
  

 

 

 

 1398اسفند ماه  18و  17

 نامه اجراییآئین

 سال  10 جشنواره شنا زیر

 (1388-1389سال )متولدین  10-9رده سنی 

 دختران 1398 اسفند 18لغایت  17

  شمال و غرب کشورمنطقه  هایویژه استان

 )شهرستان شهریار( میزبانی فدراسیون شنابه 

، خراسان رضوی، یخراسان شمالآذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل،تهران، )

، قم قزوین، گلستان، البرز،گیالن، کردستان، لرستان، همدان،  ن جنوبی، مازندران، سمنان،خراسا

 (مرکزی، کرمانشاهایالم،

  



)مترلررن  سسسررص س10وسس9س رد سسررنسدرسدخترراا سیشررنصجشررنرار سمقاراسرر سسشررنصسفنرر سترر یک سمیبرراساسررصمس  رر 

سل رسب سشاحسجرنو س سسوسه چنی سشنصسص  سوسکشفسمستعن  سجه س رسع سک  سوسکیف سشنصیسکشرر(س1388و1389

سآ ساسرتص سجهر سسهرصیسسسمیبخشنصم سنسرت سبر ساعرزا س رسسسسس  درسنظاسداشت سمفصدساساس سبصسمقتض سهذایعلسباگزارسگادد.

 .نیئاقنا سفامصمذکررسسجشنرار شاک سدر

  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

 نفا 1الف(سساپاس س

 نفاس1ب(سماب س

 نفاسس6ج(سورزشکصرس

 نفاخراهنسبردس8سحناکثاسنفااتساعزام ساعمسازسماب ،سساپاس ،سورزشکصر

 راننرنسدرسمسرصبقصتسسسوسمجرزسثت سمنرس سشنصسمر سسهصیسمابرط هیئ سشنصیساستص  ینسجصتسآزادسبصس أهصسوسدست بصشگص 

 شاک سن ص نن.

 

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 

 محل اسکانخروج از  جشنواره پایان جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

سال  10-9نکودکا

 (دختر)
1389-1388  

 جمعه بعد از ظهر

16/12/98 

 صبح روز شنبه

17/12/98 

 یکشنبهظهر روز  زبعدا

18/12/98 

 صبح روز دوشنبه

19/12/98  

 

:محل برگزاری و اسکان شناگران 

 شها صر،سابتنایسبلرارسشهینسکلها،سداخلساردوگص سشهینسمح نسمنتظای محل برگزاری:

 شها صر،سابتنایسبلرارسشهینسکلها،ساردوگص سشهینسمح نسمنتظای محل اسکان: 

09121626439 بصسش صر س  صمسسخصریخصنمسمع رم سافت: سرپرست اجرایی جشنواره

 

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

 باگزارسخراهنسشن.(سTime Final)ب سصررتسنهص  سسمسصبقصتس-1

 آغصزسخراهنسشن.س16رأمسسصع سسع اوسس9رأمسسصع سسصتحسمسصبقصتس-2

نفرااتسسبر سسسجشرنرار سس صدبردازسانجص سآخا  سرشت سبصساهنایسسپسسدرسبعنازظهاسآخا  سروزسجشنرار سی مااسمساختتصمس-3

 با اسباگزارسخراهنسشن.

 

 

 



 

 جشنواره کنگره: 

 خراهنسشن.سباگزاریسمسصبقصتساسکص درسمحلسس16/12/98مررخسسجشنرار روزسقتلسازسس21رأمسسصع س

 

: دستورجلسه 

  الوتسقاآ سکا مسس-1

 خیاسمقن سس-2

 هصغیصبس یمسحضررسوس-3

 جشنرار شاحسنحر سباگزاریسس-4

 هصسساپاستص س یمجه سحذفسشنصگاا س رسطسآخا  سمهل سزمصن س-5

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

   فدراسیون فنیناظر-1 

 فدراسیون     نماینده کمیته استعدادیابی-2 

 جشنواره کل سرپرست-3 

 جشنوارهسرپرست اجرایی -4 

  جشنوارهسرداور -5 

 

:مدارک مورد نیاز 

  ح یلس)معتتاسازسآمرزشسوسپاورش(سگراه ساشتغص سب سه اا سداشت ساصلسشنصسنصم سو.1 

 3×4 کسقطع سعکسس.2 

 (30/12/98 صس صر خسدارایساعتتصرسکصرتسبی  سپزشک سورزش س).3 

 ثت سنص سشنصگاا سدرسسصمصن سبصنکساطالعص  سفنراسیر سشنصسوسارسص س  ر اسازسصفح سپنلسکصربایس.4 

  )و ژ سماب (س3داشت سحناقلسکصرتسمابیگایسدرج س.5 

شهماره  بهه   ل فایلمدارک فوق فقط از طریق ارساو ردد( تصویر اسکن شده )با نام هر شناگر ثبت گ : 1تبصره 

 الزامی است. نیز در روز مسابقه همراه داشتن اصل مدارکهمچنین  .پذیردمی انجام 09121626439واتس آپ 

شرنت سس کحرناکثاس رصسروزسسس)س(سوسباگسارنر س7/12/98شنت سمررخسسچهصرحناکثاس صسروزس)هصسارسص ساعال سآمصدگ س یم.6 

.سالز سب س کراساسر سدرسصرررتسسسسانجص سپذ اد09121626439وا سسآپسب سش صر سازسطا قس(س11/12/98مررخس

ارسص سباگ ساعال سآمصدگ سوسارن سشنصگاا سدرس صر خسمذکررسازسحضررس یمسدرسمسصبقصتسخردداریسب سع رلسسسعن 

 خراهنسآمن.

 

 

 



 

 

نفر می باشد. بدیهی استت اولویتت حرتور در     050حداکثر تعداد شرکت کنندگان در جشنواره تذکر مهم: *

 مسابقات با شناگرانی است که سریعتر ثبت نام کرده باشند.

 

 تذکرمهم :* 

شنصگاا سگاو سسن سدرصرر  سک سب سهاسدلیلسبصس کاس رضیحصتسدرسشنصسنصم سصغاسس سداشت سبصشننسحرقسشراک سدرسسس

مذکررسراسنخراهننسداش ،سلذاسب سه اا سداشت ساصلسشنصسنصم سالزام سبرد سوسازسشراک سشرنصگاان سکر ساصرلسسسسسسجشنرار 

ساشنصسنصم سخردسراسب سه اا سنناشت سبصشننسوس صسب سهادلیل سشنصسنصم سآنص سمخنوشسوحت سبصسط سمااحرلسقرصنرن سصرغسسس

  س سداشت سبصشننسجلرگیایسبع لسخراهنسآمن.

امورمالی: 

سکنننگص غیا س....(سشاک سوهز ن سباگزاریسجشنرار سس،درو سشهای،سا صبسوس هصبساسکص سهصیس)غذا،هز ن کلی س.1 

سجشرنرار سسورود  سوسهز ن سشردداخ سم اعزام س أمی سوسپاسهصی یم رسطسسساپاس  سوسبماس،اعمسازسورزشکصر

شراک سسسکر سسبصشرنسمر سسر رص (سس000/500/3)ر ص  نسهزارسپصنوسسمیلیر س سستلغمسوسباایسس سروزسنفاهاسسب سازاء

 .نسازسطا قسدستگص سکصر خرا سدرسمحلسمسصبق سوج س صدسشن سراسوار زسن ص نننکنننگص سم س ران

خرردداریسس˝(جناه اا ،سفازنن،سماب س رصسساپاسر سس،سبصز کنص ،سراننن سازسآورد سنفااتساضصف س ح سعنرا س)اولیصء .0

گادد. 

 جشنوارهبرگزاری مقررات فنی وشیوه : 

 ن.نشاک سکنسمصد سها راننسدرسم س یمشنصگاسازسهاسس(2)سدوهصیسشنصسفقطسدرسها کسازسرشت .1 

  ی  سشاک سن ص ن.س راننسدرسکلی سمرادسانفاادیسوهاسشنصگاسم .2 

 .شنصسکنننبص س سحناقلسدرس کسرشت س  صم سشنصگاا ساعزام سم .3 

سجشرنرار سه ص سروزسبر سمنشر سسسسجشنرار بص س سحناقلس کسسصع سقتلسازسشاوعسهصیسامنادیسم  اکیبس یم.4 

  سلیمسگادد.

 شرد.م ءسساهناسشنصگاا سم تصزحکمسسجشنرار مرادسمختلفسس صسششم او سبا اب سکلی سنفااتس.5 

ه سشراک سسکنننگص سگرراسض نصًسب س  صم سشاک سگادد. رسطسهیئ سمیزبص س هی سوساهناءسم سجشنرار سحکمس:0تبصره 

 گادد.اعطصءسم 

توسط سرپرست تیم.6  سجشرنرار سدقیق سپسسازسپص رص سسس30،سحناکثاسبص نسب سصررتسکتت سسمصد اعتااضسب سنتیج سها

  حر لسداد سشرد.سجشنرار ر ص (سب سساداورس500،000)پصن نسهزارسر ص سسمتلغبصسه اا سسآ سنی اوز

طسشرنصسبر سدال رلسپزشرک سازسشراک سدرسسسسسسدرصرر  سک سشنصگایسبعنسازسمعاف سازسسریسماب س یمسوس عیی سخرس.7 

سمررادس،سد گاساجصز سشاک سدرسبقی سمرادسشنصسراس صسپص رص سسجشنرار درصررتس أ ینسپزشکسسامتنصعسن ص نسجشنرار 

 ه ص سروزسنخراهنسداش س.



هرصیسورزشر سسسهصیسبخشسخ رص ،سحضررس یمهصیسشنصیسسااساسکشررسازس ران ننی مننیسهیئب نظررسبها .8 

بالمرصن سسسجشنرار درسا  سستص  سشنصیساسنصم سهیئبصسمعاف س ح سعنرا سبصشگص سوس صسمؤسسصتسفاهنگ سورزش 

 بصشن.سم 

هرص  سسهرصسوس ریمسس محلساسکص ،ساولر  سبصسهیئسکننن سوسعن سظافی سپذ اشهصیسشاک درسصررتسافزا شس یم.9 

شراا طس کسرص سسسسالز سبذکاساس سدرسانن.ن رد اس سک سدرسزمص سمقارساعال سآمصدگ سوسباگ سارن سخردسراسارسص س

 خراهنسبرد.هصساستص سیهصیسشنص ولر  سپذ اشسبصسهیئا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 های شمال و غرب کشور استان دخترانشنای  جشنواره

 ()شهریار1398 اسفند ماه 18لغایت  17

 سال( 10-9کودکان )رده سنی شنا در جشنواره  های برنامه رشته 

 

در زیر آب یا روی نحوه اجرای شنای پای دلفین بدون استفاده از فین و در حالت استریم الین * تبصره : 

  باشد( )استفاده از دست مجاز نمیبود. خواهدسطح آب 

 

 

 

  

 صبح روز اول عصر روز اول روز دومصبح  عصر روز دوم

 متر آزاد  200 متر مختلط انفرادی 100 متر مختلط انفرادی 200 متر پروانه  100

 متر کرال پشت 100 متر قورباغه 100 متر پروانه 50 متر کرال پشت 50

 متر پای دلفین تیمی* 4× 25
 متر قورباغه 50 متر آزاد 50 متر آزاد 100

 متر پروانه تیمی 4× 50 متر پای دلفین* 25 متر مختلط تیمی 4×50 تیمیمتر آزاد  6×50

 ------------------ متر قورباغه تیمی 4× 50 ------------------ -------------------



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 شمال و غربهای  استان دخترانشنای  جشنواره

 )شهریار(1398 اسفند ماه 18لغایت  17

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

 اسامی تیم:

1-      4-    7- 

0-      5-    8- 

3-                                                                                 6- 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

مترآزاد000 1      

متر کرال پشت100 0      

متر قورباغه 50 3      

متر پروانه تیمی 4× 50 4   

مترمختلط انفرادی100 5      

مترقورباغه100 6      

متر آزاد 50 7      

متر پای دلفین05 8      

متر قورباغه تیمی 4× 50 9   

مترمختلط انفرادی000 10      

متر پروانه50 11      

متر آزاد 100 10      

متر مختلط تیمی 4×50 13   

متر پروانه100 14      

متر کرال پشت50 15      

تیمی پای دلفینمتر  4×05 16   

متر آزاد تیمی 6×50 17   

 

/ باشگاه /هیات شناامراء مربی تیم  

  



 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 شمال و غرب کشورهای  استان دخترانشنای  جشنواره

 )شهریار( 1398 اسفندماه 18لغایت  17

 سال  10-9  رده های سنی کودکان

 .....................................: / باشگاه  تیم شنا استان

نام مربی  تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 تمرینی

تلفن تماس  محل تولد

 شناگر

1          /   /       13    

0              /      /13     

3              /      /13     

4              /      /13     

5             /      /13     

6             /      /13     

7             /      /13     

8             /      /13     

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1             /      /13   

  سرپرست   13/      /              0

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امراء                                                                                                   


