
 

 

  

  1398ماهآبان 

اجرایی آئین نامه  

  و عموم مسابقات شنا بزرگساالن

 وحدت((بزرگداشت هفته )) 
 ویژه آقایان

استخرقهرمانی مجموعه ورزشی آزادی –تهران   

و   متولدینبزرگساالن، ) سال 25 زیر و سال 25باالی  سنی رده های

(1380تا  1374عموم، متولدین  -پائین به1373  



 25و زیر  سال 25باالی  یسنهای رده  در بزرگساالن یشنامقرراست مسابقات  شنا فدراسیون میبر اساس تصم

فدراسیون به میزبانی  ((وحدتبزرگداشت هفته  جام بزرگساالن و عموم ))  عنوان تحت  انآقایسال(  24الی  18سال )

 برگزار گردد. لیبه شرح جدول ذ كشوربزرگساالن جهت توسعه كمی و كیفی شنای  ،شنای جمهوری اسالمی ایران

آن استان جهت شركت درمسابقات  میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیدر نظر داشتن مفاد ا است با مقتضی هذایعل

   .دیئاقدام فرمامذكور 

ن:استا باشگاه/هیات شنای تعداد افراد اعزامی ازهر 

 نفر 12 ورزشکاران بزرگسال  -

 نفر 8ورزشکاران عموم   -

 نفر 2مربی  -

 نفر 1سرپرست - 

 

از  می تواند تیممربی سرپرست ولذا نفرخواهد بود. 23 اعم از مربی، ورزشکارحداكثر نفرات اعزامی از آنجا كه  : 1 بصرهت

 انتخاب ومعرفی گردد. شركت كنندگان در مسابقاتبین 

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 خروج از اردو پایان مسابقات شروع مسابقات ورود به اردو متولدین سنی های رده

 سال   25باالی 
1373 
بعدازظهرچهارشنبه  به پایین 

ساعت 29/08/1398

14:00 

30/08/1398 1/09/1398 
 صبح روز شنبه

سال  25زیر   2/09/1398

 )عموم(

1374 -

1380 

 

اقدام الزم را مبذول فرمایند. بعد از تاریخ یاد شده  22/8/1938تیم ها بایستی نسبت به اعالم آمادگی تا تاریخ 1تبصره مهم   :

 اعالم آمادگی پذیرفته نخواهد شد.

نسبت به دریافت مجوز تأسیس مدرسه شنا از کمیته فنی فدراسیون اقدام الزم را  باید: کلیه تیم های شرکت کننده 2تبصره مهم 

انجام دهند. )تیم هایی که از طرف هیئت شنا در مسابقات شرکت می کنند از این قاعده مستثنی بوده و باید با اسم استخر زیر 

 رسانند( نظر هیئت در مسابقات حضور بهم

: کلیه نفرات حاضر در مسابقات باید نسبت به ثبت اطالعات خود در سامانه جامع اطالعاتی فدراسییون شینا بیه    9تبصره مهم 

 اقدام نمایند. در غیر اینصورت از حضور ورزشکار در مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد. register.irsf.irنشانی 

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

 آزادیاستخر قهرمانی مجموعه ورزشی   -كرج_اتوبان تهران   5كیلومتر  –تهران  استان:  محل برگزاری

 آزادی 2بگاه شماره خوا –مجموعه ورزشی آزادی  :و پذیرش  محل اسکان

   سید نورالدین طالبیآقای  سرپرست کل مسابقات :

 09121766568با شماره تلفن   محمد حسین اقبالیآقای  مسابقات : فنی سرپرست



باا شاماره تلفان     اییرج رئیوف آ ر  و آقاای   09365390070باا شاماره تلفان      هاشم مهربانی آقای : و پذیرش مسئول اسکان

09125027253 

پاساخگویی  مااده آ  09124458767با شاماره تلفان    سید نورالدین طالبیجهت هماهنگی و كسب اطالعات بیشتر آقای  توجه :

 خواهند بود.

 جدول رده های سنی و تاریخ تولد: 
 

 متولدین رده  سنی ردیف
 1381الی  1331 عموم 1
 1319الی    1333 سال  29 تا 22 2
 1311الی    1318 سال 31تا   31 3
 1329الی     1313 سال  39تا   32 1
 1321الی    1328 سال  11تا  11 2
 1319الی     1323 سال  19تا  12 1
 1311الی     1318 سال  21تا   21 3
 1339   الی  1313 سال 29تا   22 8
 1331الی    1338 سال  11تا  11 9
 1329الی    1333 سال 19تا   12 11
 1321الی     1328 سال  31تا   31 11
 1319الی      1323 سال  39تا   32 12
 به پائین  1318 سال وبه باال 81 13

 

:چگونگی برگزاری مسابقات 

   برگزار خواهد شد.)تایم فینال( مسابقات به صورت نهایی  -1

   آغاز خواهد شد. 61رأس ساعت  هاعصرو  9رأس ساعت  ها صبحمسابقات  -2

توزیع مدال به نفرات اول تاساوم  مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با  -3

  كاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد. اهدایمواد مسابقات، 

مواد انفاارادی امتیاااز) فااردیاكتساااب باااالترین امتیاااز حسااب برتعااین نفاارات برتاار در هااررده ساانی : 2تبصییره

 در هر رده سنی منظور می گردد. (1،2،3،4،5،6،7،9

 می باشد. فدراسیون شناتهیه و توزیع مدال قهرمانی؛ كاپ تیم ها  و احکام قهرمانی بعهده  :  9تبصره

:کنگره مسابقات 

   شد. انجام خواهد اردو( در محل 29/08/98شنبه چهارروز قبل از مسابقات) 20رأس ساعت 

: دستورجلسه  

   تالوت قرآن كریم  -1

  خیر مقدم   -2

 حضور و غیاب تیم ها -3



  شرح نحوه برگزاری مسابقات -4

  آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها-5

 ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند: اعضای کمیته ژوری:  توجه

 ناظرفنی فدراسیون   -1 

 اظرداوری فدراسیون    ن-2 

 سرپرست كل مسابقات-3 

 سرپرست اجرایی مسابقات -4 

 سرداور مسابقات -5 

:مدارک مورد نیاز 

 همراه با یک برگ تصویر آنكارت ملی اصل  همراه داشتن-1

  (1398 دارای اعتبار در سالكارت بیمه پزشکی ورزشی ) -2

 گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع-3

مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیاات   :4تبصره 

 .استان متبوع خواهد بود یشنا

شانبه   چهاار حاداكثر تاا   پذیرش جهت  تعداد نفرات تیمجهت شركت در مسابقه همراه با درج  ارسال نامه اعالم آمادگی-4

به مکاتبات بعاد از ایان    امکان پذیر می باشد. آدرس الکترونیکی : educationswim@gmail.com ازطریق 22/08/98

 تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تااریخ  شانبه  دوتیم های شركت كننده جهت صدوراستارت لیست مسابقات می بایست حداكثر تاا    ارسال فایل  ارنج-5

25/08/98educationswim@gmail.com   : خواهد بوداز طریق آدرس الکترونیکی. 

امورمالی 

 ،اعم از ورزشکار غیره( شركت كنندگانعوامل اجرایی و  ؛ذهاب  و، ایاب هزینه های اردویی )غذا،اسکانكلیه -1 

تغذیه  ،شب(3)اسکان های و هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شود تیم هایتوسط یا سرپرست ی بمر

 هزارصدششو میلیون دو مبلغ نفرهر  مسابقات به ازاءی اجرایی هزینه هاو سایرشام(-ناهار-روزانه)صبحانه

به شماره  ملی ایراننزد بانک  فدراسیون شنااز طریق شماره حساب كه  خواهد بود ریال( 000/600/2)ریال

( POSهمچنین جهت رفاه شركت كنندگان دستگاه كارت خوان بانکی ) .می باشدقابل واریز  0108761131000

 در هنگام پذیرش در محل اسکان موجود می باشد.

درصورت عدم بهره مندی از  ی استان تهران(تایید هیات شنا با)ذیل استان تهران  تیم هایورودی هزینه :  5ه تبصر

 ریال 000/1000نیاز به استفاده از خوابگاه و تغذیه مبلغ  و درصورت عدم)فقط ناهار(ریال  000/800/1اسکان  مبلغ 

ریال پرداخت  000/600/2برای سایر تیم های استانها)به غیر از تهران( می بایست مبلغ تعیین شده  تعیین گردیده است.

  گردد.



 .خودداری گردد˝همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جدا، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )راننده  : 6 تبصره

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

و در مساابقات رده سانی    نفر فقط یک /باشگاهاز هر استان در مسابقات رده سنی بزرگساالن در هرگروه سنی -1

 .ته و در مسابقه شركت نمایندمی تواند در تركیب تیم اعزامی حضور داشعموم دو نفر 

   شركت نماید. گروه سنی مربوط به خودهر شناگر می تواند در كلیه مواد انفرادی  -2

فقط دریک مسابقه تیمی شركت نمایناد و در مساابقات   مجاز است  در مسابقات رده سنی بزرگساالن هرشناگر -3

 شركت نمایند. یرده سنی عموم در دو مسابقه تیم

 صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را شروع نمایند.سال در  40شناگران باالی -4

 تركیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد. -5

بزرگساالن و عماوم كااپ    رده سنیتیم های برتربه و  حکم و مدال هرماده از مسابقه،به كلیه نفرات اول، دوم، سوم -6 

 .تیمی اهدا خواهد شد

نفر كمتر باشد، مدال تعلق اما امتیاز تیمی منظاور   4كنندگان از حد نصاب : در مسابقات اگر تعداد شركت 7تبصره

 نخواهد شد.

درصورتی كه شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شركت نماید اما به دالیل غیر پزشکی  -7

 .دریافت خواهد گردیدغیبت ریال( جریمه برای هر مورد 000/000/1ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )

م اعاال دقیقه پا  از   30، حداكثر  تیم مربیسرپرست یا توسط  تبیاعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت ك -8

درصورت صحت اعتراض مبلاغ فاو    ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.500,000هر ماده همراه مبلغ)نتایج 

 مسترد می گردد.

مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شركت سرپرست یا درصورتی كه شناگری بعد از معرفی از سوی  -9

تا پایان مسابقات  در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شركت در بقیه مواد شنا را

  همان روز نخواهد داشت .

 1398و 1397هاای   ساال ( ) دسته یک و برترلیگ شنا و واترپلو  ،پلوشنا و واتر شناگرانی كه در تیم های ملی-10

وم فقط اعضای تیم های ملی بزرگساالن را ندارند اما در رده سنی عم عضویت داشته باشندحق شركت در مسابقات

  .حق شركت در مسابقات را ندارند 1398اعزامی به مسابقات برون مرزی در سال 

وبرنامه اجرایی رشاته هاا،    ارنج تیم ،فرم مشخصات ،مواد مسابقات شنا )پیوست بخشنامه(ضمن ارسال  :تذکر مهم

بیه آدر  ایمییل    مقیرر در زمیان   )تکمیل فرم مخصیو  ارنیج(  نیزها  تیم برگه ارنج خواهشمند است دستور فرمایید

educationswim@gmail.com گردد رسالا . 

بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر كشور از توانمندی های بخش خصوصای، حضاور تایم هاای     :  8تبصره 

هیات شانای اساتان در ایان مساابقات     ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه 

 باشد.  بالمانع می



 

 

 

 

 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

(  بزرگداشت هفته وحدت( جامبزرگساالن  رده سنی مواد مسابقاتجدول رده های سنی و 

 مواد مسابقات رده  سنی ردیف
 انفرادیمترمختلط  211    مترآزاد21 مترپروانه21 مترکرال پشت111 مترقورباغه111 مترآزاد 111 سال  29تا  22 1
مترآزاد 111 سال 31تا   31 2 مترقورباغه111  مترکرال پشت111  مترپروانه21  مترآزاد21  انفرادیمترمختلط  211   

مترآزاد 111 سال  39تا   32 3 مترقورباغه111  مترکرال پشت111  مترپروانه21  مترآزاد21  انفرادیمترمختلط  211   

مترآزاد 111 سال  11تا  11 1 مترقورباغه111  مترکرال پشت111  مترپروانه21  مترآزاد21  انفرادیمترمختلط  211   

مترآزاد 111 سال  19تا  12 2 مترقورباغه111  مترپروانه21 مترکرال پشت 21  انفرادیمترمختلط  211 ---   

مترآزاد 211 سال  21تا   21 1 مترقورباغه111  مترکرال پشت 21  مترپروانه21   --- --- 
مترآزاد 211 سال 29تا   22 3 مترقورباغه111  مترکرال پشت 21  مترپروانه21   --- --- 
مترآزاد111 سال  11تا  11 8 مترکرال پشت 21 مترقورباغه21  مترپروانه21   --- --- 
مترآزاد21 سال 19تا   12 9 مترقورباغه21  مترکرال پشت 21   --- --- مترپروانه21 
مترآزاد21 سال  31تا   31 11 مترقورباغه21  مترکرال پشت 21   --- --- --- 
مترآزاد21 سال  39تا   32 11 مترقورباغه21   ---- --- --- --- 
مترآزاد21 سال وبه باال 81 12 مترقورباغه21   ---- --- --- --- 
متر  مختلط تیمی 1× 21 سال 111مجموع  13   
متر  آزاد   تیمی 1× 21 سال 111مجموع  11  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران   

 بزرگداشت هفته وحدت( جامجدول رده های سنی و مواد مسابقات رده سنی عموم )

 

 

 

 

 متر آزاد 200 متر آزاد 50 متر آزاد 100 متر آزاد 400

 متر كرال پشت 100 متركرال پشت 200 متر قورباغه 200 متر كرال پشت 50

 متر قورباغه 50 متر پروانه 50 مترآزاد 800 متر پروانه200

 متر پروانه 100 متر مختلط انفرادی 400 متر مختلط انفرادی 200 متر قورباغه 100

 ------------------------- آزاد تیمی 4*100 ------------------------- مختلط تیمی 4*100



 

 

 

 

 

 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398ماه آبان جام) بزرگساالن مسابقات شنای بزرگداشت هفته وحدت(  

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

 اسامی تیم:

 گروه سنی مواد مسابقات نام ونام خانوادگی رکورد گروه سنی مواد مسابقات انوادگینام ونام خ رکورد

مترآزاد200   سال 50-54  سال22-25 متر آزاد400     

مترقورباغه100   سال50-54  مترقورباغه100    سال25-22   

متر پشت50   سال 50-54  مترپشت100    سال25-22   

متر پروانه50   سال50-54  پروانهمتر 50    سال25-22   

متر آزاد200   سال55-52  مترآزاد50    سال25-22   

مترقورباغه100   سال55-52  متر مختلط انفرادی 200    سال25-22   

مترپشت50   سال55-52  مترآزاد400    سال30-34   

متر پروانه50   سال55-52  متر قورباغه100    سال30-34   

مترآزاد100   سال00-04  مترپشت100    سال30-34   

متر قورباغه50   سال00-04  متر پروانه50    سال30-34   

متر پروانه50   سال00-04  مترآزاد50    سال30-34   

متر پشت50   سال00-04  متر مختلط انفرادی 200    سال30-34   

متر آزاد50   سال05-02  مترآزاد400    سال35-32   

متر قورباغه50   سال05-02  مترقورباغه100    سال35-32   

متر پشت50   سال05-02  متر پشت100    سال35-32   

پروانهمتر 50   سال05-02  مترپروانه50    سال35-32   



متر آزاد50   سال70-74  مترآزاد50    سال35-32   

متر قورباغه 50   سال70-74  متر مختلط انفرادی 200    سال35-32   

متر پشت50   سال70-74  مترآزاد400     سال40-44 

متر آزاد 50   سال75-72  مترقورباغه100    سال 40-44   

متر قورباغه50   سال75-72  مترپشت100    سال40-44   

متر آزاد50   سال به باال80  متر پروانه50     سال40-44 

متر قورباغه50   سال به باال80  متر آزاد50    سال 40-44   

مترمختلط4*50   تیمی مجموع  

سال 140  

متر مختلط انفرادی 200   سال40-44   

مترآزاد4*50   تیمی مجموع  

سال100  
مترآزاد400   سال45-42   

از سرپرست و مربی محترم تقاضا دارد برگه ارنج راپ  از تکمیل 

مسابقات تحویل فرمایند. اجرایینمودن به سرپرست   

 تیم/سرپرست امضاء مربی                                   

 

 

مترقورباغه100    سال45-42 

مترپشت50    سال45-42 

متر پروانه50    سال45-42 

متر مختلط انفرادی 200    سال45-42 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398آبان ماه جام)عموم مسابقات شنای  بزرگداشت هفته وحدت(  

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

:رده سنی عموم اسامی تیم  

 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 21 1      

متر آزاد 111 2      

متر آزاد 211 3      

متر آزاد 111 1      

متر آزاد 811 2      

متر قورباغه 21 1      

متر قورباغه 111 3      

متر قورباغه 211 8      

متر کرال پشت 21 9      

متر کرال پشت 111 11      



متر کرال پشت 211 11      

متر پروانه 21 12      

متر پروانه 111 13      

متر پروانه 211 11      

متر مختلط انفرادی 211 12      

مترمختلط تیمی1×111 11      

متر آزادتیمی 1×111 13      

 

       رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء          
 

 

 

 

 

واترپلوفدراسیون شنا،شیرجه و   

1398ماه آبان جام) و عموم برنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن بزرگداشت هفته وحدت(  

 31/18/98صبح روز پنج شنبه   31/18/98بعدازظهر روز پنج شنبه 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات ردیف گروه  سنی مواد مسابقات

 1 عموم متر آزاد 211 1 عموم متر آزاد 50

 2 سال29-22 متر آزاد400 2 سال29-22 متر قورباغه100

متر آزاد400 3 سال31-31 متر قورباغه100  3 سال31-31 

متر آزاد400 1 سال39-32 متر قورباغه100  1 سال32-39 

متر آزاد400 2 سال11-11 متر قورباغه100  2 سال11-11 

متر آزاد400 1 سال19-12 متر قورباغه100  1 سال12-19 

متر كرال  100 3 عموم متر کرال پشت 211

 پشت
 3 عموم

 8 سال21-21 متر پشت50 8 سال21-21 متر آزاد200

 9 سال29-22 متر پشت50 9 سال29-22 متر آزاد200

 11 سال11-11 متر پشت50 11 سال11-11 متر آزاد 100

 11 سال19-12 متر پشت50 11 عموم متر پروانه 21



 12 سال31-31 متر پشت50 12 سال19-12 متر آزاد 50

 13 عموم متر قورباغه 50 13 سال31-31 متر آزاد50 

 11 سال29-22 متر پشت100 11 سال39-32 متر آزاد 50

 12 سال31-31 متر پشت100 12 سال به باال81 متر آزاد50 

متر مختلط  400

 انفرادی
 11 سال39-32 متر پشت100 11 عموم

 13 سال11-11 متر پشت100 13 تیمی آزاد1*21 سال100مجموع 

 18 عموم متر پروانه 111 18 عموم آزاد تیمی 1*111

 

 

 

 

 

واترپلوفدراسیون شنا،شیرجه و   

1398ماه آبان جام) و عموم برنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن (وحدتبزرگداشت هفته   

 1/9/98صبح روز جمعه   1/9/98بعدازظهر روز جمعه 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات ردیف گروه  سنی مواد مسابقات

 1 عموم متر آزاد 100  عموم متر آزاد 400

 2 سال29-22 متر مختلط انفرادی 200 1 سال29-22 متر آزاد50

متر مختلط انفرادی 200 2 سال31-31 متر آزاد50  3 سال31-31 

متر مختلط انفرادی 200 3 سال39-32 متر آزاد50  1 سال32-39 

متر مختلط انفرادی 200 1 سال11-11 متر آزاد50  2 سال11-11 

متر مختلط انفرادی 200 2 عموم متر كرال پشت 50  1 سال12-19 

متر قورباغه 200  سال19-12 متر پشت50  3 عموم 

متر پروانه50  8 سال21-21 متر قورباغه100 1 سال21-21 

متر پروانه50  9 سال29-22 متر قورباغه100 3 سال22-29 

متر پروانه50  11 سال11-11 قورباغهمتر 50 8 سال11-11 

متر پروانه50  11 سال19-12 قورباغهمتر 50 9 سال12-19 

متر پروانه 200  12 عموم متر آزاد 800  عموم 

متر پروانه50 11 سال31-31 قورباغهمتر 50  13 سال22-29 



متر پروانه50 11 سال39-32 قورباغهمتر 50  11 سال31-31 

متر پروانه50 12 سال به باال81 قورباغهمتر 50  12 سال32-39 

متر پروانه50  عموم متر قورباغه 100  11 سال11-11 

 13 سال19-12 پروانهمتر 50 13 مختلط تیمی 1*21 سال140مجموع 

 18 عموم متر مختلط انفرادی 200  عموم مختلط تیمی 1*111

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شنا،شیرجه و واترپلوفدراسیون 

ماه آبان(وحدت)بزرگداشت هفته  و عموم بزرگساالنمسابقات شنای   1398

 (است صدور احکام قهرمانی الزامی جهتتکمیل این فرم بمنظور )

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

 تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 لروز/ماه/سا

 تلفن تما  شناگر محل تولد

1           /      /13    

2           /      /13    

3           /      /13    

1           /      /13    

2           /      /13    

1           /      /13    

3             /      /13    



8           /      /13    

9           /      /13    

11           /      /13    

11           /      /13    

12           /      /13    

 تیم : / سرپرست مربی

 تلفن همراه مسئولیت)مربی/سرپرست( نام و نام خانوادگی

   

   
                                                                                       

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء


