
  

 

 

 

1398 

 نامه اجراییآئین

 (دختران)سال  10 جشنواره شنا زیر

 (1388-1389سال )متولدین  10-9رده سنی 

  1398 بهمن 5لغایت  2

  جنوب و شرق کشور هایویژه استان

 شهرستان بوشهر میزبان:

اصفهان،فارس،کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، خوزستان، چهارمحال بختیاری، )

 (بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد اروند 

  



(  1388و1389)متولدین  سال 10و  9 یرده سن در پسران یشناجشنواره مقرراست  شنا فنی تهیکم میبر اساس تصم

 برگداار گدردد    لید به شرح جددول    و همچنین شناسایی و کشف مستعدین توسعه کمی و کیفی شنای کشورجهت 

 جشدنواره آن استان جهت شرکت درهای  میبخشنامه نسبت به اعاام ت نیدر نظر داشتن مفاد ا است با مقتضی هذایعل

  دیئاقدام فرمامذکور 

  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

 نفر 1الف( سرپرست 

 نفر 1ب( مربی 

 نفر  6ج( ورزشکار 

 نفرخواهد بود 8 حداکثر نفرات اعاامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

توانندد در مسدابقات   و مجوز ثبت مدرسه شنا مدی  های مربوطههیئت شنای استانیید جات آزاد با تأها و دستهباشگاه

 شرکت نمایند 

 

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 

 محل اسکانخروج از  جشنواره پایان جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

سال  10-9نکودکا

 (دختر)
1389-1388  

چهارشنبه  بعد از ظهر

2/11/98 

 شنبهپنجصبح روز 

3/11/98 

 جمعهظهر روز  زبعدا

4/11/98 

 شنبهروز  صبح

5/11/98  

 

:محل برگزاری و اسکان شناگران 

  بوشهر، خیابان بهمنی، استخر سرپوشیده کوثر محل برگزاری:

 : بوشهر، خیابان ساحلی، میدان المپیک، هتل ورزشمحل اسکان

09177762015 با شماره تماس  سمانه خبازیمسئول پذیرش مسابقات: 

 

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

 خواهد شد برگاار ( Time Final)به صورت نهایی  مسابقات -1

 آغاز خواهد شد  16رأس ساعت  عصرو  9رأس ساعت  صبح مسابقات -2

نفدرات  بده   جشدنواره  یادبوداز انجام آخرین رشته با اهدای  پس در بعدازظهر آخرین روز جشنواره یهمراسم اختتام -3

 برتر برگاار خواهد شد 

 

 

 



 جشنواره کنگره: 

 خواهد شد  برگااری مسابقات اسکاندر محل  2/11/98مورخ  جشنوارهروز قبل از  21رأس ساعت 

 

: دستورجلسه 

 تالوت قرآن کریم  -1

 خیر مقدم  -2

 هاغیاب تیم حضور و -3

 جشنوارهشرح نحوه برگااری  -4

 ها سرپرستان تیمجهت حذف شناگران توسط آخرین مهلت زمانی -5

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

   فدراسیون فنیناظر-1 

 فدراسیون     نماینده کمیته استعدادیابی-2 

 جشنواره کل سرپرست-3 

 جشنوارهسرپرست اجرایی -4 

  جشنوارهسرداور -5 

 

:مدارک مورد نیاز 

 تحصیل )معتبر از آموزش و پرورش( گواهی اشتغال به همراه داشتن اصل شناسنامه و 1 

 3×4یک قطعه عکس  2 

 (30/11/98تا تاریخ دارای اعتبار پاشکی ورزشی )کارت بیمه  3 

 ثبت نام شناگران در سامانه بانک اطالعاتی فدراسیون شنا و ارسال تصویر از صفحه پنل کاربری  4 

  )ویژه مربی( 3داشتن حداقل کارت مربیگری درجه .5 

 باه پتات   ل فایال ردد( مدارک فوق فقط از طریق ارساا تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گ : 1تبصره 

bou@irsf.ir هماراه داشاتن اصال    همچنین  .پذیردمی انجام به آدرس  بوشهرهیئت شنا استان الکترونیکی 

 الزامی است. نیز در روز متابقه مدارک

 0۷۷33335۶4۶: بوشهر استان شنا هیئت تماس شماره

 02142۶95248: بوشهر استان شنا هیئت فکس شماره

     

شنبه مورخ حداکثر تا روز ) ( و برگ ارنج25/10/98شنبه مورخ چهارحداکثر تا روز )ها ارسال اعالم آمادگی تیم 6 

  الزم به  کر است در صورت عدم ارسال برگه اعدالم آمدادگی و ارندج    پست الکترونیکیاز طریق ( 28/10/98

 مذکور از حضور تیم در مسابقات خودداری به عمل خواهد آمد شناگران در تاریخ 

 



 

 

نفر می باشد. بددیهی اسدت اولویدت ح دور در      300حداکثر تعداد شرکت کنندگان در جشنواره تذکر مهم: *

 مسابقات با شناگرانی است که سریعتر ثبت نام کرده باشند.

 

 تذکرمهم :* 

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با  کر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حدق شدرکت در   

مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الاامی بوده و از شدرکت شدناگرانی کده اصدل      جشنواره

 شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحدل قدانونی صدغر   

  سن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد 

امورمالی: 

 کنندگانغیره     ( شرکت وهاینه برگااری جشنواره  ،درون شهری، ایاب و  هاب اسکان های )غذا،هاینهکلیه  1 

 جشدنواره  ورودیه و هاینه شودن و پرداخت میاعاامی تأمی هایتیمتوسط  سرپرستی و بمر ،اعم از ورزشکار

 بایسدت می که باشدمی ریال( 000/300/3)ریالهاار  سیصدو  میلیونسه  بلغم و برای سه روز نفرهر  به ازاء

یدا شدماره کدارت     دوواریدا شد   بوشدهر ت شدنای اسدتان   ئد بده ندام هی  0109519807002به شدماره حسداب  

  ر واریا گرددبه نام هیئت شنای بوشه 6037997599016608

خدودداری  ˝(جداهمراه، فرزند، مربی یدا سرپرسدت  ، بازیکنان، راننده از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاء .2

گردد  

 جشنوارهبرگزاری مقررات فنی وشیوه : 

 د نشرکت کن ماده هرتواند در می یمتشناگر از هر  (2) دوهای شنا فقط در هریک از رشته 1 

 تیمی شرکت نماید  تواند در کلیه مواد انفرادی وهر شناگر می 2 

  شنا کنندبایست حداقل در یک رشته تمامی شناگران اعاامی می 3 

 جشدنواره همان روز بده منشدی    جشنوارهبایست حداقل یک ساعت قبل از شروع های امدادی میترکیب تیم 4 

 تسلیم گردد 

 شود میء  اهدا شناگران ممتازحکم  جشنوارهمواد مختلف  تا ششم اول برتربه کلیه نفرات  5 

کنندگان گدواهی شدرکت   ضمناً به تمامی شرکت گردد توسط هیئت میابان تهیه و اهداء می جشنواره حکم :2تبصره 

 گردد اعطاء می

توسط سرپرست تیم 6   رهجشدنوا دقیقه پس از پایدان   30، حداکثر باید به صورت کتبی  مادهاعتراض به نتیجه هر

 تحویل داده شود  جشنوارهریال( به سرداور 500،000)پانصد هاار ریال  مبلغبا همراه  آن نیمروز

ط شدنا بده دالیدل پاشدکی از شدرکت در      درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خد  7 

 مدواد ، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایدان  جشنوارهامتناع نماید درصورت تأیید پاشک  جشنواره

 همان روز نخواهد داشت  



هدای ورزشدی   های بخش خصوصی، حضور تیمهای شنای سراسر کشور از توانمندیتمندی هیئبمنظور بهره 8 

بالمدان    جشنوارهدر این  ت شنای استاننامه هیئبا معرفی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی

 باشد  می

هدایی  هدا و تدیم  تمحل اسکان، اولویت با هیئ کننده و عدم ظرفیت پذیرشهای شرکتدر صورت افاایش تیم 9 

شدرایط یکسدان    الزم بذکر است در اند نمودهاست که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال 

 ها خواهد بود استان یهای شناتاولویت پذیرش با هیئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کشور جنوب و شرقهای  استان دخترانشنای  جشنواره

 1398 بهمن 4لغایت  3

 سال( 10-9کودکان )رده سنی شنا در جشنواره  های رشتهبرنامه  

 

 

در زیر آب یا روی نحوه اجرای شنای پای دلفین بدون استفاده از فین و در حالت استریم الین * تبصره : 

  باشد( از دست مجاز نمی)استفاده خواهد بود.سطح آب 

 

 

  

 صبح روز اول عصر روز اول صبح روز دوم عصر روز دوم

 متر آزاد  200 متر قورباغه 100 متر مختلط انفرادی 4× 50 متر پروانه  100

 متر کرال پشت 100 متر آزاد 50 متر پروانه 50 متر کرال پشت 50

 متر پای دلفین تیمی* 4× 50
 متر قورباغه 50 متر پای دلفین* 50 متر آزاد 100

 متر پروانه تیمی 4× 50 متر قورباغه تیمی 4× 50 متر مختلط تیمی 4×50 متر آزاد تیمی ۶×50



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 جنوب وشرق کشورهای  استان دخترانشنای  جشنواره

 1398 بهمن 4لغایت  3

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

 اسامی تیم:

1-      4-    7- 

2-      5-    8- 

3-                                                                                 6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

مترآزاد200 1      

متر کرال پشت100 2      

متر قورباغه 50 3      

متر پروانه تیمی 4× 50 4   

مترقورباغه100 5      

متر آزاد 50 6      

متر پای دلفین50 7      

متر قورباغه تیمی 4× 50 8   

مترمختلط انفرادی 4× 50 9      

متر پروانه 50 10      

متر آزاد 100 11      

متر مختلط تیمی 4×50 12   

متر پروانه100 13      

متر کرال پشت 50 14      

متر پای دلفین تیمی 4×50 15   

متر آزاد تیمی 6× 50 16   

/ باشگاه /هیات شنامربی تیم ام اء  

  



 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 کشور شرقو  جنوبهای  استان دخترانشنای  جشنواره

 1398بهمن  4لغایت  3

 سال  10-9  رده های سنی کودکان

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

نام مربی  تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 تمرینی

تلفن تماس  محل تولد

 شناگر

1          /   /       13    

2              /      /13     

3              /      /13     

4              /      /13     

5             /      /13     

6             /      /13     

7             /      /13     

8             /      /13     

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1             /      /13   

  سرپرست   13/      /              2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو ام اء                                                                                                   


