رکورد جدید)رکوردشرکنی(  به شناگرانی که موفق به ثبت رکورد جدید)رکوردشرکنی(    می شود.می شود.ء ء   اهدااهداتوسس ستاد برگزاری توسس ستاد برگزاری قهرمانی قهرمانی 

    شوند جایزه خاص و نفیسی نیز اهداء خواهد گردید.شوند جایزه خاص و نفیسی نیز اهداء خواهد گردید.



  تعیین می گردد.تعیین می گردد.  ((MMeeddaall  SSttaannddiinnggمدال)مدال)جایگاه جایگاه   حساحسابربر  ،،مسابقاتمسابقاتتیمی تیمی امتیاز نهایی و رده بندی امتیاز نهایی و رده بندی   --55

  تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد.تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد.  --55

درمسابقه شرکت نماید اما بره دییرل   درمسابقه شرکت نماید اما بره دییرل   است است درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر   --66

ریال( جریمه برای هر مورد دریافرت خواهرد   ریال( جریمه برای هر مورد دریافرت خواهرد     11//000000//000000ور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )ور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )غیرپزشکی ازحضغیرپزشکی ازحض

    ..گردیدگردید

اعرالم  اعرالم  دقیقره پرس از   دقیقره پرس از     3030حرداکثر  حرداکثر    ،،تیم مربیتوسط   اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی  --77

    ..ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شودریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود500،000500،000هر ماده همراه مبلغ)هر ماده همراه مبلغ)نتایج نتایج 

ورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خس شنا به دییل پزشکی از شررکت در  ورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خس شنا به دییل پزشکی از شررکت در  درصدرص  --88

مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مرواد شرنا را ترا پایران     مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مرواد شرنا را ترا پایران     

    مسابقات همان روز نخواهد داشت .مسابقات همان روز نخواهد داشت .

برگه برگه   ،،فرم مشخصات فرم مشخصات ، ، برنامه روزانه مسابقات برنامه روزانه مسابقات   ،،ت شنات شنامواد مسابقامواد مسابقا)پیوست بخشنامه()پیوست بخشنامه(ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذکر مهمتذکر مهم

خواهشمند است دسرتور فرماییرد مراترا اعرالم     خواهشمند است دسرتور فرماییرد مراترا اعرالم     و فرم های رضایت نامه و اشتغال به تحصیل ، و فرم های رضایت نامه و اشتغال به تحصیل ، ارنج تیم ها ارنج تیم ها 

مردار   مردار   ))طبرق منردرجات   طبرق منردرجات   ( ( ، سرپرسرت ، سرپرسرت نفرات )شناگر، مربینفرات )شناگر، مربی  فرم تکمیلی مشخصات فرم تکمیلی مشخصات بابا  را الزاماًرا الزاماً  آمادگی خودآمادگی خود

تا تاریخ تا تاریخ   ((الکترونیکیالکترونیکی  بصورت فایلبصورت فایل))یان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنجیان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج، شا، شانمائیدنمائیدارسال ارسال   ((مسابقاتمسابقات

    فو  از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.فو  از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398شهریور– (پسران ویژه)ایران شنایاستعدادهای برترالمپیاد قهرمانی   بلند مسافت مسابقات شنای  

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

:سال  14-13اسامی تیم  

1-                           2-                                       3-                                  

4-                                           5-                         6-  

7-                                                          8- 
 

 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 آزاد 800 5      

متر قورباغه 50 6      

متر قورباغه 100 7      

متر قورباغه 200 8      

متر کرال پشت 50 9      

متر کرال پشت 100 10      

متر کرال پشت 200 11      

متر پروانه 50 12      

متر پروانه 100 13      

متر پروانه 200 14      

متر مختلط انفرادی 200 15      

مترمختلط تیمی4×100 16      

متر آزادتیمی 4×100 17      

 

 

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



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398مرداد– پسران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران بلند مسابقات شنای مسافت   

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

:سال  16-15 اسامی تیم  

1-                           2-                                       3-                               

4-                           5-                         6-  

7-                                                                 8-    
 

 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 آزاد 800 5      

متر قورباغه 50 6      

متر قورباغه 100 7      

متر قورباغه 200 8      

متر کرال پشت 50 9      

متر کرال پشت 100 10      

تر کرال پشتم 200 11      

متر پروانه 50 12      

متر پروانه 100 13      

متر پروانه 200 14      

متر مختلط انفرادی 200 15      

مترمختلط تیمی4×100 16      

متر آزادتیمی 4×100 17      

 

 

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

 
 



  

اسیون شنای جمهوری اسالمی ایرانفدر  

1398مرداد– پسران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران بلند مسابقات شنای مسافت   

 

 

 

 

 ایام  مسابقات رشته های صبح رشته های عصر

 سال(14-13)متر پروانه     50      -7

 سال(16-15)متر آزاد   100      -8

 سال(14-13)  متر کرال پشت 100      -9 

 سال(16-15)متر قورباغه    50    -10

 سال(14-13)مترآزاد  800     -11  

 سال(14-13)متر پروانه  100 -1

 سال(16-15)متر آزاد  400 -2

 سال(14-13) آزادمتر 200 -3

 سال(16-15)قورباغه  100 -4

 سال(14-13) مختلط انفرادیمتر 200 -5

 سال(16-15)متر پروانه   200 -6

 روز اول

 7پنجشنبه 

 ریورشه

 سال(16-15)متر قورباغه   200        -18 

 سال(14-13)متر آزاد    100        -19 

 سال(16-15)متر پروانه    50       -20 

 سال(14-13)متر قورباغه     200        - 21

 سال(16-15)متر آزاد تیمی   4×100        -22 

 سال(14-13)متر مختلط تیمی   4×100        -23 

 سال(14-13)متر آزاد      400        -12

 سال(16-15)متر آزاد  200       -13

 سال(14-13)متر قورباغه   100      -14

 سال(16-15)متر کرال پشت  200   -15

 سال(14-13)متر کرال پشت   200   -16

 سال(16-15)متر پروانه   100    -17 

 روز دوم

 شهریور 8 جمعه

 سال(14-13)پشت   متر کرال  50      -29 

 سال(16-15)متر کرال پشت      100       -30 

 سال(14-13)متر پروانه   200       -31 

 سال(16-15)متر آزاد      50        -32

 سال(14-13)متر آزاد تیمی   4×100      -33 

 سال(16-15)متر مختلط تیمی    4×100      -34 

 سال(16-15)متر مختلط انفرادی   200        -24

 سال(14-13)متر آزاد    50         -25

 سال(16-15)متر کرال پشت    50        -26

 سال(14-13)متر قورباغه   ) 50         -27

 سال(16-15)متر آزاد    800        -28

 روز سوم

 شهریور9 شنبه



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 1398شهریور– پسران()ویژه المپیاد استعدادهای برترشنای ایرانقهرمانی  بلند مسابقات شنای مسافت 

 سال 14-13رده های سنی  اعضای تیم شنا    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    

5              /      /13    

6              /      /13    

7           /      /13    

 

 تیم : و سرپرست  مشخصات مربی 

 کارتشماره  تاریخ تولد شماره شناسنامه رنام پد نام و نام خانوادگی ردیف

 درجه یک

 تلفن تماس

1           /      /  13    

  سرپرست مشترک     2

                                                                                                    

 

 

  زش و جوانان استان/مهر و امضاءمدیرکل ور     رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء
 



 
  

 1398شهریور – پسران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران بلند مسابقات شنای مسافت 

 سال 16-15رده های سنی   اعضای تیم شنا  مشخصات  و اطالعات 

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

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

1           /   /        

13 

  

2              /      /13    

3              /      /13    

4              /      /13    

5              /      /13    

6              /      /13    

7        /      /      13    

8              /      /13    

 

 مشخصات مربی  و سرپرست  تیم :

 کارتشماره  تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 درجه یک

 تلفن تماس

1              /      /  

13  

  

  سرپرست مشترک     2

                                                                                                    

 

  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:.................................  نام خانوادگی :  ............................نام : 
 

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

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

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

 در این آموزشگاه اشتغال به تحصیل داشته است.  1399-98درسال تحصیلی 
 

 
  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:  

 

1فرم شماره   

 شماره : 
----------------- 

 پیش شماره :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 

 محل الصاق عکس

 و مهر آموزشگاه



 
 

 

 توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ایمعاونت             
 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی                         

 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد                     

 
 

 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار

 جهت شرکت در مسابقات استعدادهای برتر شنای ایران
 1398ماه سالشهریور

 

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

 با سالم؛
 

 بدینوسیله اینجانا آقای ............................ فرزند ................. به شماره ملی  .............................            
 

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

شهرستان   کرمانشاهدر استان  1397ماه شهریور 10لغایت  7استعدادهای برتر شنای ایران که از تاریخ 

 برگزار می گردد، اعالم می نمایم.مقدس  کرمانشاه

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

 

 

 
 

 

 محل اثر انگشت و امضاء:                   
 تاریخ:                                                                      

2فرم شماره   


