
 

 

 

 

1398بهمن  24و  23  

 آئین نامه

  بلندمسافت شنا مسابقات 

کرمانشاهفجر جام  

 (1384-1385سال )متولدین  14-13رده سنی پسران 

(کرمانشاهستان )شهر کرمانشاهاستان   



جهت به سال  14و  13 یرده سن در بلندشنا مسافت مقرراست مسابقات  شنا فنی تهیکم میبر اساس تصم

در نظر داشتن  است با مقتضی هذایعل برگزار گردد. لیبه شرح جدول ذ توسعه کمی و کیفی شناي کشور

جهتت شترکت درمستابقات     باشگاه/ دسته جات آزاد/ آن استان میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیمفاد ا

تان همتراه داشتته   کلیه تیم هاي شرکت کننده باید معرفینامه از هیئت شناي است  .دیئاقدام فرمامذکور 

 باشند.

 تعداد :تیمهرافراد اعزامی از

  نفر 1   الف( سرپرست

  نفر 1   ب( مربی

 نفر  6   ج( ورزشکار

   نفرخواهد بود. 8 و داور حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

:محل وزمان اجرای مسابقات 

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

 14و  13

 )پسران(سال

1384-

1385 

سه عصر روز 

 شتتتتتتتنبه

22/11/1398  

صتتتبو روز 

 چهارشنبه

23/11/1398 

عصتتتر روز 

 هپنجشتتتنب

24/11/1398 

 صتتتتتتتتبو روز

  25/11/1398جمعه

کرمانشاه، سی متری دوم، چهارراه گذرنامه، جنب اداره ورزش و جوانان استان، مجموعه ورزشی شههید   :محل برگزاری

 اشرفی اصفهانی، استخر شهید اشرفی اصفهانی

 پایگاه هوانیروز،درب خانه های سازمانی، مجتمع خوابگاهی کرمانشاه،خوابگاه: محل 

 89188388245با شماره تماس  بهمن حسین پور سرپرست اجرایی جشنواره:

:چگونگی برگزاری مسابقات 

   مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد. -1

   آغاز خواهد شد. 17رأس ساعت  عصرو  9رأس ساعت  صبومسابقات  -2

مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با اهداي کاپ  یهمراسم اختتام -3

   تیم هاي برتر برگزار خواهد شد. قهرمانی به

:کنگره مسابقات 

   انجام خواهد شد. خوابگاهدر محل  (22/11/98) قبل از مسابقات شب 22رأس ساعت 

 

 

 

 

 

 



: دستورجلسه  

   تالوت قرآن کریم  -1

  خیر مقدم   -2

 حضور و غیاب تیم ها -3

  شرح نحوه برگزاري مسابقات -4

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

 ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند: اعضای کمیته ژوری:  1توجه

 ناظرفنی فدراسیون  -1 

 ناظرداوري فدراسیون  -2 

 سرپرست کل مسابقات-3 

 سرپرست اجرایی مسابقات -4 

 سرداور مسابقات-5 

:مدارک مورد نیاز  

 اصل شناسنامه عکسدار  همراه داشتن-1

صورت اسامی تیمهاي شرکت کننده که به تائید )مهروامضاء( اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شناي  -2

 استان رسیده است.

و فایل اسکن شده عکتس اعضتاء تتیم در     مسابقاتدو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص  -3

 قالب لوح فشرده

  (1398کارت بیمه پزشکی ورزشی ) -4

  ورزشکارهمراه داشتن کارت ملی وارسال کپی کارت ملی -5

( می بایست حداکثر تا تاریخ IDاسکن شده مدارک تیم هاي شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی )فایل  :1تذکر 

آقاي بهمن حسین پور  سرپرست اجرایی مسابقات   09188306245واتس آپ به شماره تماس از طریق  12/11/98

 جلوگیري بعمل خواهد آمد. در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها .ارسال گردد

 امکان پذیر می باشد. 18/11/1398ارسال اعالم آمادگی با تعداد نفرات حداکثر تا تاریخ  : 2تذکر

 امکان پذیر خواهد بود. 18/11/1398: ارسال برگه ارنج تیم ها تا تاریخ 3تذکر 

 امکان پذیر خواهد بود. 18/11/1398تا تاریخ  و مدارک : ارسال فیش واریزی4تذکر 

الزم به ذکر است در صورت تکمیل ظرفیت و ارسال نامه اعالم آمادگی و برگه ارنج خارج از تاریخ های فهو   

 اولویت با تیم هایی خواهد بود که در زمان های مقرر نسبت به ارسال نامه های خود اقدام کرده باشند.  
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امورمالی 

کلیه هزینه هاي )غذا،اسکان، ایاب و ذهاب درون شهري ،هزینه برگتزاري جشتنواره و غیتره ....(     -1 -1

شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم هاي اعزامی تامین و پرداخت متی شتودو   

شماره ریال( که به 000/500/3هزار ریال ) پانصدنواره به ازاء هر نفر مبلغ  سه میلیون و جشهزینه ورودیه 

 واریزخواهد بود. کرمانشاهاستان بنام هیات شناي ملی بانک  010917296002حساب 

از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنتان، راننتده همتراه، فرزنتد، مربتی یتا سرپرستت         -2

  خودداري گردد.˝جدا(

 

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 

  تواند در مسابقات شرکت کند.در هریک از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر استان می -1

   هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادي وتیمی شرکت نماید. -2

 تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند. -3

ترکیب تیم هاي امدادي می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز بته منشتی    -4

  مسابقات تسلیم گردد.

  می شود. به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا -5

درصورتی که شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نمایتد امتا بته     -6

ریتال( جریمته بتراي هتر متورد        300،000دالیل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداري نماید مبلغ )

  گردید.دریافت خواهد 

دقیقه پس از پایان  30سرپرست تیم، حداکثر  اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط -7

  ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.500،000هر ماده همراه مبلغ)

درصورتی که شناگري بعد از معرفی از سوي مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شترکت   -8

در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه متواد شتنا را تتا    

  داشت . پایان مسابقات همان روز نخواهد

استارت لیست مسابقات براساس رکوردهاي ارسالی مربیان تنظیم می شود و در صورت صحیو نبودن  -9

  جریمه نقدي خواهد شد. یک میلیون ریالاستان مربوطه شامل شنا رکوردها هیأت 
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 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398 سال – نپسراسال  14و  13(جام فجر کرمانشاه) مسابقات شنا  

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

 اسامی تیم:

1-      4-    8- 

2-      5-     

3-  

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 58 1      

متر آزاد 188 2      

متر آزاد 288 3      

متر آزاد 488 4      

متر آزاد 888 5      

متر آزاد 1588 8      

متر قورباغه 58 7      

متر قورباغه 188 8      

متر قورباغه 288 9      

متر کرال پشت 58 18      

متر کرال پشت 188 11      

متر کرال پشت 288 12      

متر پروانه 58 13      

متر پروانه 188 14      

متر پروانه 288 15      

متر مختلط انفرادی 288 18      

متر آزاد تیمی 4×188 17      

متر مختلط تیمی 4×188 18      

متر آزاد تیمی4×288    19      

  امضاء مربی تیم

 



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 برنامه مسابقات

1398 سال – سال پسران 14و  13(جام فجر کرمانشاه)مسابقات شنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روز اولصبو  عصر روز اول صبو روز دوم عصر روز دوم

 متر آزاد  188 متر آزاد 488 متر آزاد 288 متر پروانه 188

 متر قورباغه 58 متر قورباغه 288 قورباغهمتر  188 متر آزاد 58

 متر کرال پشت 188 متر مختلط انفرادی 288 متر کرال پشت 58 متر کرال پشت 288

 متر پروانه 288 متر پروانه 58 متر آزاد تیمی 4×188 متر مختلط تیمی 4×188

 متر آزاد 888 متر آزاد تیمی 4×288 آزادمتر  1588 ----



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398 سال – سال پسران 14و  13(جام فجر کرمانشاه)مسابقات شنا  

 

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

 
 

 تلفن تماس شناگر محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1              /      /13    

2              /      /13    

3              /      /13    

4              /      /13    

5              /      /13    

8              /      /13    

7           /      /13    

 
 

 تیم : و سرپرست  مشخصات مربی 

 

 کارتشماره  تاریخ تولد شماره شناسنامه رنام پد نام و نام خانوادگی ردیف

 مربیگری

 تلفن تماس

1           /      /  13    

  سرپرست      2

 

 

هیأت شنا استانمهر و امضاء                                                           
 
 

 

 

 

 


