آئین نامه اجرایی

مسابقات آبهای آزاد قهرمانی کشور
"یادواره شهدای استان کردستان"
مریوان  -دریاچه زریوار
آقایان (جوانان -عموم)
 96شهریورماه 9318

9318

بر اساس تصمیم کمیته فنی آبهای آزاد مقرراست مسابقات قهرمانی کشورشنای آبهای آزاد در رده سنی
جوانان و عموم (ویژه آقایان) – یادواره شهدای استان کردستان  -جهت توسعه کمی و کیفی شناگران آبهای
آزاد به شرح جدول ذیل برگزار گردد .علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به
اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.
الف) رده سنی جوانان وبزرگساالن  ،سال تولد ،تعداد شناگران ،مسافت مسابقه ،جوایز:

رده سنی(سال)

متولدین

تعداد شناگر

مسافت مسابقه

جوایز

زیر 02سال(91-91سال)

7314
7314 -7319
7319

3نفر

 3کیلومتر

مدال ،حکم و هدیه

باالی 02سال

 7311و به پایین
7311

 3نفر

 5کیلومتر

نقدی
جام قهرمانی تیم ها

* ورود و خروج تیم ها و روز مسابقه:
ورود و پذیرش تیم ها

جلسه کنگره مسابقات

روزمسابقه

اختتامیه و توزیع جوایز

خروج تیم ها

از ساعت  10صبح روز

ساعت  21جمعه

شنبه ساعت 10

ساعت 12شنبه

عصر روز شنبه

جمعه 98/6/15

 98/6/15در محل اسکان

صبح 98/06/16

98/06/16

98/6/16

*آدرس محل پذیرش و اسکان :

 استان کردستان – شهرستان مریوان – به سمت دریاچهه زریهوار -میهدان مهب بیسهارانی -اردوگهاه ارشهاداسبمی -آقای امید شریفی69711169193 :
-

219888
مسئول پذیرش  :آقای محمدطیب طاهرپور با تلفن تماس 63966
21988863966

* آدرس محل برگزاری  :شهرستان مریوان – دریاچه زریوار
*چگونگی برگزاری مسابقات:

 -7مسابقات بصورت نهایی (تایم فینال)برگزار خواهد شد.
 -2مسافت مسابقه طبق جدول فوق  ،در دو گروه سنی (جوانان -عموم) همزمان برگزار می گردد.
 -3نتیجه مسابقات تیمی مجموع کل امتیازات رده های سنی(مجموع امتیاز  2نفربرترهراستان در هررده سنی
) و انفرادی برمبنای امتیاز  72نفر اول ( )71-71-74-72-76-1-1-5-4-3-2-7محاسبه می گردد.
 -4به کلیه نفرات اول تا سوم رده های سنی جایزه نقدی،مدال ،حکم قهرمانی وبه تیم های برتر اول تا سوم هررده
سنی جام قهرمانی اهداء می گردد.
 -5مربیان تیم ها حق ندارند بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایند.
دستورجلسه :

 -1تبوت قرآن کریم

 -2خیر مقدم

 -3حضور و غیاب تیم ها

 -4شرح نحوه برگزاری مسابقات

-5آخرین مهلت زمانی جهت ارائه ارنج و حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها
 -1توزیع کبه مخصوص مسابقه و شماره نویسی بر بدن شناگران رأس ساعت  1صبح روز شنبه  91/1/71در محل
اسکان انجام خواهد شد.

توجه  :اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح ذیل می باشند:
 -7ناظرفنی فدراسیون

 -2ناظرداوری فدراسیون

 -4سرپرست اجرایی مسابقات

 -3سرپرست کل مسابقات

 -5سرداور مسابقات

مدارک مورد نیاز:
-1همراه داشتن اصل کارت ملی وارسال فایل تصویری آن
 -2یک قطعه عکس  3×4و ارسال فایل دیجیتالی آن
)7391و ارسال فایل تصویری آن
 -3کارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سال 7391
 -4داشتن حداقل کارت مربیگری (ویژه مربی) و ارسال فایل تصویری آن
 -5گواهی صحت سبمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع
تبصره  :9مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیات شنا

استان متبوع خواهد بود.
تبصره : 0تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام می
پذیرد ،لذا همراه داشتن اصل مدارک نیز الزامی است.
 -6اعالم آمادگی تیم ها و ارسال اسامی ورزشکاران و فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت
شناسایی ( )IDمی بایست حداکثر تا تاریخ  91/61/72از طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنا ی
استان کردستان به آدرس الکترونیکی  Swimmingmarivan626@gmail.comیا گروه تلگرام با عنوان آب های
آزاد شهریور ماه  7391مریوان و با لینک  https://t.me/abhaye_azadارسال شود .در صورت عدم ارسال مدارک از
شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

* جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطبعات بیشتر با تلفن هیات شنای استان
کردستان  288 - 31609669یا سرپرست اجرایی مسابقه آقای محمدطیب طاهرپور با شماره تماس 21988863966

تماس حاصل نمائید.

امورمالی
 -9کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان) ورزشکاران ،مربیان و سرپرستان رایگان بوده و هزینه های برگزاری بعهده
هیات شنای استان کردستان می باشد.
 سایر موارد ضروری که میبایست از سوی کلیه هیاتها رعایت شود:

 -7بعلت عدم ظرفیت اسکان از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان (اولیاء ،شناگراضافه ،همراه ،فرزند ،راننده
،مربی یا سرپرست اضافه) جداً خودداری گردد .ارسال به موقع اعالم آمادگی و تعداد نفرات جهت رزرو خوابگاه
بسیار ضروری است.
 -2تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر  8نفر ( 6نفر ورزشکار  1 ،نفر مربی) می باشد.
 -3بدیهی است هزینه اسکان و غذا تیم های شرکت کننده در اردو بعهده هیات شنا استان کردستان خواهد بود.

 -4ایاب و ذهاب بین شهری بعهده استان های شرکت کننده می باشد.
 -5از هر استان یک تیم تحت عنوان هیات شنای استان(در هر رده سنی)در مسابقات شرکت خواهد کرد( .هیئت
شنای کردستان می تواند با دو تیم شرکت نماید).

 -6ضمن ارسال برگه مشخصات و ارنج استان ها ،خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامهریزی صحیح لیست
 1398از طریق نمابر
ارنج خود را الزاماً با ذکر نفرات (شناگر در هر رده سنی ،مربی و سرپرست) حداکثر تا تاریخ 1398/06/12

 288-31609669ویاآدرس الکترونیکی  Swimmingmarivan626@gmail.comبه هیات شنای استان
کردستان یا گروه تلگرام با عنوان آبهای آزاد شهریور ماه  7391مریوان و با لینک https://t.me/abhayeazad
ارسال نمایند .پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و استان هایی که
فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
مسابقات قهرمانی کشور شنای قهرمانی آبهای آزاد (دریاچه زریبار) /آقایان  96-96شهریورماه سال 9318
فرم مشخصات تیم هیات شنای استان -------------------

الف)شناگران (جوانان)
نام و نام خانوادگی

ردیف

کد ملی

تاریخ تولد

9

/ /

93

0

/ /

93

3

/ /

93

شماره تماس

الف)شناگران (عموم)
نام و نام خانوادگی

ردیف

کد ملی

تاریخ تولد

9

/ /

93

0

/ /

93

3

/ /

93

شماره تماس

ب) مربی
ردیف

نام و نام خانوادگی

9

تاریخ تولد

/ /

درجه کارت مربیگری

شماره تماس

93

تبصره  :مربی تیم وظایف سرپرست تیم را نیز بعهده خواهد داشت.

امضاء مربی تیم

مهر و امضاء هیأت شنا استان..................../

