آئین نامه
مسابقات شنا(مسافت بلند)
جام زنده رود اصفهان
(سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی)

 81-89سال و  87-81سال (دختران)
 7لغایت  8اسفند ماه8938
(استان اصفهان ،شهرستان اصفهان)

 7و  8اسفند ماه 8938

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنا مسافت بلند در رده های سنی  31 -31ساا

31-31

سا دختران تحت عنوان  -جام زنده رود اصفهان (سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی) جهت توسعه کمی کیفای
شنای بانوان کشور به شرح جد

ذیل در استان اصفهان برگزار گردد .علیهذا مقتضی است باا در نظار داشات

مفاد ای بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.
تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست  3نفر
ب) مربی  2نفر
ج) رزشکار  6نفر( 31-31سا )  1نفر (31-31سا )
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی ،سرپرست ،رزشکار  86نفرخواهد بود.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده سنی(دختران)

متولدین

زمان پذیرش

 81-89سال

8981-8981

بعدازظهر روز سه شنبه

 87-81سال

8988-8989

8938/81/6

شروع

پایان

مسابقات

مسابقات

خروج ازمحل اسکان
صبح روز جمعه

8938/81/7

8938/81/8

(ساعت  81بعد از ظهر)

8938/81/3
(ساعت 81صبح)

محل استخر برگزاری و خوابگاه شناگران:
محل پذیرش و برگزاری مسابقه  :استان اصفهان -شهرستان اصفهان-دروازه شیراز  -استخر انقالب
مسئول پذیرش و ثبت نام :خانم ویدا دباغی با شماره تلفن 13898873111
سرپرست اجرایی مسابقات :آقای پیمان گرامی با تلفن

13899118188

چگونگی برگزاری مسابقات:

 -1مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
 -2مسابقات صبح رأس ساعت  8/13عصر رأس ساعت  36/13آغاز خواهد شد.
 -1مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخری رشته در بعدازظهر آخری ر ز مسابقات با توزیع مدا به نفرات
ا

تا سوم اهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر درهررده سنی برگزار خواهد شد.

 -1اهداء احکام قهرمانی جام زنده ر د اصفهان بعهده هیات شنای استان اصفهان می باشد.
کنگره مسابقات:

رأس ساعت  23ر ز قبل از مسابقات ()98/32/6در محل اسکان انجام خواهد شد.
دستورجلسه :

 -1تال ت قرآن کریم
 -2خیر مقدم
 -1حضور غیاب تیم ها
 -1شرح نحوه برگزاری مسابقات
-1آخری مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها

توجه : 8اعضای کمیته ژوری ( فنی انضباطی) به شرح ذیل می باشند:
 -3ناظرفنی فدراسیون
 -2نماینده کمیته استعدادیابی فدراسیون
 -1سرپرست کل مسابقات
 -1سرپرست اجرایی مسابقات
 -5سردا ر مسابقات
مدارک مورد نیاز(ویژه ورزشکاران و مربیان) :
ورزشکاران:
-1همراه داشت اصل شناسنامه عکس دار
تبصره :8چنانچه رزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد ،ارائه گواهی اشتغا به تحصیل عکس دار معتبر(از آموزش
پر رش) یا اصل شناسنامه الدی الزامی است.
 -2یک قطعه عکس 1×1
)3198
 -1کارت بیمه پزشکی رزشی (دارای اعتبار در سا 3198
 -1همراه داشت دفترچه بیمه تامی اجتماعی یا خدمات درمانی

مربیان و سرپرست:
-1یک قطعه عکس 1×1
 -6داشت حداقل کارت مربیگری درجه  2شنا ( یژه مربیان رده سنی  31-31سا )
 -1تصویر کارت ملی اصل کارت را نیز ارائه نمایند.

نحوه ثبت نام تیم ها :
ثبت نام مسابقات و اطالع رسانی از طریق سایت  www. sport1398.irبخش مسابقات زنده رود امکانپذیر می باشد. اعالم آمادگی ،بارگزاری فایل مدارک و ارنج تیم ها همراه با تعداد نفرات تیم ،جهت پذیرش در جام زنده رود حدداکرر تداپایان وقت اداری روز شنبه مورخ16بهمن ماه  8938و ارسال ارنج حداکررتا پایان وقت اداری روز شنبه مدورخ 9اسدفند مداه
 8938از طریق سایت  www.sport1398.irامکانپذیر خواهدخواهد بود.
* جهت هماهنگی وکسب اطالعات بیشتر با آقای پیمان گرامی با شماره تلفن  13899118188مسئول ثبت نام مسابقات تمدا
حاصل نمائید.

* تذکرمهم :
شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر س داشته باشند حق شرکت در مسابقات ماذکور
را نخواهند داشت ،لذا به همراه داشت اصل شناسنامه الزامی بوده از شرکت شناگرانی که اصل شناسانامه خاود را باه
همراه نداشته باشند یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخد ش حتی با طی مراحل قانونی؛ صغرس داشته باشند جلوگیری
بعمل خواهد آمد.

امورمالی
 -3کلیه هزینه های ارد یی (غذا،اسکان ،ایاب ذهاب غیره) شرکت کنندگان اعم از رزشاکار ،مربای سرپرسات باه
عهده تیم های اعزامی می باشد صرفآً هزینه های برگزاری مسابقات  ،به ازاء هر نفر -بابت د ر ز مسابقه مبلا یاک
میلیون ریا (3/333/333ریا ) پرداخت خواهد شاد .ایا هزیناه بایاد از طریاق ساایت  www.sport1398.irدرگااه

مالی،پرداخت ر دی مسابقات جام زنده ر د انجام پاذیرد .الزم به ذکر است در هنگام پذیرش و توسط مسئولین این امر
مکان هایی جهت اسکان و غذاخوری با قیمت مناسب به تیم ها معرفی می شوند.
* تذکرمهم:ا لویت پذیرش با تیم هایی است که تا ر ز شنبه ماور  13 ،98/33/26درصاد از هزیناه ر دی مساابقات
معاد

پانصد هزار یا (133/333ریا ) به ازای هر نفر را پرداخت کرده باشند.

از آ ردن نفرات اضافی تحت عنوان (ا لیاءبازیکنان ،راننده  ،همراه ،فرزند ،مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:
 -1در هریک از رشته های شنا فقط د شناگر از هر تیم می تواند در مسابقات شرکت کند.
 -2هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی تیمی شرکت نماید.
 -1تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.
 -1ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شر ع مسابقات همان ر ز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

 -1به کلیه نفرات ا  ،د م ،سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم مدا اهدا ء می شود.
 -6تایپ اسامی رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد.
 -1درصورتی که شناگری نام ا در برگه ارنج ثبت گردیده مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیر پزشاکی
ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبل ( 8/111/111ریا ) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
 -8اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم ،حداکثر  13دقیقه پس از پایان هار مااده هماراه
مبلغ(111،111ریا ) به سردا ر مسابقه تحویل داده شود.
 -9درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم تعیی خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع

نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات ،دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان ر ز نخواهد داشت .
تذکر مهم :ضم ارسا (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا  ،برنامه ر زانه مسابقات ،فرم مشخصات برگه ارنج تیم هاا
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خود را الزاماً بافرم تکمیلای مشخصاات نفارات (شاناگر  ،مربای،
سرپرست) ارسا نمائید ،شایان ذکر است در صورت عدم ارسا برگه ارنج(تکمیل فرم مخصوص ارنج) تا تااری فاوا از

ر د تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 -33بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی ،حضور تیم های رزشی تحت عنوان
باشگاه و مدرسه دارای مجوز یا مؤسسات فرهنگی رزشی با معرفی نامه هیات شانای اساتان در ایا مساابقات بالماانع
میباشد.
تبصره  :9در صورت افزایش تیم های شرکت کننده عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان  ،ا لویت با هیاتها تیم هایی
است که در زمان مقرر اعالم آمادگی

برگه ارنج خود را ارسا نموده اند.الزم بذکر است در شرایط یکسان ا لویت

پذیرش با هیاتهای شنا استانها خواهد بود.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای بین المللی مسافت بلند " جام زنده رود اصفهان " دختران – اسفند ماه سال 8938
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
اسامی تیم  81-89سال :
-8

-1

-1

-6

ردیف

مواد شنا

8

 11متر آزاد

1

 811متر آزاد

9

 111متر آزاد

1

 111متر آزاد

1

 11متر قورباغه

6

 811متر قورباغه

7

 111متر قورباغه

8

 11متر کرال پشت

3

 811متر کرال پشت

81

 111متر کرال پشت

88

 11متر پروانه

81

 811متر پروانه

89

 111متر پروانه

81

 111متر مختلط انفرادی

81

 1×811متر آزاد تیمی

86

 1×811متر مختلط تیمی

-9

شناگر اول

رکورد

-1

شناگر دوم

رکورد

نام و نام خانوادگی/امضاء مربی تیم/مهر باشگاه یا هیات استان

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای بین المللی مسافت بلند " جام زنده رود اصفهان " دختران – اسفند ماه سال 8938
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
اسامی تیم  87-81سال :
-1

-1

-9

-6

-6

-7

ردیف

مواد شنا

8

 11متر آزاد

1

 811متر آزاد

9

 111متر آزاد

1

 111متر آزاد

1

 11متر قورباغه

6

 811متر قورباغه

7

 111متر قورباغه

8

 11متر کرال پشت

3

 811متر کرال پشت

81

 111متر کرال پشت

88

 11متر پروانه

81

 811متر پروانه

89

 111متر پروانه

81

 111متر مختلط انفرادی

81

 1×811متر آزاد تیمی

86

 1×811متر مختلط تیمی

87

 1×111متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

-1

شناگر دوم

رکورد

نام و نام خانوادگی/امضاء مربی تیم/مهر باشگاه یا هیات استان

برنامه مسابقات شنای رده های سنی مسافت بلند قهرمانی" جام زنده رود اصفهان "

صبح ر ز د م

عصر ر ز د م

صبح ر ز ا
 111متر آزاد( 81-89سال)

 111متر آزاد( 81-89سال)

 811متر آزاد ( 81-89سال)

 811متر پروانه( 81-89سال)

 111متر آزاد( 87-81سال)

 111متر آزاد( 87-81سال)

 811متر آزاد ( 87-81سال)

 811متر پروانه( 87-81سال)

 11متر قورباغه( 81-89سال)

 111متر قورباغه( 81-89سال)

 811متر قورباغه( 81-89سال)

 11متر آزاد( 81-89سال)

 11متر قورباغه( 87-81سال)

 111متر قورباغه( 87-81سال)

 811متر قورباغه( 87-81سال)

 11متر آزاد( 87-81سال)

 11متر کرال پشت( 81-89سال)

 111متر کرال پشت( 81-89سال)

 11متر کرال پشت( 87-81سال)

 111متر کرال پشت( 87-81سال)

 1×811متر آزاد تیمی(81-89

 1×811متر مختلط تیمی(81-89

سال)

سال)

 1×811متر آزاد تیمی(87-81

 1×811متر مختلط تیمی(87-81

سال)

سال)

 811متر کرال پشت( 81-89سال)

 811متر کرال پشت( 87-81سال)

عصر ر ز ا

 111متر مختلط انفرادی(81-89
سال)
 111متر مختلط انفرادی(87-81
سال)

 111متر پروانه( 81-89سال)

 11متر پروانه( 81-89سال)

 111متر پروانه( 87-81سال)

 11متر پروانه( 87-81سال)

----

 1×111متر آزاد تیمی (87-81
سال)

----

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا بانوان قهرمانی ً جام زنده رود اصفهان ً
رده های سنی  81-89سال  -دختران (اسفند ماه)8938
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

نام پدر

تاریخ تولد

8

/

89 /

1

/

89 /

9

/

89 /

1

/

89 /

1

/

89 /

6

/

89 /

7

/

89 /

8

/

89 /

محل تولد

نام مربی تمرینی

تلفن تما

شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

*8

/

89 /

1

/

89 /

درجه کارت

تلفن تما

سرپرست مشترک

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا بانوان قهرمانی ً جام زنده رود اصفهان ً
رده های سنی  87-81سال  -دختران (اسفند ماه)8938
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

نام پدر

تاریخ تولد

8

/

89 /

1

/

89 /

9

/

89 /

1

/

89 /

1

/

89 /

6

/

89 /

7

/

89 /

8

/

89 /

محل تولد

نام مربی تمرینی

تلفن تما

مشخصات مربی :
ردیف
*8

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد
/

درجه کارت

تلفن تما

89 /

*حداقل درجه کارت مربی این رده سنی ،دارا بودن کارت درجه  2مربیگری شنا می باشد .

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

شناگر

