آئین نامه اجرایی
مسابقات شنا بزرگساالن بانوان
جام پیروزی
استان زنجان (شهرستان زنجان)
رده های سنی باالی  11سال و به باال (متولدین  1918به پائین)

1و 2اسفند ماه 1931

بر اساس تصمیم فدراسیون شنا مقرراست مسابقات شنای بزرگساالن ویژه بانوان رده های سنی باالی  81سال
تحت عنوان جام پیروزی به میزبانی هیات شنای استان زنجان ،جهت توسعه كمی و كیفی شنای بانوان كشور به
شرح جدول ذیل برگزار گردد .علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن
استان جهت شركت درمسابقات مذكور اقدام فرمائید.
تعداد افراد اعزامی ازهر باشگاه/هیات شنای استان:

الف) ورزشکار  81نفر(هررده سنی حداكثر 3نفر)
ب) مربی  8نفر

ج) سرپرست  8نفر

د) :حداكثر نفرات اعزامی هر تیم اعم از سرپرست  ،مربی ،ورزشکار  28نفرخواهد بود.
تبصره  :1كادر فنی تیم(سرپرست/مربی) می توانند همزمان بعنوان شناگر در مسابقات نیز شركت داشته باشند.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده های سنی

متولدین

ورود به اردو

شروع مسابقات

پایان مسابقات

خروج از اردو

باالی  81سال

8318
8318

بعدازظهرچهارشنبه

8311
8311/81/8

8311
8311/81/1

عصر روز جمعه

(بانوان)

به پایین

8311ساعت 84088
8311/88/38

ساعت 1

ساعت 84

8311
8311/81/1

محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری  :استان زنجان  -خیابان  81شهریور _مجموعه ورزشی  81خرداد _ استخر شهید شهبازی
محل اسکان و پذیرش  :زنجان -بزرگراه  11بهمن – مقابل فروشگاه رفاه – مجموعه ورزشی انقالب – خوابگاه انقالب
سرپرست کل مسابقات  :خانم سمیه موسوی (نایب رئیس محترم هیات شنا استان)

سرپرست اجرایی مسابقات  :خانم جوادیان با شماره تماس 81811483341
مسئول اسکان و پذیرش  :خانم مدینه قاسمی با تلفن تماس 81813493191
جدول رده های سنی و تاریخ تولد :
ردیف

رده سنی

متولدین

1

 11تا  22سال

 1918الی1912

2

 22تا  23سال

 1919الی 1913

9

 98تا  92سال

 1911الی 1912

2

 92تا  93سال

 1919الی 1923

2

 28تا  22سال

 1921الی 1922

1

 22تا  23سال

 1929الی 1923

چگونگی برگزاری مسابقات:

 -8مسابقات به صورت نهایی (تایم فینال) برگزار خواهد شد.
 -1مسابقات صبح ها رأس ساعت  1و عصر رأس ساعت  81آغاز خواهد شد.
 -3مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با توزیع مدال به نفرات اول تاسووم
مواد مسابقات ،در هررده سنی واهدای كاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

رره :2تعووین نفوورات برتوور در هووررده سوونی برحسووب اكتسوواب بوواالترین امتیوواز فووردی (امتیووازمواد انفوورادی
تبصر
 )8،1،3،4،1،9،1،1در هر رده سنی منظور می گردد.

تبصره : 9تهیه و توزیع مدال قهرمانی؛ كاپ تیم ها و احکام قهرمانی بعهده هیات شنای استان زنجان می باشد.
کنگره مسابقات:

رأس ساعت  18روز قبل از مسابقات(چهارشنبه  )11/88/38در محل اردو انجام خواهد شد.
دستورجلسه :

 -8تالوت قرآن كریم
 -1خیر مقدم
 -3حضور و غیاب تیم ها
 -4شرح نحوه برگزاری مسابقات
-1آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها

توجه  :اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح ذیل می باشند0
 -8ناظرفنی فدراسیون
 -1ناظرداوری فدراسیون
 -3سرپرست كل مسابقات
 -4سرپرست اجرایی مسابقات
 -1سرداور مسابقات

مدارک مورد نیاز:

-1همراه داشتن اصل كارت ملی همراه با یک برگ تصویر آن
 -1كارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سال )8311
-3گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع
تبصره  :2مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیوات
شنای استان متبوع خواهد بود.
-2ارسال نامه اعالم آمادگی جهت شركت در مسابقه همراه با درج تعداد نفرات تیم جهت پذیرش حوداكثر توا شرنبه موور
 31/11/21ازطریق شماره های نمابر هیات شنا استان  82299212288امکان پذیر می باشد .بوه مکاتبوات بعود از ایون
تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-2ارسال فایل اسکن شده مدارک تیم های شركت كننده جهت صدوركارت شناسایی ( )IDمی بایست حوداكثر توا شرنبه

مور  31/11/21از طریق آدرس الکترونیکی  zanjanswim@gmail.com 0خواهد بود.
-1ارسال فایل ارنج تیم های شركت كننده جهت صدوراستارت لیست مسابقات می بایست حداكثر توا دوشرنبه موور
 31/11/21از طریق آدرس الکترونیکی  zanjanswim@gmail.com0خواهد بود.
امورمالی

 -1كلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان ،ایاب و ذهاب ؛ عوامل اجرایی و غیره) شركت كنندگان اعم از ورزشکار،
مربی یا سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان(1شب) ،تغذیه
روزانه(صبحانه-ناهار-شام)و سایرهزینه های اجرایی مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار
ریال( 2/288/888ریال) خواهد بود كه از طریق شماره حساب  8118128112881بانک ملی شعبه برق زنجان بنام هیات

شنای شهرستان زنجان قابل واریزمی باشد .همچنین جهت رفاه شركت كنندگان دستگاه كارت خوان بانکی
( )POSدر هنگام پذیرش در محل اسکان موجود می باشد.
تبصره :2از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (راننده  ،همراه ،فرزند ،مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

 -1در هرگروه سنی از هر استان/باشگاه ،حداكثر 3نفرمی تواند در تركیب تیم اعزامی حضور داشته باشد.
 -2هر شناگر می تواند در كلیه مواد انفرادی گروه سنی مربوط به خود شركت نماید.
تبصره  0 1الزم بذكر است فقط امتیاز  2نفر برتر هرتیم در نتایج کلی لحاظ می گردد.
 -3شناگران باالی  48سال در صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را شروع نمایند.
 -4تركیب تیم امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

 -1به كلیه نفرات اول ،دوم ،سوم هرماده از مسابقه ،حکم و مدال و به تیم های برتر جام قهرمانی اهداء می شود.

-9رده بندی براساس امتیازات كسب شده انفرادی و تیمی به شرح ذیل تعیین خواهد شد0
امتیاز مواد انفرادی  8،1،3،4،1،9،1،1و امتیاز تیمی 1،4،9،1،88،81،84،81
 -1درصورتی كه شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شوركت نمایود اموا بوه دالیول غیور
پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (1/888/888ریال) جریمه برای هر مورد غیبت دریافت خواهد گردید.

 -9اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت كتبی توسط سرپرست یا مربی تیم  ،حداكثر  38دقیقوه پوس از اعوالم
نتایج هر ماده همراه مبلغ(288,888ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.درصورت صحت اعتراض مبلوغ فوو
مسترد می گردد.
 -11درصورتی كه شناگری بعد از معرفی از سوی سرپرست یا مربی تیم و تعیین خوط شونا بوه دالیول پزشوکی از
شركت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات ،دیگر اجازه شركت در بقیه مواد شنا را تا پایوان
مسابقات همان روز نخواهد داشت .
تذکر مهم :ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ،فرم مشخصات ،ارنج تیم وبرنامه اجرایوی رشوته هوا،
خواهشمند است دستور فرمایید برگه ارنج تیم ها نیز(تکمیل فرم مخصوص ارنج) در زمان مقرر ارائه گردد .
تبصره  .:1بدیهی است اولویت پذیرش با تیم هایی است كه اعالم آمادگی خود را در زمان مقرر ارسال كرده باشند.
تبصره  01بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر كشور از توانمندی های بخش خصوصوی ،حضوور تویم هوای
ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی ناموه هیوات شونای اسوتان متبووع در ایون
مسابقات بالمانع می باشد.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

جدول رده های سنی و مواد مسابقات شنا بزرگساالن ویژه بانوان (جام پیروزی)
 ,1931زنجان
 2-1اسفندماه 1931
ردیف

گروه سنی

مواد مسابقات

1

 11تا  22سال

188متر آزاد

188مترقورباغه

188مترکرال پشت

188متر پروانه

2

 22تا  23سال

188متر آزاد

188مترقورباغه

188مترکرال پشت

188متر پروانه

9

 98تا  92سال

188متر آزاد

188مترقورباغه

188مترکرال پشت

188متر پروانه

2

 92تا  93سال

188متر آزاد

188مترقورباغه

188مترکرال پشت

28متر پروانه

2

 28تا  22سال

188متر آزاد

28مترقورباغه

28مترکرال پشت

1

 22تا  23سال

188متر آزاد

28مترقورباغه

28مترکرال پشت

1

مجموع  128سال و به باال

 2× 28متر آزاد امدادی

-----------------------------------

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنا بزرگساالن ویژه بانوان (جام پیروزی)
 ,1931زنجان
 2-1اسفندماه 1931
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
)1گروه سنی  11تا 22سال
مواد مسابقات

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

888مترآزاد
888متر قورباغه
888متر پشت
888متر پروانه
)2گروه سنی  22تا 23سال
مواد مسابقات

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

888مترآزاد
888متر قورباغه
888متر پشت
888متر پروانه
)9گروه سنی  98تا  92سال
مواد مسابقات

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

888مترآزاد
888متر قورباغه
888متر پشت
888متر پروانه
)2گروه سنی  92تا  93سال
مواد مسابقات
 888مترآزاد
 888متر قورباغه
 888متر پشت
 18متر پروانه

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

مسابقات شنا بزرگساالن ویژه بانوان (جام پیروزی)
 ,1931زنجان
 2-1اسفندماه 1931
)2گروه سنی  28تا  22سال
مواد مسابقات

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

888مترآزاد
 18متر قورباغه
 18متر پشت

 )1گروه سنی  22تا  23سال
مواد مسابقات

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

نام ونام خانوادگی

رکورد

888مترآزاد
 18متر قورباغه
 18متر پشت

 )1امدادی 128سال و به باال
ماده امدادی(تیمی)

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

28*2مترآزاد

امضاء مربی /سرپرست تیم

نام ونام خانوادگی

فدراسیون شنا,شیرجه و واترپلو

برنامه اجرائی مسابقات شنا بزرگساالن ویژه بانوان "جام پیروزی"
زنجان  -پنج شنبه 31/12/1

بعدازظهر روز پنج شنبه 31/12/1

صبح روز پنج شنبه 31/12/1
ردیف

گروه سنی

مواد مسابقات

ردیف

گروه سنی

مواد مسابقات

1

22-11سال

888متر پشت

1

22-11سال

888متر آزاد

2

23-22سال

888متر پشت

2

23-22سال

888متر آزاد

9

92-98سال

888متر پشت

9

92-98سال

888متر آزاد

2

93-92سال

18متر پشت

2

93-92سال

888متر آزاد

2

22-28سال

18متر پشت

2

22-28سال

888متر آزاد

1

23-22سال

18متر پشت

1

23-22سال

888متر آزاد

1

 22-11سال

 888متر پروانه

1

 23-22سال

 888متر پروانه

3

 92-98سال

 888متر پروانه

18

 93-92سال

 18متر پروانه

زنجان  -روز جمعه 31/12/2
ردیف

گروه سنی

مواد مسابقات

1

 22-11سال

888متر قورباغه

2

23-22سال

888متر قورباغه

9

92-98سال

888متر قورباغه

2

93-92سال

888متر قورباغه

2

22-28سال

18متر قورباغه

1

23-22سال

18متر قورباغه

1

 128سال و باالتر

28*2مترآزاد امدادی

فدراسیون شنا,شیرجه و واترپلو

مسابقات شنا بزرگساالن ویژه بانوان "جام پیروزی"
(تکمیل این فرم بمنظور جهت صدور احکام قهرمانی الزامی است)
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

محل تولد

تلفن تماس شناگر

روز/ماه/سال
1

/

19 /

2

/

19 /

9

/

19 /

2

/

19 /

2

/

19 /

1

/

19 /

1

/

19 /

1

/

19 /

3

/

19 /

18

/

19 /

11

/

19 /

12

/

19 /

19

/

19 /

12

/

19 /

12

/

19 /

11

/

19 /

11

/

19 /

11

/

19 /

مربی /سرپرست تیم :
نام و نام خانوادگی

مسئولیت

درجه مربیگری

تلفن همراه

مربی
سرپرست

------رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

