
 

 

  

  1398اسفند ماه23و  22

 آئین نامه اجرایی

مسابقات شنا مسافت کوتاه بزرگساالن و عموم، جایزه بزرگ و 

 رکورد گیری پایان سال

 )بزرگداشت زنده یاد احمد شمالی(

 ویژه آقایان

تان زنجان، شهرستان زنجاناس  

 (1379-1374عموم: )متولدین -به پایین( 1373سال )متولدین  25رده سنی باالی بزرگساالن:

(1381-1380سال )متولدین  18-17( و 1383-1382سال )متولدین  16-15جایزه بزرگ:   
 



و  سال 25باالی  یسنهای رده  در و عموم بزرگساالن یشنامقرراست مسابقات  شنا فدراسیون میبر اساس تصم

سال  18-17( و 1383-1382)متولدین  16-15رده سنی و مسابقات جایزه بزرگ سال(  24الی  19سال ) 25زیر 

وتاه بزرگساالن و عموم، جایزه بزرگ و رکورد مسابقات شنا مسافت ک)  عنوان تحت  انآقای (1381-1380)متولدین 

 لیبه شرح جدول ذ ،هیئت شنای استان زنجانبه میزبانی )بزرگداشت زنده یاد احمد شمالی(  گیری پایان سال

آن استان جهت شرکت  میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیدر نظر داشتن مفاد ا است با مقتضی هذایعل برگزار گردد.

   .دیئام فرمااقدمذکور درمسابقات 

ن:استا باشگاه/هیات شنای تعداد افراد اعزامی ازهر 

 نفر 12 :ورزشکاران بزرگسال  -

 نفر 8 :ورزشکاران عموم  -

 ورزشکاران جایزه بزرگ: محدودیت ندارد -

 نفر 2 :مربی -

 نفر 1 :سرپرست- 

 

:محل وزمان اجرای مسابقات 

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

 سال   25باالی 
1373 

بعدازظهرچهارشنبه  به پایین 

 14:00ساعت 21/12/1398
22/12/1398 23/12/1398 

 صبح روز شنبه

سال  25زیر   24/12/1398

 )عموم(

1374 -

1379 

 

را مبذول فرمایند. بعد از تاریخ یاد شده اقدام الزم  14/12/1398تیم ها بایستی نسبت به اعالم آمادگی تا تاریخ تبصره مهم  :

 .اعالم آمادگی پذیرفته نخواهد شد

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

 شهید شهبازیاستخر   -خرداد 15مجموعه ورزشی ،  شهریور 17خیابان  – زنجان استان:  محل برگزاری

 متعاقباً اعالم می گردد :و پذیرش  محل اسکان

 وحید نجفیی آقا سرپرست کل مسابقات :

  حمید اسکندریون آقای مسابقات : فنی سرپرست

  09127402193با شماره تلفن   حامد دبستانی آقای : و پذیرش مسئول اسکان

 

 

 

 



 

شناگران بزرگسال و عموم جدول رده های سنی و تاریخ تولد : 
 

 متولدین رده  سنی ردیف

 1379الی  1374 عموم 1

 1369الی    1373 سال  29تا  25 2

 1364الی    1368 سال 34تا   30 3

 1359الی     1363 سال  39تا   35 4

 1354الی    1358 سال  44تا  40 5

 1349الی     1353 سال  49تا  45 6

 1344الی     1348 سال  54تا   50 7

 1339   الی  1343 سال 59تا   55 8

 1334الی    1338 سال  64تا  60 9

 1329الی    1333 سال 69تا   65 10

 1324الی     1328 سال  74تا   70 11

 1319الی      1323 سال  79تا   75 12

 به پائین  1318 سال وبه باال 80 13

 

 جایزه بزرگ تولد شناگران تاریخرده سنی و: 

 15-16 (1382-1383سال )متولدین سال 

 17-18  (1380-1381سال )متولدین سال 

سابقات:چگونگی برگزاری م 

   برگزار خواهد شد.)تایم فینال( مسابقات به صورت نهایی  -1

   آغاز خواهد شد. 61رأس ساعت  هاعصرو  9رأس ساعت  ها صبحمسابقات  -2

توزیع مدال به نفرات اول تاسووم  مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با  -3

برگوزار   و جایزه نقدی به شرکت کننودگان در مسوابقات جوایزه بوزرگ     به تیم های برتر کاپ قهرمانی اهدایمواد مسابقات، 

  خواهد شد.

مواد انفوورادی امتیوواز) اکتسوواب بوواالترین امتیوواز فووردیحسوو  برتعووین نفوورات برتوور در هووررده سوونی : 2تبصررره

 در هر رده سنی منظور می گردد. (1،2،3،4،5،6،7،9

 می باشد. فدراسیون شناتوزیع مدال قهرمانی؛ کاپ تیم ها  و احکام قهرمانی بعهده  تهیه و :  3تبصره

:کنگره مسابقات 

   انجام خواهد شد. اردو( در محل 21/12/98شنبه چهارروز قبل از مسابقات) 20رأس ساعت 

: دستورجلسه  

   تالوت قرآن کریم  -1



  خیر مقدم   -2

 حضور و غیاب تیم ها -3

  برگزاری مسابقات شرح نحوه -4

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

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

 ناظرفنی فدراسیون   -1 

 ناظرداوری فدراسیون    -2 

 سرپرست کل مسابقات-3 

 سرپرست اجرایی مسابقات -4 

 سرداور مسابقات -5 

:مدارک مورد نیاز 

 همراه با یک برگ تصویر آنکارت ملی اصل  راه داشتنهم-1

  (1398 دارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی ) -2

 گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع-3

ده هیوات  مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعه :4تبصره 

 .استان متبوع خواهد بود یشنا

شونبه   چهوار حوداکرر توا   پذیرش جهت  تعداد نفرات تیمجهت شرکت در مسابقه همراه با درج  ارسال نامه اعالم آمادگی-4

امکان پذیر می باشد. به مکاتبات بعود از ایون      zanjanswim@gmail.comآدرس الکترونیکی :  ازطریق 14/12/98

 اده نخواهد شد.تاریخ ترتی  اثر د

تواریخ  شونبه  دوتیم های شرکت کننده جهت صدوراستارت لیست مسابقات می بایست حداکرر توا    ارسال فایل  ارنج-5

 .خواهد بود  zanjanswim@gmail.comاز طریق آدرس الکترونیکی :  19/12/98

امورمالی 

یره( شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، کلیه هزینه های اردویی )غذا،اسکان، ایاب و ذهاب ؛ عوامل اجرایی و غ-1 

ش (، تغذیه 3مربی یا سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان)

صد هزار سیمیلیون و  سهشام(و سایرهزینه های اجرایی مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ -ناهار-روزانه)صبحانه

بانک ملی شعبه برق زنجان بنام هیات  0110740862007شماره حساب یق خواهد بود که از طر ریال( 000/300/3)ریال

قابل واریزمی باشد. همچنین جهت رفاه شرکت کنندگان دستگاه کارت خوان بانکی  شنای شهرستان زنجان

(POS.در هنگام پذیرش در محل اسکان موجود می باشد ) 

 .خودداری گردد˝ه، فرزند، مربی یا سرپرست (جداهمرا، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )راننده  : 5 تبصره

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 



و در مسوابقات رده سونی    نفور  فقط یک /باشگاهاز هر استان در مسابقات رده سنی بزرگساالن در هرگروه سنی -1

 .ته و در مسابقه شرکت نمایندمی تواند در ترکی  تیم اعزامی حضور داشعموم دو نفر 

   شرکت نماید. گروه سنی مربوط به خودهر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی  -2

فقط دریک مسابقه تیمی شرکت نماینود و در مسوابقات   مجاز است  در مسابقات رده سنی بزرگساالن هرشناگر -3

 شرکت نمایند. یرده سنی عموم در دو مسابقه تیم

 انند از داخل آب مسابقه را شروع نمایند.سال در صورت تمایل می تو 40شناگران باالی -4

 ترکی  تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد. -5

بزرگساالن و عمووم کواپ    رده سنیتیم های برتربه و  حکم و مدال هرماده از مسابقه،به کلیه نفرات اول، دوم، سوم -6 

 .خواهد شدتیمی اهدا 

نفر کمتر باشد، مدال تعلق اما امتیاز تیمی منظوور   4: در مسابقات اگر تعداد شرکت کنندگان از حد نصاب 7تبصره

 نخواهد شد.

درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیر پزشکی  -7

 .دریافت خواهد گردیدغیبت ریال( جریمه برای هر مورد 000/000/1ماید مبلغ )ازحضور در مسابقه خودداری ن

م اعوال دقیقوه پوا از    30، حداکرر  تیم مربیسرپرست یا توسط  اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی -8

ض مبلوغ فوو    درصورت صحت اعتراریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود.500،000هر ماده همراه مبلغ)نتایج 

 مسترد می گردد.

مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت سرپرست یا درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی  -9

در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات 

  همان روز نخواهد داشت .

 1398و 1397هوای   سوال ( ) دسته یک و برترلیگ شنا و واترپلو  ،شنا و واترپلو ناگرانی که در تیم های ملیش-10

بزرگساالن را ندارند اما در رده سنی عموم فقط اعضای تیم های ملی  عضویت داشته باشندحق شرکت در مسابقات

  .را ندارند گساالنبزر حق شرکت در مسابقات 1398اعزامی به مسابقات برون مرزی در سال 

بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندی های بخش خصوصوی، حضوور تویم هوای     :  8تبصره 

ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شونای اسوتان در ایون مسوابقات     

 باشد.  بالمانع می

 

 

 

 

 



ر سه بخش الف: سرعت، ب: نیمه استقامت و ج: استقامت به بهترین شناگران جوایز ددر مسابقات جایزبه بزرگ 

 شود.در هر رده سنی بر اساس مجموع دو بهترین فینا پوینت آن بخش به شرح جدول ذیل اهدا می

 هر رده سنی

 نفر سوم نفر دوم نفر اول ماده

 میلیون ریال 4 میلیون ریال 6 میلیون ریال 10 متر 100و  50 الف

 میلیون ریال 4 میلیون ریال 6 میلیون ریال 10 متر 200 ب

 1500، 800، 400 ج

 متر

 میلیون ریال 4 میلیون ریال 6 میلیون ریال 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398ماه  اسفندجام)بزرگساالن مسابقات شنای (احمد شمالیبزرگداشت   

-------------------اشگاه    / ببرگ ارنج تیم استان   

 اسامی تیم:

 گروه سنی مواد مسابقات نام ونام خانوادگی رکورد گروه سنی مواد مسابقات نام ونام خانوادگی رکورد

مترآزاد200   سال 50-54  سال29-25 متر آزاد400     

مترقورباغه100   سال50-54  مترقورباغه100    سال25-29   

متر پشت50   سال 50-54  مترپشت100    سال25-29   

متر پروانه50   سال50-54  متر پروانه50    سال25-29   

متر آزاد200   سال55-59  مترآزاد50    سال25-29   

مترقورباغه100   سال55-59  متر مختلط انفرادی 200    سال25-29   

مترپشت50   سال55-59  مترآزاد400    سال30-34   

متر پروانه50   سال55-59  متر قورباغه100    سال30-34   

مترآزاد100   سال60-64  مترپشت100    سال30-34   

متر قورباغه50   سال60-64  متر پروانه50    سال30-34   

متر پروانه50   سال60-64  مترآزاد50    سال30-34   

متر پشت50   سال60-64  متر مختلط انفرادی 200    سال30-34   

متر آزاد50   سال65-69  مترآزاد400    سال35-39   

ر قورباغهمت50   سال65-69  مترقورباغه100    سال35-39   

متر پشت50   سال65-69  متر پشت100    سال35-39   

پروانهمتر 50   سال65-69  مترپروانه50    سال35-39   

متر آزاد50   سال70-74  مترآزاد50    سال35-39   

متر قورباغه 50   سال70-74  متر مختلط انفرادی 200    سال35-39   

متر پشت50   سال70-74  مترآزاد400     سال40-44 

متر آزاد 50   سال75-79  مترقورباغه100    سال 40-44   

متر قورباغه50   سال75-79  مترپشت100    سال40-44   

متر آزاد50   سال به باال80  متر پروانه50     سال40-44 

متر قورباغه50   سال به باال80  متر آزاد50    سال 40-44   

مترمختلط4*50   ع تیمی مجمو 

سال 140  

متر مختلط انفرادی 200   سال40-44   

مترآزاد4*50   تیمی مجموع  

سال160  
مترآزاد400   سال45-49   

از سرپرست و مربی محترم تقاضا دارد برگه ارنج راپا از تکمیل 

مسابقات تحویل فرمایند. اجرایینمودن به سرپرست   

مترقورباغه100    سال45-49 

مترپشت50    سال45-49 

متر پروانه50    سال45-49 



 تیم/سرپرست امضاء مربی                                   

 

 

متر مختلط انفرادی 200    سال45-49 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1398ماه  اسفندجام)عموم مسابقات شنای  (احمد شمالیبزرگداشت   

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

:رده سنی عموم اسامی تیم  

 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر آزاد 800 5      

متر قورباغه 50 6      

متر قورباغه 100 7      

متر قورباغه 200 8      

شتمتر کرال پ 50 9      

متر کرال پشت 100 10      

متر کرال پشت 200 11      

متر پروانه 50 12      

متر پروانه 100 13      

متر پروانه 200 14      

متر مختلط انفرادی 200 15      

مترمختلط تیمی4×100 16      

متر آزادتیمی 4×100 17      

 

       رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء          
 

 



 

 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1398ماه  اسفندجام) و عموم برنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن (احمد شمالیبزرگداشت   

 22/12/98صبح روز پنج شنبه   22/12/98بعدازظهر روز پنج شنبه 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات ردیف گروه  سنی مواد مسابقات

 1 عموم متر آزاد 200 1 عموم متر آزاد 50

 2 سال29-25 متر آزاد400 2 سال29-25 متر قورباغه100

متر آزاد400 3 سال34-30 متر قورباغه100  3 سال30-34 

متر آزاد400 4 سال39-35 متر قورباغه100  4 سال35-39 

متر آزاد400 5 سال44-40 متر قورباغه100  5 سال40-44 

متر آزاد400 6 سال49-45 متر قورباغه100  6 سال45-49 

متر کرال  100 7 عموم متر کرال پشت 200

 پشت
 7 عموم

 8 سال54-50 متر پشت50 8 سال54-50 متر آزاد200

 9 سال59-55 متر پشت50 9 سال59-55 متر آزاد200

 10 سال64-60 متر پشت50 10 سال64-60 متر آزاد 100

 11 سال69-65 متر پشت50 11 عموم متر پروانه 50

 12 سال74-70 متر پشت50 12 سال69-65 متر آزاد 50

 13 عموم متر قورباغه 50 13 سال74-70 متر آزاد50 

 14 سال29-25 متر پشت100 14 سال79-75 متر آزاد 50

 15 سال34-30 متر پشت100 15 سال به باال80 متر آزاد50 

متر مختلط  400

 انفرادی
 16 سال39-35 متر پشت100 16 عموم

 17 سال44-40 متر پشت100 17 تیمی آزاد4*50 سال160مجموع 

 18 عموم متر پروانه 100 18 عموم آزاد تیمی 4*100

 

 

 



 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1398ماه  اسفندجام) و عموم برنامه اجرائی مسابقات شنای بزرگساالن (احمد شمالیبزرگداشت   

 23/12/98بح روز جمعه ص  23/12/98بعدازظهر روز جمعه 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات ردیف گروه  سنی مواد مسابقات

 1 عموم متر آزاد 100  عموم متر آزاد 400

 2 سال29-25 متر مختلط انفرادی 200 1 سال29-25 متر آزاد50

متر مختلط انفرادی 200 2 سال34-30 متر آزاد50  3 سال30-34 

متر مختلط انفرادی 200 3 سال39-35 متر آزاد50  4 سال35-39 

متر مختلط انفرادی 200 4 سال44-40 متر آزاد50  5 سال40-44 
متر مختلط انفرادی 200 5 عموم متر کرال پشت 50  6 سال45-49 

متر قورباغه 200  سال49-45 متر پشت50  7 عموم 

متر پروانه50  8 سال54-50 متر قورباغه100 6 سال50-54 

وانهمتر پر50  9 سال59-55 متر قورباغه100 7 سال55-59 

متر پروانه50  10 سال64-60 قورباغهمتر 50 8 سال60-64 

متر پروانه50  11 سال69-65 قورباغهمتر 50 9 سال65-69 

متر پروانه 200  12 عموم متر آزاد 800  عموم 

متر پروانه50 10 سال74-70 قورباغهمتر 50  13 سال25-29 

متر پروانه50 11 سال79-75 غهقوربامتر 50  14 سال30-34 

متر پروانه50 12 سال به باال80 قورباغهمتر 50  15 سال35-39 

متر پروانه50  عموم متر قورباغه 100  16 سال40-44 

مختلط  4*50 سال140مجموع 

 تیمی

 17 سال49-45 پروانهمتر 50 13

 18 ومعم متر مختلط انفرادی 200  عموم مختلط تیمی 4*100

 

  

 

 

 

 



 

 

 

1398  اسفند ماه(احمد شمالی)بزرگداشت و رکورد گیری پایان سال های مسابقات جایزه بزرگبرنامه ترتیب رشته

 نوبت صبح 22/12/98پنجشنبه  ردیف

 

 نوبت عصر 22/12/98پنجشنبه  ردیف

 متر کرال پشت 200 5 متر پروانه 200 1

 متر آزاد 100 6 متر آزاد 50 2

 متر قورباغه 50 7 متر قورباغه 200 3

 متر آزاد 400 8 متر آزاد 800 4

 متر مختلط انفرادی 100 9  

 

 نوبت صبح 23/12/98جمعه  ردیف

 

 نوبت عصر 23/12/98جمعه  ردیف

 متر کرال پشت 50 15 متر آزاد 200 10

 متر مختلط انفرادی 200 16 متر پروانه 50 11

 متر پروانه 100 17 متر کرال پشت 100 12

 متر آزاد 1500 18 متر قورباغه 100 13

   متر مختلط انفرادی 400 14

 

 

  رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1398  اسفند ماه(احمد شمالی )بزرگداشت و رکوردگیری پایان سال مسابقات شنا مسافت کوتاه جایزه بزرگ

 .........................................برگ ارنج باشگاه/ شناگر 

 

 رده سنی   تاریخ تولد     نام شناگر

 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

     متر آزاد 50 1

     متر آزاد 100 2

     متر آزاد 200 3

     متر آزاد 400 4

     متر آزاد 800 5

     متر آزاد 1500 6

     رال پشتمتر ک 50 7

     متر کرال پشت 100 8

     متر کرال پشت 200 9

     متر قورباغه 50 10

     متر قورباغه 100 11

     متر قورباغه 200 12

     متر پروانه 50 13

     متر پروانه 100 14

     متر پروانه 200 15

     متر مختلط انفرادی 100 16

     متر مختلط انفرادی 200 17

     متر مختلط انفرادی 400 18

  رئیس هیات شنای استان /مهرو امضاء          


