
 

 

 

9318شهریور  

اجرایی آئین نامه  

  (کوتاهفت مسا)دخترانشنا مسابقات 

"ی ایرانشنااستعدادهای برترالمپیاد "  

 
(9384-9385 )متولدین سال94-93 سنی رده  

(9382-9383 )متولدین سال96-95 سنی رده  

9318 شهریور ماه 91لغایت  8  

آذربایجان شرقیاستان   



المپیاد المپیاد قهرمانی قهرمانی   کوتاهکوتاهشنا 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  3366--3131  ییسنسنهای های رده رده   دردر  دختراندخترانویژه ویژه   کشورکشورشنای شنای استعدادهای برتراستعدادهای برتر

مسابقات بین مسابقات بین   وو  کشور های اسالمیکشور های اسالمی  بانوانبانوان  در راستای حضور قدرتمندانه در بازی هایدر راستای حضور قدرتمندانه در بازی های  کشورکشور  بانوانبانوان  شنایشنای

  آذربایجان شرقیآذربایجان شرقیبه میزبانی هیات شنای استان به میزبانی هیات شنای استان   للییبه شرح ذبه شرح ذالمللی جام سرداران شهید آذربایجان المللی جام سرداران شهید آذربایجان 

آن استان آن استان   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور جهت شرکت درمسابقات جهت شرکت درمسابقات 

استان:تعداد افراد اعزامی ازهر 

    نفرنفر  33الف( سرپرست الف( سرپرست 

    نفرنفر  33ب( مربی ب( مربی 

  نفر.نفر.  3131سال جمعاً سال جمعاً   3636--3535نفر در رده سنی نفر در رده سنی   55سال و سال و   3131--3131در رده سنی در رده سنی نفر نفر   55ج( ورزشکار ج( ورزشکار 

    خواهد بود.خواهد بود.نفرنفر  9292  حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 خروج تیم ها پایان مسابقات ع مسابقاتشرو پذیرش مسابقات متولدین ((دختراندختران))رده سنی

  3131--3131رده سنی رده سنی 

    3636--3535رده سنی رده سنی 

31353135--31331311  

31313131--31331322  

ورود به اردو ورود به اردو 

77//66//31333133  

صبح روز جمعه صبح روز جمعه 

33//66//31333133  

بعد از ظهر یکشنبه بعد از ظهر یکشنبه 

3131//66//31333133  

صبح روز دوشنبه صبح روز دوشنبه 

3333//66//31333133    

شناگران: خوابگاه و برگزاری  استخر محل 

  ه، استخر کوثره، استخر کوثرمیدان منظریمیدان منظری  ..تبریزتبریز: :   محل برگزاری

  ..تبریز، خیابان قطران شمالی، جنب سالن ورزشی امام خمینی، دانشگاه فرهنگیانتبریز، خیابان قطران شمالی، جنب سالن ورزشی امام خمینی، دانشگاه فرهنگیان  : اسکان محل

  :1331111675113311116751 خانم شادی با شماره تماسخانم شادی با شماره تماسمسئول پذیرش مسابقات 

 :1331131665113311316651خانم مهدوی با شماره تماس خانم مهدوی با شماره تماس مسئول اجرایی مسابقات  

المپیاد  چگونگی برگزاری مسابقات: 

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

  آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  3377رأس ساعت رأس ساعت   بعدازظهرهابعدازظهرهاو و   33رأس 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.  --11

توسا  ساتاد برگازاری باا حضاور اساتانها )لبااس        توسا  ساتاد برگازاری باا حضاور اساتانها )لبااس          المپیااد المپیااد مسابقات مسابقات   یهیهاختتاماختتامافتتاحیه و افتتاحیه و   مراسم مراسم   --11

  متحدالشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.متحدالشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.

اهدای کاا  قهرماانی تایم    اهدای کاا  قهرماانی تایم    وودرحین وپایان مسابقات درحین وپایان مسابقات سوم سوم   به نفرات اول تابه نفرات اول تاهای انفرادی های انفرادی توزیع مدال توزیع مدال   --55

    خواهد شد.خواهد شد.  در پایان المپیاد اهداءدر پایان المپیاد اهداءهای برتر های برتر 

    می باشد.می باشد.  استان میزباناستان میزبانده ده بعهبعه    احکام قهرمانیاحکام قهرمانیجام و جام و   ،،مدالمدالاهداء اهداء تهیه و تهیه و   --66

المپیاد کنگره مسابقات: 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسکاناسکاندر محل در محل   ( ( 31333133//66//77))روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  2299رأس 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  --11

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --11

    تیم هاتیم ها  مربیانمربیانان توس  ان توس  آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگرآخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگر--55

  ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   99توجهتوجه

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --33

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

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --11

  سرپرست اجرایی مسابقات سرپرست اجرایی مسابقات   --11

  سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --55

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

  تان )بدون حق رأی(تان )بدون حق رأی(مدیر پایگاه ورزش قهرمانی اسمدیر پایگاه ورزش قهرمانی اس  --77

اعضای تیم  وشرایط مورد نیاز مدارک: 

 الف( ورزشکاران

  تابعیت جمهوری اسالمی ایرانتابعیت جمهوری اسالمی ایران  --33

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

عکاس دار  عکاس دار    گواهی اشتغال به تحصییل گواهی اشتغال به تحصییل   ارائهارائه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عکس دار ندارای شناسنامه عکس دار ن  ییچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :9تبصره

  ((99)فرم شماره )فرم شماره   زامی است. زامی است. الالاستان(استان(  )از آموزش و پرورش)از آموزش و پرورشمعتبرمعتبر

    ((کارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشدکارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد))  31331333دارای اعتبار در سالدارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی     --11

  ((22)فرم شماره )فرم شماره . . والدینوالدیناز از داشتن رضایت نامه کتبی داشتن رضایت نامه کتبی   --11

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

فقا  از طریاق ارساال فایال     فقا  از طریاق ارساال فایال      ویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مادار  فاو   ویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مادار  فاو   تصتص:  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   33درجه درجه کارت مربیگری کارت مربیگری تصویرتصویر  --33

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

  و سرپرست(و سرپرست(  )ویژه مربی)ویژه مربی  پرسنلیپرسنلی  11××11عکس عکس یک قطعه یک قطعه   --11

فق  از طریق ارساال فایال   فق  از طریق ارساال فایال    ثبت گردد ( مدار  فو ثبت گردد ( مدار  فو   مربی/سرپرستمربی/سرپرستتصویر اسکن شده )با نام تصویر اسکن شده )با نام :  3تبصره

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

در ساامانه باناک   در ساامانه باناک   را را ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملازم هساتند مشخصاات خاود     ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملازم هساتند مشخصاات خاود       : 4تبصره 

  ثبت نمایند.ثبت نمایند.( سامانه مبین)وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان اطالعاتاطالعات

 

 



 :زمانبندی ارسال مدارک و اطالعات تیم هاج( 

  روزروزحداکثر تاا  حداکثر تاا  پذیرش پذیرش جهت جهت   تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیمجهت شرکت در مسابقه همراه با درج جهت شرکت در مسابقه همراه با درج   ارسال نامه اعالم آمادگیارسال نامه اعالم آمادگی  --99

از از   ویاا ویاا   14935561555آذربایجان شرقی به شماره آذربایجان شرقی به شماره نای استان نای استان هیات شهیات شاز طریق شماره نمابر از طریق شماره نمابر     31333133//55//2266  شنبهشنبه

می باشد. به مکاتبات بعد از این تاریخ ترتیاب اثار   می باشد. به مکاتبات بعد از این تاریخ ترتیاب اثار   امکان پذیرامکان پذیر      AAEESS@@IIRRSSFF..IIRR  ::طریق آدرس الکترونیکی طریق آدرس الکترونیکی 

  داده نخواهد شد.داده نخواهد شد.

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

  ..خواهد بودخواهد بود      eedduuccaattiioonnsswwiimm@@ggmmaaiill..ccoommاز طریق آدرس الکترونیکی : از طریق آدرس الکترونیکی :   1188//55//  2266  تاریختاریختا تا 

می بایست حداکثر تا تاریخ می بایست حداکثر تا تاریخ   صدوراستارت لیست مسابقاتصدوراستارت لیست مسابقاتتیم های شرکت کننده جهت تیم های شرکت کننده جهت     ارسال فایل  ارنجارسال فایل  ارنج  --33

  ..خواهد بودخواهد بود      AAEESS@@IIRRSSFF..IIRRاز طریق آدرس الکترونیکی از طریق آدرس الکترونیکی   1188//55//2222

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

  ..  اعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شداعالم آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد

مهدوی با شماره تمااس  مهدوی با شماره تمااس  خانم خانم با با مدار  و کسب اطالعات بیشتر مدار  و کسب اطالعات بیشتر   فایل الکترونیکیفایل الکترونیکی  ارسالارسالدرخصوص درخصوص جهت هماهنگی جهت هماهنگی *

 .نمائیدنمائید  حاصلحاصلتماس تماس 1331131665113311316651

 : تذکرمهم *

شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشاته باشاند حاق شارکت در     شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشاته باشاند حاق شارکت در     

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

ردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحال  ردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحال  اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هاصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به ه

    ..صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد  ؛؛قانونیقانونی

المپیاد امورمالی: 
استان استان   توس توس     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   --33

    پرداخت می گردد .پرداخت می گردد .  میزبانمیزبان

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

هماراه، فرزناد، مربای یاا سرپرسات      هماراه، فرزناد، مربای یاا سرپرسات        ،،بازیکنان، رانناده بازیکنان، رانناده ، ، )اولیاء)اولیاء  از آوردن نفرات اضافی تحت عنواناز آوردن نفرات اضافی تحت عنوان  :: تذکرمهم*

    خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝جداجدا

المپیاد مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

    تواند شرکت کند.تواند شرکت کند.  میمی  اناستشناگر از هر  یکفقط در هریک از رشته های شنا در هریک از رشته های شنا   --11

      شرکت نماید.شرکت نماید.رده سنی خود رده سنی خود در در   تیمی های رشته کلیهو  انفرادی  سه رشتههر 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.  --11

اول تا سوم( جام اول تا سوم( جام و تیم های برتر )و تیم های برتر )سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال و و   به کلیه نفرات اول، دومبه کلیه نفرات اول، دوم  --11

به شناگرانی که موفق به ثبت رکورد جدید)رکوردشاکنی(  به شناگرانی که موفق به ثبت رکورد جدید)رکوردشاکنی(    می شود.می شود.ء ء اهدااهداتوس  ستاد برگزاری توس  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 حسب حسب بربر  ،،مسابقاتمسابقاتتیمی تیمی امتیاز نهایی و رده بندی امتیاز نهایی و رده بندی   --11

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



درمسابقه شرکت نماید اما باه دییال   درمسابقه شرکت نماید اما باه دییال   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

ر مورد دریافات خواهاد   ر مورد دریافات خواهاد   ریال( جریمه برای هریال( جریمه برای ه  33//111111//111111غیرپزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )غیرپزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )

    ..گردیدگردید

هر هر اعالم نتایج اعالم نتایج دقیقه پس از دقیقه پس از   1111حداکثر حداکثر   ،،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 شود511،111511،111ماده همراه مبلغ)ماده همراه مبلغ)

دییال پزشاکی از شارکت در    دییال پزشاکی از شارکت در      درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خ  شنا بهدرصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خ  شنا به  --88

مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه ماواد شانا را تاا پایاان     مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه ماواد شانا را تاا پایاان     

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

برگاه  برگاه    ،،فرم مشخصات فرم مشخصات ، ، برنامه روزانه مسابقات برنامه روزانه مسابقات   ،،مواد مسابقات شنامواد مسابقات شنا)پیوست بخشنامه()پیوست بخشنامه(ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذکر مهمتذکر مهم

خواهشمند است دساتور فرماییاد مراتاب اعاالم     خواهشمند است دساتور فرماییاد مراتاب اعاالم     و فرم های رضایت نامه و اشتغال به تحصیل ، و فرم های رضایت نامه و اشتغال به تحصیل ، ارنج تیم ها ارنج تیم ها 

مادار   مادار   ))طباق منادرجات   طباق منادرجات   ( ( ، سرپرسات ، سرپرسات 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))، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنجنمائیدنمائیدارسال 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

9318شهریور – (دختران )ویژهایران شنایاستعدادهای برترالمپیاد قهرمانی   کوتاه مسافت مسابقات شنای  

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

:سال  94-93اسامی تیم  

9-                           2-                                       3-                                  

4-                                           5-                  

   
 

 رکورد شناگر مواد شنا ردیف

متر آزاد 51 9    

متر آزاد 911 2    

متر آزاد 211 3    

متر آزاد 411 4    

متر قورباغه 51 5    

متر قورباغه 911 6    

متر قورباغه 211 2    

متر کرال پشت 51 8    

متر کرال پشت 911 1    

متر کرال پشت 211 91    

متر پروانه 51 99    

متر پروانه 911 92    

متر پروانه 211 93    

متر مختلط انفرادی 211 94    

مترمختلط تیمی4×911 95    

مترآزاد تیمی4×51 96    

متر آزادتیمی 4×911 92    

 

 

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

 
 



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

9318شهریور– (دختران)ویژه المپیاد استعدادهای برترشنای ایرانقهرمانی   کوتاهمسابقات شنای مسافت   

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

:سال  96-95 اسامی تیم  

9-                           2-                                       3-                               

4-                           5-                          

                                                           
 

 رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 51 9    

متر آزاد 911 2    

متر آزاد 211 3    

متر آزاد 411 4    

متر قورباغه 51 5    

متر قورباغه 911 6    

متر قورباغه 211 2    

ال پشتمتر کر 51 8    

متر کرال پشت 911 1    

متر کرال پشت 211 91    

متر پروانه 51 99    

متر پروانه 911 92    

متر پروانه 211 93    

متر مختلط انفرادی 211 94    

مترآزاد تیمی4×51 95    

مترمختلط تیمی4×911 96    

متر آزادتیمی 4×911 92    

 

 

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

 
 



  

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

9318شهریور – (دختران )ویژهقهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران  کوتاهمسابقات شنای مسافت   

 

 

 

 

 ایام  مسابقات رشته های صبح رشته های عصر

 سال(94-93)متر پروانه     51      -2

 سال(96-95)متر آزاد   911      -8

 سال(94-93)متر کرال پشت   911      -1 

 سال(96-95)متر قورباغه    51    -91

 سال( 94-93) مترآزاد تیمی4×51     -99  

 سال(94-93)متر پروانه  911 -9

 سال(96-95)متر آزاد  411 -2

 سال(94-93) آزادمتر 211 -3

 سال(96-95)قورباغه  911 -4

 سال(94-93) مختلط انفرادیمتر 211 -5

 سال(96-95)متر پروانه   211 -6

 روز اول

 

 سال(96-95)متر قورباغه   211        -98 

 سال(94-93)متر آزاد    911        -91 

 سال(96-95)متر پروانه    51       -21 

 سال(94-93)متر قورباغه     211        - 29

 سال(96-95)متر آزاد تیمی   4×911        -22 

 سال(94-93)متر مختلط تیمی   4×911        -23 

 سال(94-93)متر آزاد      411        -92

 سال(96-95)متر آزاد  211       -93

 سال(94-93)متر قورباغه   911      -94

 سال(96-95)متر کرال پشت  211   -95

 سال(94-93)متر کرال پشت   211   -96

 سال(96-95)متر پروانه   911    -92 

 ز دومرو

 

 سال(94-93)متر کرال پشت    51      -21 

 سال(96-95)متر کرال پشت      911       -31 

 سال(94-93)متر پروانه   211       -39 

 سال(96-95)متر آزاد      51        -32

 سال(94-93)متر آزاد تیمی   4×911      -33 

 سال(96-95)متر مختلط تیمی    4×911      -34 

 سال(96-95)متر مختلط انفرادی   211        -24

 سال(94-93)متر آزاد    51         -25

 سال(96-95)متر کرال پشت    51        -26

 سال(94-93)متر قورباغه    51         -22

 سال( 96-95مترآزاد تیمی )4×51        -28

 روز سوم

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 9318شهریور– (دختران)ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران  کوتاهمسافت مسابقات شنای 

 سال 94-93رده های سنی  اعضای تیم شنا    مشخصات  و اطالعات 

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

 لفن تماس شناگرت محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

9           /   /        

93 

  

2              /      /93    

3              /      /93    

4              /      /93    

5              /      /93    

 

 تیم : و سرپرست  مشخصات مربی 

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

 درجه یک

 تلفن تماس

9           /      /  93    

  سرپرست مشترک     2

                                                                                                    

 

 

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

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

  

 9318شهریور– دختران()ویژه قهرمانی المپیاد استعدادهای برترشنای ایران کوتاه مسابقات شنای مسافت 

 سال 96-95رده های سنی   اعضای تیم شنا  مشخصات  و اطالعات 

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد یشماره مل نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

9           /   /        

93 

  

2              /      /93    

3              /      /93    

4              /      /93    

5              /      /93    

 

 مشخصات مربی  و سرپرست  تیم :

 کارتشماره  تاریخ تولد اسنامهشماره شن نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 درجه یک

 تلفن تماس

9              /      /  

93  

  

  سرپرست مشترک     2

                                                                                                    

 

  نان استان/مهر و امضاءمدیرکل ورزش و جوا     رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء
 

 

 



 
 

 

ایران دختران فرم مشخصات مستعدین منتخب استانهای حاضر در المپیاد استعدادهای برتر شنای  

سال 94-93رده سنی   

تبریز( -،آذربایجان شرقی9318شهریورماه  91لغایت  8)  

.............................................................استان   

دست طول دو

 باز)سانتیمتر(

 وزن سایز کفش

 )کیلوگرم(

 قدنشسته

 )سانتیمتر(

 قدایستاده

 )سانتیمتر(

 متولد

 )روز/ماه/سال(

 ردیف نام و نام خانوادگی

       9 

       2 

       3 

       4 

       5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 مهر و امضاء هیات شنای استان............



 
 

 

 

 

ایران دختران رتر شنایفرم مشخصات مستعدین منتخب استانهای حاضر در المپیاد استعدادهای ب  

سال 96-95رده سنی   

تبریز( -،آذربایجان شرقی9318شهریورماه  91لغایت  8)  

.............................................................استان   

طول دودست 

 باز)سانتیمتر(

 وزن سایز کفش

 )کیلوگرم(

 قدنشسته

 )سانتیمتر(

 قدایستاده

 )سانتیمتر(

 متولد

ماه/سال()روز/  

 ردیف نام و نام خانوادگی

       9 

       2 

       3 

       4 

       5 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 مهر و امضاء هیات شنای استان............



 
 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای         

 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی                      
 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد                  

 

 
 واهی اشتغال به تحصیلگ

 
 بدینوسیله گواهی می شود، صاحب عکس دانش آموز:

 
 ...........................................: شماره کدملی........................ نام پدر:.................................  نام خانوادگی :  ............................نام : 

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

 
 : ............................. موزشگاهکد آ: ........................................   نام آموزشگاه: .............................................    پایه تحصیلی

 
 

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

 در این آموزشگاه اشتغال به تحصیل داشته است.  9318-11درسال 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:  

 

 

9فرم شماره   

 شماره : 
----------------- 

 پیش شماره :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 

ل الصاق عکسمح  

 و مهر آموزشگاه



 
 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای            

 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی                         
 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد                     

 

 
 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار

 جهت شرکت در مسابقات استعدادهای برتر شنای ایران

 9318ماه سالشهریور
 

 

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

 با سالم؛

 

 بدینوسیله اینجانب آقای ............................ فرزند ................. به شماره ملی  .............................            
 

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

 تبریزشهرستان آذربایجان شرقی   در استان                      استعدادهای برتر شنای ایران که از تاریخ 

 برگزار می گردد، اعالم می نمایم.

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

 

 
 

 

 
 محل اثر انگشت و امضاء:                                            

 تاریخ:                                                                                                                       

2فرم شماره   


