آئیننامه اجرایی
جشنواره شنا زیر  10سال
رده سنی 10-9سال (متولدین )1388-1389

 17لغایت  18اسفند  1398دختران

ویژه استانهای منطقه شمال و غرب کشور
به میزبانی فدراسیون شنا (شهرستان شهریار)
(تهران ،اردبیل،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،زنجان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی،
خراسان جنوبی ،مازندران ،سمنان ،کردستان ،لرستان ،همدان ،گیالن ،گلستان ،البرز ،قزوین ،قم،
ایالم،مرکزی ،کرمانشاه)

 17و  18اسفند ماه 1398

برراساسررصمس ر یمسک یتر سفنر سشررنصسمقاراسر سجشررنرار سشررنصیسدخترراا سدرسرد سسررن س9سوس10سسررص س(مترلررن س

1389و)1388سجه س رسع سک

سوسکیف سشنصیسکشررسوسه چنی سشنصسص سوسکشفسمستعن سب سشاحسجرنو س س رسلس

باگزارسگادد.سعلیهذاسمقتض ساس سبصسدرسنظاسداشت سمفصدسا سبخشنصم سنسرت سبر ساعرزا س رسیمسهرصیسآ ساسرتص سجهر سس
شاک سدرجشنرار سمذکررساقنا سفامصئین.
تعداد افراد اعزامی ازهر تیم:

الف)سساپاس س 1نفا
ب)سماب س1سنفا
ج)سورزشکصرس6سنفاس

حناکثاسنفااتساعزام ساعمسازسماب ،سساپاس ،سورزشکصرس8سنفاخراهنسبرد
بصشگص هصسوسدست جصتسآزادسبصس أ ینسهیئ سشنصیساستص هصیسمابرط سوسمجرزسثت سمنرس سشنصسمر س راننرنسدرسمسرصبقصتس
شاک سن ص نن.
محل وزمان اجرای جشنواره:
رده سنی

کودکان 10-9سال
(دختر)

متولدین

1388-1389

ورود به اردو

شروع جشنواره

پایان جشنواره

خروج از محل اسکان

بعد از ظهر جمعه

صبح روز شنبه

بعداز ظهر روز یکشنبه

صبح روز دوشنبه

98/12/16

98/12/17

98/12/18

98/12/19

محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری :شها صر،سابتنایسبلرارسشهینسکلها،سداخلساردوگص سشهینسمح نسمنتظای
محل اسکان :شها صر،سابتنایسبلرارسشهینسکلها،ساردوگص سشهینسمح نسمنتظای
سرپرست اجرایی جشنواره :خصنمسمع رم سافتخصریسبصسش صر س صمس09121626439
چگونگی برگزاری جشنواره:

-1سمسصبقصتسب سصررتسنهص س()Time Finalسباگزارسخراهنسشن.
-2سمسصبقصتسصتحسرأمسسصع س9سوسع اسرأمسسصع س16سآغصزسخراهنسشن.
-3سمااسمساختتصمی سجشنرار سدرسبعنازظهاسآخا سروزسپسسازسانجص سآخا سرشت سبصساهنایس صدبردسجشرنرار سسبر سنفرااتس
با اسباگزارسخراهنسشن.

کنگره جشنواره :

رأمسسصع س21سروزسقتلسازسجشنرار سمررخس98/12/16سدرسمحلساسکص سباگزاریسمسصبقصتسخراهنسشن.
دستورجلسه :

-1س الوتسقاآ سکا مس
-2سخیاسمقن س
-3سحضررسوسغیصبس یمهص
-4سشاحسنحر سباگزاریسجشنرار
-5آخا سمهل سزمصن سجه سحذفسشنصگاا س رسطسساپاستص س یمهصس
توجه  :اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح ذیل میباشند:
 -1ناظرفنی فدراسیون
 -2نماینده کمیته استعدادیابی فدراسیون
 -3سرپرست کل جشنواره
 -4سرپرست اجرایی جشنواره
 -5سرداور جشنواره
مدارک مورد نیاز:

 .1ه اا سداشت ساصلسشنصسنصم سوسگراه ساشتغص سب س ح یلس(معتتاسازسآمرزشسوسپاورش)
 .2کسقطع سعکسس3×4
 .3کصرتسبی سپزشک سورزش س(دارایساعتتصرس صس صر خس)98/12/30
 .4ثت سنص سشنصگاا سدرسسصمصن سبصنکساطالعص سفنراسیر سشنصسوسارسص س ر اسازسصفح سپنلسکصربایس
 .5داشت سحناقلسکصرتسمابیگایسدرج س3س(و ژ سماب )
تبصره  : 1تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد) ومدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل بهه شهماره

واتس آپ  09121626439انجام میپذیرد .همچنین همراه داشتن اصل مدارک در روز مسابقه نیز الزامی است.

 .6ارسص ساعال سآمصدگ س یمهصس(حناکثاس صسروزسچهصرسشنت سمررخس)98/12/7سوسباگسارنر سس(حرناکثاس رصسروزس کشرنت س
مررخس)98/12/11سازسطا قسوا سسآپسب سش صر س09121626439انجص سپذ اد.سالز سب س کراساسر سدرسصرررتس
عن سارسص سباگ ساعال سآمصدگ سوسارن سشنصگاا سدرس صر خسمذکررسازسحضررس یمسدرسمسصبقصتسخردداریسب سع رلس
خراهنسآمن.

*تذکر مهم :حداکثر تعداد شرکت کنندگان در جشنواره  050نفر می باشد .بدیهی استت اولویتت حرتور در
مسابقات با شناگرانی است که سریعتر ثبت نام کرده باشند.
* تذکرمهم :

شنصگاا سگاو سسن سدرصرر سک سب سهاسدلیلسبصس کاس رضیحصتسدرسشنصسنصم سصغاسس سداشت سبصشننسحرقسشراک سدرس
جشنرار س مذکررسراسنخراهننسداش ،سلذاسب سه اا سداشت ساصلسشنصسنصم سالزام سبرد سوسازسشراک سشرنصگاان سکر ساصرلس
شنصسنصم سخردسراسب سه اا سنناشت سبصشننسوس صسب سهادلیل سشنصسنصم سآنص سمخنوشسوحت سبصسط سمااحرلسقرصنرن سصرغساس

س سداشت سبصشننسجلرگیایسبع لسخراهنسآمن.
امورمالی:

 .1کلی سهز ن هصیس(غذا،ساسکص ،سا صبسوس هصبسدرو سشهای،سهز ن سباگزاریسجشنرار سوسغیا س)....سشاک کنننگص س
اعمسازسورزشکصر،سماب سوسساپاس س رسطس یمهصیساعزام س أمی سوسپاداخ سم شردسوسهز ن سورود سجشرنرار سس
ب سازاءسهاسنفاسوسباایسس سروزسمتلغسس سمیلیر سوسپصن نسهزارسر ص (3/500/000سر رص )سسمر سبصشرنسسکر سسشراک س
کنننگص سم س رانننسازسطا قسدستگص سکصر خرا سدرسمحلسمسصبق سوج س صدسشن سراسوار زسن ص نن.
 .0ازسآورد سنفااتساضصف س ح سعنرا س(اولیصءسبصز کنص ،سراننن ،سه اا ،سفازنن،سماب س رصسساپاسر س)جنا˝خرردداریس
گادد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری جشنواره :

 .1درسها کسازسرشت هصیسشنصسفقطسدوس()2سشنصگاسازسهاس یمسم راننسدرسهاسمصد سشاک سکننن.
 .2هاسشنصگاسم راننسدرسکلی سمرادسانفاادیسوس ی
.3

سشاک سن ص ن.

صم سشنصگاا ساعزام سم بص س سحناقلسدرس کسرشت سشنصسکننن.

 .4اکیبس یمهصیسامنادیسم بص س سحناقلس کسسصع سقتلسازسشاوعسجشنرار سه ص سروزسبر سمنشر سجشرنرار سس
سلیمسگادد.
 .5ب سکلی سنفااتسبا اساو صسششمسمرادسمختلفسجشنرار سحکمسشنصگاا سم تصزساهناسءسم شرد.

تبصره :0سحکمسجشنرار س رسطسهیئ سمیزبص س هی سوساهناءسم گادد.سض نصًسب س صم سشاک کنننگص سگرراسه سشراک س
اعطصءسم گادد.
 .6اعتااضسب سنتیج سهامصد سبص نسب سصررتسکتت ستوسط سرپرست تیم،سحناکثاس30سدقیق سپسسازسپص رص سجشرنرار سس
آ سنی اوزسه اا سبصسمتلغسپصن نسهزارسر ص س(500،000ر ص )سب سساداورسجشنرار س حر لسداد سشرد.
 .7درصرر سک سشنصگایسبعنسازسمعاف سازسسریسماب س یمسوس عیی سخرسطسشرنصسبر سدال رلسپزشرک سازسشراک سدرس
جشنرار سامتنصعسن ص نسدرصررتس أ ینسپزشکسجشنرار ،سد گاساجصز سشاک سدرسبقی سمرادسشنصسراس صسپص رص سمررادسس
ه ص سروزسنخراهنسداش س.

 .8ب نظررسبها مننیسهیئ هصیسشنصیسسااساسکشررسازس ران ننیهصیسبخشسخ رص ،سحضررس یمهرصیسورزشر س

ح سعنرا سبصشگص سوس صسمؤسسصتسفاهنگ سورزش سبصسمعاف نصم سهیئ سشنصیساستص سدرسا سجشنرار سبالمرصن س
م بصشن.س
 .9درسصررتسافزا شس یمهصیسشاک کننن سوسعن سظافی سپذ اشسمحلساسکص ،ساولر سبصسهیئ هرصسوس ریمسهرص س
اس سک سدرسزمص سمقارساعال سآمصدگ سوسباگ سارن سخردسراسارسص سن رد انن.سالز سبذکاساس سدرسشراا طس کسرص س
اولر سپذ اشسبصسهیئ هصیسشنصیساستص هصسخراهنسبرد.

جشنواره شنای دختران استانهای شمال و غرب کشور
 17لغایت  18اسفند ماه (1398شهریار)
برنامه رشتههای شنا در جشنواره رده سنی کودکان ( 10-9سال)

صبح روز اول

عصر روز اول

صبح روز دوم

عصر روز دوم

 200متر آزاد

 100متر مختلط انفرادی

 200متر مختلط انفرادی

 100متر پروانه

 100متر کرال پشت

 100متر قورباغه

 50متر پروانه

 50متر کرال پشت

 50متر قورباغه

 50متر آزاد

 100متر آزاد

 4× 50متر پروانه تیمی

 25متر پای دلفین*

 4×50متر مختلط تیمی

 6×50متر آزاد تیمی

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

 4× 50متر قورباغه تیمی

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

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

 4× 25متر پای دلفین تیمی*

* تبصره  :نحوه اجرای شنای پای دلفین بدون استفاده از فین و در حالت استریم الین در زیر آب یا روی
سطح آب خواهد بود(.استفاده از دست مجاز نمیباشد)

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

جشنواره شنای دختران استانهای شمال و غرب
 17لغایت  18اسفند ماه (1398شهریار)
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------

اسامی تیم:
-1

-4

-7

-0

-5

-8
-6

-3
ردیف

مواد شنا

1

000مترآزاد

0

100متر کرال پشت

3

 50متر قورباغه

4

 4× 50متر پروانه تیمی

5

100مترمختلط انفرادی

6

100مترقورباغه

7

 50متر آزاد

8

05متر پای دلفین

9

 4× 50متر قورباغه تیمی

10

000مترمختلط انفرادی

11

50متر پروانه

10

 100متر آزاد

13

 4×50متر مختلط تیمی

14

100متر پروانه

15

50متر کرال پشت

16

 4×05متر پای دلفین تیمی

17

 6×50متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امراء مربی تیم /باشگاه /هیات شنا

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

جشنواره شنای دختران استانهای شمال و غرب کشور
 17لغایت  18اسفندماه ( 1398شهریار)
کودکان رده های سنی  10-9سال
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

نام مربی

تاریخ تولد

محل تولد

تمرینی
1

/

/

13

0

/

/

13

3

/

/

13

4

/

/

13

5

/

/

13

6

/

/

13

7

/

/

13

8

/

/

13

تلفن تماس
شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

1

/

13 /

0

/

13 /

درجه کارت

سرپرست

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امراء

تلفن تماس

