آئین نامه اجرایی

مسابقات لیگ شنای آبهای آزاد
"مرحله سوم"
استان بوشهر – شهرستان بوشهر
آقایان رده های سنی زیر  20سال (باالی  14سال) -باالی 20سال

 16آبان 1398

بر اساس تصمیم کمیته آبهای آزاد مقرراست مسابقات لیگ شنای آبهای آزاد مرحله سوم در رده های سنی
زیر  20سال (باالی  14سال) و باالی  20سال آقایان 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.
 )1رده سنی  ،سال تولد و مسافت مسابقه تیم های استانها:
رده سنی(سال)

زیر  20سال (20-14

سال)
باالی 20سال

متولدین

مسافت مسابقه

1378-1384

 3کیلومتر

 1377به پایین

 5کیلومتر

با هرتیم حداکثر یک مربی و یک سرپرست همراه خواهد بود
* ورود و خروج تیم ها و روز مسابقه:
ورود و پذیرش تیم ها

جلسه کنگره مسابقات

روزمسابقه

روز چهار شنبه

ساعت  21روز

پنجشنبه صبح

1398/8/15

ساعت 14

چهارشنبه  1398/8/15در
محل اسکان

1398/8/16

اختتامیه و توزیع جوایز

پنجشنبه بعد از ظهر
 1398/8/16ساعت13

خروج تیم ها

صبح روز جمعه
1398/8/17

ساعت 10

*آدرس محل پذیرش و اسکان :
-

استان بوشهر -شهرستان بوشهر -میدان رئیس علی دلواری  ،خیابان ورزش ،خانه معلم

-

مسئول پذیرش آقای میثم اسماعیلی-تلفن 09176595916

-

سرپرست مسابقات  :آقای محمد منصور زاده09171732384-
* آدرس محل برگزاری مسابقات  :استان بوشهر -شهرستان بوشهر -میدان رئیس علی دلوواری -پوژ
جفره
*چگونگی برگزاری مسابقات:

*مسابقات بصورت نهایی (تایم فینال)برگزار خواهد شد.
 -1مسافت مسابقه طبق جدول فوق تعیین می گردد.
 -2نتیجه مسابقات تیمی (امتیاز  2نفرشناگر برتر هرتیم) مجموع کول امتیوازات گوروه هوای سونی و انفورادی
برمبنای امتیاز  12نفر اول ( )18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1محاسبه می گردد.
 -3به کلیه نفرات اول تا سوم هر رده سنی مدال ،حکم قهرمانی وبه تیم های برتر اول تا سوم مجموع کل گروه های
سنی در پایان آخرین مرحله لیگ جام قهرمانی اهداء می گردد.
 -4فقط یکنفر ازمربیان یا سرپرستان هر تیم می توانند بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایند.

کنگره مسابقات:

رأس ساعت  21روز چهارشنبه  1398/8/15در محل اسکان انجام خواهد شد.
دستورجلسه :
 -1تژوت قرآن کریم

 -2خیر مقدم

 -3حضور و غیاب تیم ها

 -4شرح نحوه برگزاری مسابقات

-5آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها
 -6توزیع کژه مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسی بر شناگران
توجه  :اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح ذیل می باشند:
 -1ناظرفنی فدراسیون

 -2ناظرداوری فدراسیون

 -4سرپرست اجرایی مسابقات

 -3سرپرست کل مسابقات

 -5سرداور مسابقات

مدارک مورد نیاز:
-1همراه داشتن اصل کارت ملی
 -2یک قطعه عکس 3×4
 -3کارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سال )1398
 -4گواهی صحت سژمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع مبنی بر مجوز شرکت در

مسابقات
اعژم آمادگی تیم ها (به همراه تعداد نفرات تیم) :تیم های شرکت کننده می بایست آمادگی خود را حداکثر تا
روز شنبه مورخ  1398/8/4از طریق ارسال فایل الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنای استان بوشهر به آدرس
 bushehrswimming@gmail.comاعژم نمایند.
نکته مهم :با امعان نظر به لزوم ثبت داده های کلیه اعضای خانواده شنا ،شیرجه و واترپلو از تاریخ  1398/8/1و با توجه
به اعژم قبلی مستدعی است قبل از حضور در مسابقات نسبت به ثبت داده های خود در سامانه بانک اطژعاتی
فدراسیون شنا به نشانی  register.irsf.irاقدام نمایید .بدیهی است از حضور شناگرانی که اطژعات خود را ثبت نکرده
باشند ممانعت به عمل خواهد آمد .شایان ذکر است در صورت هر گونه ابهام می توانید با کارشناسان در هیئت شنای

استان خود هماهنگی به عمل آورید.

امورمالی
 -1کلیه هزینه های اردویی (اسکان و تغذیه) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار ،مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تأمین و
پرداخت می شود که به ازاء هر نفر مبلغ دو میلیون ریال (2/000/000ریال) برای تأمین هزینه های فوق پرداخت می
گردد .این هزینه لحظه ورود به اردو پرداخت خواهد شد.
 سایر موارد ضروری که میبایست از سوی کلیه هیاتها و باشگاهها رعایت شود:

 -1از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان (اولیاء ،شناگران ،همراه ،فرزند ،راننده ،مربی یا سرپرست) جداً
خودداری گردد.

 -2تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر  10نفر ( 8نفر ورزشکار  1 ،نفر مربی 1 ،نفر سرپرست) می باشد.

 -3ایاب و ذهاب بعهده تیم ها /استان های شرکت کننده می باشد.
 -4ضمن ارسال برگه ارنج تیم ها ،خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامهریزی صحیح لیست ارنج خود را

الزاماً با ذکر نفرات (شناگر در هر رده سنی ،مربی و سرپرست) حداکثر تا تاریخ  1398/8/9از طریق ارسال فایل
الکترونیکی به آدرس ایمیل هیأت شنای استان بوشهر به آدرس bushehrswimming@gmail.com
اعژم نمایند.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران
مسابقات شنای لیگ آبهای آزاد مرحله سوم /آقایان آبان ماه 8931
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
 )8-8مسابقات رده های سنی زیر  02سال-باالی  81سال ( مسافت 9کیلومتر)
ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

1

/ /

89

2

/ /

89

3

/ /

89

4

/ /

89

کد ملی

شماره تماس

 )0-8رده سنی باالی  02سال ( مسافت 5کیلومتر )
ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

8

89 / /

0

89 / /

9

/ /

89

1

/ /

89

امضاء مربی تیم

کد ملی

شماره تماس

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

