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  بسمه تعالیبسمه تعالی

  11931931ی باشگاههای کشور سال ی باشگاههای کشور سال شناشنا  اجرایی مسابقات قهرمانیاجرایی مسابقات قهرمانیآئین نامه آئین نامه 

**************************************  

حمایت بخش   حمایت بخش     جذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد وجذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد وموجب موجب   بقاتبقاتمسامسااز آنجا که برگزاری از آنجا که برگزاری   ::مقدمهمقدمه

میشود، فدراسیون ششنای جمهشوری اسش می ایشران مطشابق بشا  شوانی         میشود، فدراسیون ششنای جمهشوری اسش می ایشران مطشابق بشا  شوانی         شنا شنا توسعه ورزش توسعه ورزش   منجر بهمنجر به  های خصوصی و دولتیهای خصوصی و دولتی

ششنای  ششنای    بقات  هرمشانی بقات  هرمشانی مسشا مسشا ، هر ساله ا دام به برگشزاری  ، هر ساله ا دام به برگشزاری  وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانفدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با  وانی  فدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با  وانی  

  باشگاههای کشور می نماید.باشگاههای کشور می نماید.

  تعاریفتعاریف  ::99ماده ماده 

بشی   بشی         شنای باشگاههای کشور که به مسابقات سراسشری ششنا  شنای باشگاههای کشور که به مسابقات سراسشری ششنا    مسابقات  هرمانیمسابقات  هرمانیدر ای  آئی  نامه یعنی در ای  آئی  نامه یعنی « «   مسابقاتمسابقات» » : : 11--11

  .. وانی  و مقررات مربوط اط ق می گردد وانی  و مقررات مربوط اط ق می گرددکشور مطابق کشور مطابق   ییباشگاههاباشگاهها

  ر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.ر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیبرگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیمسوؤلیت مسوؤلیت « « شناشنا  مسابقاتمسابقات  سازمانسازمان: »: »22--11

در در               عبارتست از تشکی تی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز به معرفی تیم ششنا بشرای ششرکت   عبارتست از تشکی تی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز به معرفی تیم ششنا بشرای ششرکت   « « باشگاه باشگاه » » : : 33--11

، دسته های آزاد، هیئتهای شنای ، دسته های آزاد، هیئتهای شنای کارگری، نظامی، دانشگاهیکارگری، نظامی، دانشگاهیمیباشد. ای  تشکی ت میتواند شامل ارگانهای ورزشی، میباشد. ای  تشکی ت میتواند شامل ارگانهای ورزشی،   مسابقاتمسابقات

  استانها و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.استانها و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.

فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمری ، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد. شناگران فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمری ، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد. شناگران « « شناگر شناگر » » : : 44--11

  آئی  نامه خواهد بود.آئی  نامه خواهد بود.  گران مطابق مفاد ای گران مطابق مفاد ای میتوانند ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شنامیتوانند ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شنا

را در هر باشگاه را در هر باشگاه   آماده سازی شناگرانآماده سازی شناگران  وواط ق میشود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تمری  اط ق میشود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تمری    ییبه کسبه کس« « مربی مربی سرسر» » : : 55--11

  به عهده دارد. به عهده دارد. 

  خواهد داشت.خواهد داشت.  عهدهعهده  بربرتمری  تیم باشگاه را تمری  تیم باشگاه را   اجرایاجرای  زیر نظر سرمربیزیر نظر سرمربی  کهکه  اط ق میشوداط ق میشود  ییبه کسبه کس« « و کمک مربیو کمک مربیمربی مربی : » : » 66--11  

  کسی است که کلیه مسئولیت های غیر فنی تیم را به عهده دارد.کسی است که کلیه مسئولیت های غیر فنی تیم را به عهده دارد.« « سرپرست سرپرست » » : : 77--11

و پش  از  و پش  از      در ای  آئی  نامه به فردی اط ق میشود که حدا ل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بشوده در ای  آئی  نامه به فردی اط ق میشود که حدا ل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بشوده « « پزشک پزشک » » : : 88--11

امور پیشگیری، بهداشت و امور پیشگیری، بهداشت و     اسیون شنا، مسئولیتاسیون شنا، مسئولیتگذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدرگذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدر

  دارد.دارد.درمان اعضاء تیم را بعهده درمان اعضاء تیم را بعهده 

شامل: مدیرفنی، مدیرتدارکات،  مسشئو  روابشع عمشومی،     شامل: مدیرفنی، مدیرتدارکات،  مسشئو  روابشع عمشومی،       های انسانی متخصصهای انسانی متخصص: حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیرو: حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیرو99--11

    خواهند بود.خواهند بود.   ابل عضویت در باشگاه ابل عضویت در باشگاهرک معتبررک معتبراابا ارائه مدبا ارائه مد  بدنساز ورزشی، فیزیوتراپ، روانشناس ورزشیبدنساز ورزشی، فیزیوتراپ، روانشناس ورزشی

  ید فقع در یک سمت انجشام وییفشه کننشد و کسشی    ید فقع در یک سمت انجشام وییفشه کننشد و کسشی    بابا  99--11و و   88  --11،،  77--11، ، 66--11، ، 55--11، ، 44--11افراد مذکور در مواد افراد مذکور در مواد   ::11تبصره تبصره 

  و یا بیشتر را عهده دار گردد.و یا بیشتر را عهده دار گردد.  سمتسمت  تواند در یک زمان دوتواند در یک زمان دوی ی نمنم
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  اهدافاهداف  ::22ماده ماده 

  ..رورش، رشد و شکوفایی استعدادهای ای  ورزشرورش، رشد و شکوفایی استعدادهای ای  ورزشتعمیم و گسترش ورزش شنا و ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، جذب، پتعمیم و گسترش ورزش شنا و ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، جذب، پ  ::11--22

ایجاد زمینه های مناسب برای جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری بخ  خصوصی و بخ  دولتی در جهت توسعه ایجاد زمینه های مناسب برای جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری بخ  خصوصی و بخ  دولتی در جهت توسعه   ::22--22

  ..ورزش شنا در کلیه سطوحورزش شنا در کلیه سطوح

  ..افزای  تعداد مسابقات رسمی شنا در طو  سا  به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش  هرمانیافزای  تعداد مسابقات رسمی شنا در طو  سا  به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش  هرمانی  ::33--22

  ..فزای  انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکوردهای بهترفزای  انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکوردهای بهتراا  ::44--22

  اعضاء تیماعضاء تیم  ::33ماده ماده 

  معرفی نماید.معرفی نماید.  مسابقاتمسابقاتبرای شرکت در برای شرکت در   )آ ایان()آ ایان(  هر باشگاه میتواند یک تیم شناهر باشگاه میتواند یک تیم شنا  ::11--33

  د بود.د بود.ننخواهخواه  99--11و و   88  --11،،  77--11، ، 66--11، ، 55--11، ، 44--11در مواد در مواد اعضاء تیم شامل اعضاء تیم شامل   ::22--33

  ..میباشدمیباشدو به باال( و به باال(   سالسال  1144نفر نفر   0101))  حداکثر تعداد شناگران هر تیمحداکثر تعداد شناگران هر تیمو و   و به باال(و به باال(  الالسس  1144نفر نفر   1111))تعداد شناگران تعداد شناگران   حدا لحدا ل  ::33--33

بشه  بشه    رارا  تکمیل ششده ایششان  تکمیل ششده ایششان    با قراردادبا قراردادهمراه همراه   و به باال(و به باال(  سالسال  1144نفر نفر   1111))حدا ل حدا ل   ،،در زمان معرفی تیمدر زمان معرفی تیم  : باشگاهها مویفند: باشگاهها مویفند44--33

هفته  بل هفته  بل   یکیک  تاتا  نفرنفر  3333از شروع مرحله او  و تا از شروع مرحله او  و تا    بل بل  تا یک هفتهتا یک هفته  نفرنفر  دهدهمعرفی کنند، تکمیل اعضاء تیم تا معرفی کنند، تکمیل اعضاء تیم تا   مسابقاتمسابقاتسازمان سازمان 

  امکان پذیر است و پ  از آن هیچگونه عضوگیری  ابل  بو  نخواهد بود.امکان پذیر است و پ  از آن هیچگونه عضوگیری  ابل  بو  نخواهد بود.  مسابقاتمسابقاتاز شروع مرحله دوم از شروع مرحله دوم 

  استفاده نماید.استفاده نماید.شناگر خارجی شناگر خارجی   دودوهر باشگاه مجاز است از هر باشگاه مجاز است از   ::55--33

  عضویتعضویت  ::44ماده ماده 

شته باشد و عقد  رارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با شته باشد و عقد  رارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با تواند در یک باشگاه عضویت داتواند در یک باشگاه عضویت داهر شناگر تنها میهر شناگر تنها می  ::11--44

و ثبشت آن  و ثبشت آن      هیشتت ششنای اسشتان   هیشتت ششنای اسشتان   م ک تعلق یک شناگر به باشگاه وجود  رارداد ثبت شده درم ک تعلق یک شناگر به باشگاه وجود  رارداد ثبت شده در  ..ای  آئی  نامه صورت پذیردای  آئی  نامه صورت پذیرد

  خواهد بود.خواهد بود.  مسابقاتمسابقاتفدراسیون شنا و سازمان فدراسیون شنا و سازمان دردر

  توانند بر اساس  رارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.توانند بر اساس  رارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.آئی  نامه میآئی  نامه می  ای ای   طبقطبقمقررات بی  المللی و کشوری مقررات بی  المللی و کشوری   بر اساسبر اساسشناگران شناگران   ::22--44

بعنشوان  بعنشوان    شناشنا  با حدا ل مدرک درجه یکبا حدا ل مدرک درجه یک( ای  آئی  نامه مویف به استفاده از یکنفر مربی ( ای  آئی  نامه مویف به استفاده از یکنفر مربی 55--11هر باشگاه مطابق با بند )هر باشگاه مطابق با بند )  ::33--44

  برای هدایت فنی تیم خود خواهد بود.برای هدایت فنی تیم خود خواهد بود.  سرمربیسرمربی

دارای دارای   حشدا ل حشدا ل   کشه کشه   عنشوان مربشی  عنشوان مربشی  ه ه یک نفر بیک نفر ب  حدا ل حدا ل   ازازای  آئی  نامه مویف به استفاده ای  آئی  نامه مویف به استفاده   66--11هر باشگاه مطابق با بند هر باشگاه مطابق با بند : : 44--44

  می باشد.می باشد.  شناشنا  22مدرک مربیگری درجه مدرک مربیگری درجه 

برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب ها و درمان به مو ع آسیب ها از یک نفر پزشک مطشابق  برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب ها و درمان به مو ع آسیب ها از یک نفر پزشک مطشابق  تواند تواند میمیباشگاه باشگاه   ::55--44

  نماید.نماید.( ای  آئی  نامه استفاده ( ای  آئی  نامه استفاده 88--11با ماده )با ماده )

باید در چهار نسخه تنظشیم و  باید در چهار نسخه تنظشیم و  و غیره و غیره پزشک پزشک   مربی ومربی وکمک مربی، کمک مربی،   مربی،مربی،سرسر رارداد عضویت در باشگاه برای شناگران،  رارداد عضویت در باشگاه برای شناگران،   ::66--44

، ، مسشابقات مسشابقات و بشه سشازمان   و بشه سشازمان   اعتبار داششته  اعتبار داششته    مسابقاتمسابقاتای   رارداد پ  از تتئید سازمان ای   رارداد پ  از تتئید سازمان   در دفتر هیئت شنای استان به ثبت برسددر دفتر هیئت شنای استان به ثبت برسد

    گردد.گردد.می می ک نسخه ارائه ک نسخه ارائه هیئت شنا، باشگاه و شناگر هر کدام یهیئت شنا، باشگاه و شناگر هر کدام ی
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و و   پزششک پزششک   ، کمک مربی، کمک مربیمربی مربی   سرمربی،سرمربی،نیروهای متخصص دارای مدرک تخصصی همچون ؛ نیروهای متخصص دارای مدرک تخصصی همچون ؛ :  بل از عقد  رارداد با :  بل از عقد  رارداد با 22تبصره تبصره 

  زامی است.زامی است.للاا  مسابقاتمسابقاتتتئید مدارک تخصصی ای  افراد توسع سازمان تتئید مدارک تخصصی ای  افراد توسع سازمان ؛ ؛ غیره غیره 

سش مت و  سش مت و    بر عهده دارد و مویف بشه تشتمی   بر عهده دارد و مویف بشه تشتمی     مسابقاتمسابقات  هر باشگاه مسئولیت س متی اعضاء خود را در طو  برگزاریهر باشگاه مسئولیت س متی اعضاء خود را در طو  برگزاری  ::77--44

  برای اعضاء خود میباشد.برای اعضاء خود میباشد.بهداشت بهداشت 

  :  رارداد رایگان و بدون درج مبلغ برای شناگران، مربیان و... ثبت نخواهد گردید. :  رارداد رایگان و بدون درج مبلغ برای شناگران، مربیان و... ثبت نخواهد گردید. 88--44

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت  رارداد شامل موارد ذیل می باشد:مدارک مورد نیاز جهت ثبت  رارداد شامل موارد ذیل می باشد:  ::99--44

  اصل شناسنامه عکسدار و کپی آناصل شناسنامه عکسدار و کپی آن  --

  عک  اعضای تیم در  الب لوح فشردهعک  اعضای تیم در  الب لوح فشرده  اسک  شدهاسک  شده  فایلفایل  --

  10110111در سا  در سا  دارای اعتبار دارای اعتبار   کپی کارت بیمه ورزشیکپی کارت بیمه ورزشیاصل و اصل و   --

    تخصصی کلیه اعضاء کادر فنی و اجراییتخصصی کلیه اعضاء کادر فنی و اجراییاصل و کپی مدرک اصل و کپی مدرک   --

  اصل و کپی کارت ملی اصل و کپی کارت ملی   --

  سا  از سازمان نظام وییفه عمومیسا  از سازمان نظام وییفه عمومی  1818مجوز پروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی مجوز پروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی   --

  wwwwww..rreeggiisstteerr..iirrssff..iirrبه نشانی به نشانی   ه عضویت خانواده شنای فدراسیون شناه عضویت خانواده شنای فدراسیون شناثبت نام در سامانثبت نام در سامان  --

  یکیکدر در می بایست می بایست کلیه مربیان و کمک مربیان باشگاهها کلیه مربیان و کمک مربیان باشگاهها بمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات، بمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات،   ::00تبصره تبصره 

انجام خواهد شد. انجام خواهد شد. ، ،  بل از برگزاری مسابقات طبق اع م  بلی بل از برگزاری مسابقات طبق اع م  بلیکه که   شرکت نمایندشرکت نمایندهماهنگی مربیگری هماهنگی مربیگری دوره کلینیک تخصصی دوره کلینیک تخصصی 

  م ک حضور درای  کلینیک حکم مجوزرا خواهد داشت.)حضور درای  کلینیک برای ایشان اجباری است(م ک حضور درای  کلینیک حکم مجوزرا خواهد داشت.)حضور درای  کلینیک برای ایشان اجباری است(

تا یک  هفهکه قبکل از    تا یک  هفهکه قبکل از    10110188سال سال قاالت مسابقات شنای باشگاهها از پایان مرحله چهارم مسابقات قاالت مسابقات شنای باشگاهها از پایان مرحله چهارم مسابقات انانفصل نقل و فصل نقل و   ::1111--44

مسابقات مسابقات ی است باشگاهها تا ی  هفهه قبل  از مرحله دوم ی است باشگاهها تا ی  هفهه قبل  از مرحله دوم بدیهبدیه. . تعیین می گرددتعیین می گردد10110111مرحله اول مسابقات سال جاری مرحله اول مسابقات سال جاری 

نکردند یا بکا باشکگاهی قکرارداد ندارنکد نیکز عضکوگیری       نکردند یا بکا باشکگاهی قکرارداد ندارنکد نیکز عضکوگیری       نیز می توانند از شناگرانی که در مرحله اول شنا نیز می توانند از شناگرانی که در مرحله اول شنا سال جاری سال جاری 

  باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خود را جابجا می کنند الزامی است.باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خود را جابجا می کنند الزامی است.  از از   داشهن رضایت نامه رسمیداشهن رضایت نامه رسمی  نمایند.نمایند.

  مسابقاتمسابقات  ::55ماده ماده 

با توجه به شرایع تعطیلی استخر ها و با نظر به  رنطینه احتمالی در کشور در ماه هشای  با توجه به شرایع تعطیلی استخر ها و با نظر به  رنطینه احتمالی در کشور در ماه هشای    باشگاههاباشگاهها  شنایشنای   هرمانی هرمانیمسابقات مسابقات   ::11--55

برگزار میگردد. الزم به ذکر است در صورت تغییر شرایع حاکم تاریخ هشای مشذکور   برگزار میگردد. الزم به ذکر است در صورت تغییر شرایع حاکم تاریخ هشای مشذکور     ذیلذیل  مرحلهمرحله  33در در   در بخ  آ ایاندر بخ  آ ایان  پی  روپی  رو

  د بود.د بود. ابل تغییر خواهن ابل تغییر خواهن

  تیم باشگاهی می باشد.تیم باشگاهی می باشد.  44: برگزاری مسابقات منوط به شرکت حدا ل : برگزاری مسابقات منوط به شرکت حدا ل 22--55

  آقایان:آقایان:  مسابقات در بخشمسابقات در بخش  مراحلمراحل

  13913999ماه  ماه  اسفنداسفند2222--2211::مرحله او  مرحله او    --

  14331433ماهماه  اردیبهشتاردیبهشت  2424--2323  ::مرحله دوم مرحله دوم   --
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    11433433ماهماهتیرتیر  1818--1717::مرحله سوم مرحله سوم   --

متر متر   433433متر آزاد و متر آزاد و   15331533  __متر آزاد متر آزاد   833833  __متر متر   433433مواد مواد به جز به جز در هر ماده انفرادی در هر ماده انفرادی   نفرنفر  33هر باشگاه حداکثر هر باشگاه حداکثر : از : از 33--55

در مسابقات در مسابقات   و حداکثر یک تیم در هر ماده امدادی مجاز به شرکتو حداکثر یک تیم در هر ماده امدادی مجاز به شرکتشناگرهستند( شناگرهستند(   22)که مجاز به حداکثر )که مجاز به حداکثر مختلع انفرادیمختلع انفرادی

  هرتیم در نتایج انفرادی لحاظ می گردد.هرتیم در نتایج انفرادی لحاظ می گردد.  برتربرترنفر نفر   22الزم بذکر است فقع امتیاز الزم بذکر است فقع امتیاز   خواهند بود.خواهند بود.

    ..می باشد می باشد سابقات سابقات امدادی مامدادی م  تمامی موادتمامی مواد  انفرادی وانفرادی و  مادهماده  44مجاز به شرکت در مجاز به شرکت در )اعم از ایرانی و خارجی( )اعم از ایرانی و خارجی( : هر شناگر: هر شناگر44--55

  امتیاز داده می شود. امتیاز داده می شود.   FFIINNAA  PPOOIINNTTبراساس براساس انفرادی انفرادی   موادمواد  آخرآخر: به نفرات او  تا : به نفرات او  تا 55--55

  ی شود.ی شود.داده مداده مامتیاز امتیاز   FFIINNAA  PPOOIINNTTبراساس براساس   مواد امدادیمواد امدادی  آخرآخر: به تیمهای او  تا : به تیمهای او  تا 66--55

  NNaattiioonnaall))  ملشی ملشی ا که موفشق بشه تر شی و بهبشود رکشورد      ا که موفشق بشه تر شی و بهبشود رکشورد      نن، به هر شناگر یا تیم ش، به هر شناگر یا تیم ش هرمانی هرمانی  در هر مرحله از مسابقاتدر هر مرحله از مسابقات  ::77--55

RReeccoorrdd ) ) سشنی سشنی   رکورد ردهرکورد ردهاگر موفق به ثبت اگر موفق به ثبت و و   ،،  %%911911معاد  معاد  گردند گردند((((AAGGEE  GGrroouuppee  1717--  1515  سشا  سشا    )ششوند  ششوند  )جوانشان(  )جوانشان

نها پاداش مادی توسع باشگاه هشا و  نها پاداش مادی توسع باشگاه هشا و  تت( شوند ( شوند AAggee  ggrroouuppeeان )ان )و اگر موفق به تر ی رکورد رده سنی نوجوانو اگر موفق به تر ی رکورد رده سنی نوجوان    %%5511معاد  معاد  

    سازمان لیگ شنا اهدا خواهد شدسازمان لیگ شنا اهدا خواهد شد

  ..نخواهد شدنخواهد شدرکورد محاسبه رکورد محاسبه   ((77--55بند بند   فوق الذکر)فوق الذکر)ی امتیازی امتیازدر مورد شناگران خارجدر مورد شناگران خارج  ::44تبصره تبصره 

    ..در مورد شناگران ایرانی مقیم خارج از کشور، امتیاز رکورد محاسبه میشوددر مورد شناگران ایرانی مقیم خارج از کشور، امتیاز رکورد محاسبه میشود  ::55تبصره تبصره 

  وره معرفی و اع م میگردد.وره معرفی و اع م میگردد.امتیازات کلی تیمها محاسبه شده و  هرمان هر دامتیازات کلی تیمها محاسبه شده و  هرمان هر د  مسابقاتمسابقاتپ  از پایان هر مرحله از پ  از پایان هر مرحله از   ::88--55

بعنوان بعنوان ریال(ریال(  111111//111111//111111)معادل )معادل   ریالریال  میلیونمیلیون  یکصدیکصدمبلغ مبلغ شنا )آقایان(شنا )آقایان(  مسابقاتمسابقاتدردرموظفندموظفندهای شرکت کننده های شرکت کننده   کلیه باشگاهکلیه باشگاه: : 99--55

  11183111011111118311101111فدراسیون به شماره فدراسیون به شماره   به حساببه حساب  ی  ماه قبل از  تاریخ برگزاری مرحله اول مسابقات ی  ماه قبل از  تاریخ برگزاری مرحله اول مسابقات حداکثر تا حداکثر تا حق مشارکت حق مشارکت 

فدراسیون شنا فدراسیون شنا بنام درآمدی بنام درآمدی   )شعبه پیام انقالب اسالمی()شعبه پیام انقالب اسالمی(ملی ایرانملی ایرانبان  بان  نزد نزد   IIRR  351131111111118311101111351131111111118311101111  شباشبا  شمارهشمارهوو

باشگاه ازحضوردرمسابقات حذف می باشگاه ازحضوردرمسابقات حذف می   10110111//1111//2121تاریخ تاریخ   الزم بذکر است در صورت عدم پرداخت وجه فوق تاالزم بذکر است در صورت عدم پرداخت وجه فوق تا    واریز نمایند.واریز نمایند.

باشگاه ها می توانند با ارائه درخواست کهبی مبلغ حق المشارکت  فوق را با تایید سازمان مسابقات بصورت اقساط بصورت باشگاه ها می توانند با ارائه درخواست کهبی مبلغ حق المشارکت  فوق را با تایید سازمان مسابقات بصورت اقساط بصورت   گردد.گردد.

% از مبلغ کل ی  هفهه قبل از مرحله دوم و مابقی نیز ی  هفهه قبل از مرحله % از مبلغ کل ی  هفهه قبل از مرحله دوم و مابقی نیز ی  هفهه قبل از مرحله 2525  ،،قبل از مرحله اولقبل از مرحله اول  ی  هفههی  هفهه% از مبلغ کل % از مبلغ کل 5151

  )بدیهی است جهت تضمین در این خصوص چ  دریافت می گردد()بدیهی است جهت تضمین در این خصوص چ  دریافت می گردد(سوم واریز نمایند.سوم واریز نمایند.

د میزبان یکی د میزبان یکی و با رعایت کلیه موارو با رعایت کلیه موار  باشگاههایی که طبق تصمیم سازمان مسابقاتباشگاههایی که طبق تصمیم سازمان مسابقات  ::وظایف باشگاههای برگزار کنندهوظایف باشگاههای برگزار کننده: : 1313--55

  امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر ا دام نمایند:امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر ا دام نمایند:  ززمی شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تجهیمی شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تجهی  مسابقاتمسابقاتاز مراحل از مراحل 

  متر و لوازم و تجهیزات مربوطهمتر و لوازم و تجهیزات مربوطه  5353الف: آماده سازی استخر استاندارد الف: آماده سازی استخر استاندارد   

  مسابقاتمسابقاتب: تتمی  کادر داوری محلی بر اساس اع م سازمان ب: تتمی  کادر داوری محلی بر اساس اع م سازمان   

  ج: تتمی  کادر پزشکی و اورژان ج: تتمی  کادر پزشکی و اورژان   

  د: تتمی  کادر انتظامید: تتمی  کادر انتظامی  

  هش: تتمی  دبیرخانه با لوازم )کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی و ...(هش: تتمی  دبیرخانه با لوازم )کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی و ...(  
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: باشگاههایی که  صد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را دارند می بایست درخواست کتبی اع م میزبانی خشود  : باشگاههایی که  صد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را دارند می بایست درخواست کتبی اع م میزبانی خشود    11تبصرهتبصره  **

حله مورد نظر به سازمان مسابقات شنا ارسا  نماید.بدیهی است موافقت نهایی میزبشانی بعهشده   حله مورد نظر به سازمان مسابقات شنا ارسا  نماید.بدیهی است موافقت نهایی میزبشانی بعهشده    بل از مر بل از مر  روزروز  4545را حداکثر را حداکثر 

  سازمان مسابقات شنای فدراسیون می باشد.سازمان مسابقات شنای فدراسیون می باشد.

  مشاده مشاده هر هر   اع م نتایج اع م نتایج د یقه پ  از د یقه پ  از   3333اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسع سرپرست تیم، حداکثر اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسع سرپرست تیم، حداکثر   ::1111--55

تشیم معتشرض  شانع    تشیم معتشرض  شانع      ،،ریا  به سرداور مسابقه تحویل داده شود. اگر پ  از توضیحات سشرداور ریا  به سرداور مسابقه تحویل داده شود. اگر پ  از توضیحات سشرداور   553333//333333شنا همراه با مبلغ شنا همراه با مبلغ 

مطرح و تصمیم الزم اتخاذ مطرح و تصمیم الزم اتخاذ استیناف استیناف موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات )صبح و عصر( در هیئت منصفه موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات )صبح و عصر( در هیئت منصفه   ،،نگرددنگردد

  گان الزم االجراء خواهد بود.گان الزم االجراء خواهد بود.. ای  تصمیم  طعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنند. ای  تصمیم  طعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندمیشودمیشود

و در غیشر  و در غیشر    چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی بشه تشیم مربوطشه مسشترد میگشردد      چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی بشه تشیم مربوطشه مسشترد میگشردد        ::1212--55

  شنا تعلق خواهد گرفت.شنا تعلق خواهد گرفت.  مسابقاتمسابقاتاینصورت به سازمان اینصورت به سازمان 

  : عدم حضور به مو ع شناگر در اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.: عدم حضور به مو ع شناگر در اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.33تبصرهتبصره**

جریمشه  جریمشه  تعیی  می گردد. بدیهی اسشت  تعیی  می گردد. بدیهی اسشت    ریالریال  11//000000//000000جریمه غیبت در مسابقه )بدون مجوز پزشکی( به میزان جریمه غیبت در مسابقه )بدون مجوز پزشکی( به میزان   ::88  تبصکره تبصکره **

بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت  بل از اولی  مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بود در غیر اینصورت ششناگر فشوق  از   بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت  بل از اولی  مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بود در غیر اینصورت ششناگر فشوق  از   

  کلیه ر ابتهای شنا محروم خواهد گردید.کلیه ر ابتهای شنا محروم خواهد گردید.

  1616باشگاه می تواند حداکثر یکروز کاری  بل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا پایشان و شت اداری سشاعت    باشگاه می تواند حداکثر یکروز کاری  بل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا پایشان و شت اداری سشاعت      ::11تبصره تبصره **

  بدون احتساب جریمه حذف نماید. بدون احتساب جریمه حذف نماید.   از رشته های مورد نظراز رشته های مورد نظر  ،شناگر یا شناگران خود را،شناگر یا شناگران خود را

مسابقات تعیی  میشوند مسابقات تعیی  میشوند   للمرحله اومرحله او  ، یک روز  بل از شروع ، یک روز  بل از شروع مسابقاتمسابقات  کلیه مراحلکلیه مراحلاعضاء هیئت منصفه یا ژوری برای اعضاء هیئت منصفه یا ژوری برای   ::1313--55

  ای  اعضاء عبارتند از:ای  اعضاء عبارتند از:

  معرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئی  جلسهمعرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئی  جلسه  ((فنیفنینایرنایر))رئی ، نایب رئی ، دبیر کل و یا نماینده رئی ، نایب رئی ، دبیر کل و یا نماینده   --

  شنا.شنا.  مسابقاتمسابقاترئی  سازمان رئی  سازمان   --

  نایر داوری فدراسیوننایر داوری فدراسیون  --

  رئی  سازمان مسابقات.رئی  سازمان مسابقات.انتخاب انتخاب ها ذینفع نباشد به ها ذینفع نباشد به   که در نتایج باشگاهکه در نتایج باشگاه  کمیته فنی شناکمیته فنی شنانفر از اعضاء نفر از اعضاء   یکیک  --

مهلشت  مهلشت    وو  1111//9999//9911  آخر وقت اداریآخر وقت اداری  تاتاتصویب آئی  نامشه  تصویب آئی  نامشه  ، از زمان ، از زمان در بخ  آ ایاندر بخ  آ ایان  زمان اعالم آمادگی باشگاههازمان اعالم آمادگی باشگاهها  ::1414--55

  خواهد بود.خواهد بود.( ( 44--33و )و )( ( 11--55طبق ماده )طبق ماده )  مسابقاتمسابقات  نهائی عضوگیری مطابق با زمان برگزاری مراحل مختلفنهائی عضوگیری مطابق با زمان برگزاری مراحل مختلف

                                هشر مرحلشه میباششد   هشر مرحلشه میباششد   در در کشاری  بشل از ششروع مسشابقات     کشاری  بشل از ششروع مسشابقات       روزروز  44در هشر مرحلشه   در هشر مرحلشه     هشا هشا   : زمان اع م برگه ارنشج تشیم  : زمان اع م برگه ارنشج تشیم  1515--55

آن مرحلشه از مسشابقات   آن مرحلشه از مسشابقات     دردرو بعد از تاریخ فوق تیم مذکور و بعد از تاریخ فوق تیم مذکور که طبق فرمت رسمی داوری مسابقات تکمیل و ارسا  می گردد که طبق فرمت رسمی داوری مسابقات تکمیل و ارسا  می گردد 

  حذف می گردد.حذف می گردد.
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  مقررات انضباطیمقررات انضباطی  ::66ماده ماده 

و کمیته انضباطی و کمیته انضباطی   وزارت ورزش و امور جوانانوزارت ورزش و امور جوانان  بر آئی  نامه های انضباطی مصوببر آئی  نامه های انضباطی مصوبرعایت شئون اخ  ی و اس می برارعایت شئون اخ  ی و اس می برا  ::11--66

  ضروری و الزم االجرا میباشد.ضروری و الزم االجرا میباشد.  فدراسیونفدراسیون

مقررات و اعما  مغایر با شئون اسش می در محشل و زمشان مسشابقه از اختیشارات      مقررات و اعما  مغایر با شئون اسش می در محشل و زمشان مسشابقه از اختیشارات        ضضرسیدگی به هر گونه تخلف و نقرسیدگی به هر گونه تخلف و نق  ::22--66

  سرداور مسابقات است.سرداور مسابقات است.

محروم ششده  محروم ششده    از شرکت در مسابقاتاز شرکت در مسابقات  ، ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شنا، ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شناورزش و امور جوانانورزش و امور جوانانوزارت وزارت افرادیکه توسع افرادیکه توسع   ::33--66

  اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.

پزششک(  پزششک(    یایا  وو  مربیمربی  مربی،مربی،سرسرسرپرست، سرپرست، ))تصمیم به تغییر هر یک از اعضاء تصمیم به تغییر هر یک از اعضاء   ییدر صورتیکه هر یک از باشگاهها به دلیلدر صورتیکه هر یک از باشگاهها به دلیل  ::44--66

  اع م گردد.اع م گردد.  مسابقاتمسابقات  باید مراتب بصورت کتبی به سازمانباید مراتب بصورت کتبی به سازمان  بگیرند،بگیرند،

و در و در      هرمانی کشور بصشورت فعشا  از اسشتان مربوطشه بشوده      هرمانی کشور بصشورت فعشا  از اسشتان مربوطشه بشوده       مسابقاتمسابقات  مویف به شرکت درمویف به شرکت درشناگران منتخب استانها شناگران منتخب استانها   ::55--88

  بشا مششارالیه  بشا مششارالیه    رای کمیهه انضباطیرای کمیهه انضباطیبراساس براساس ، ، در مسابقات حسب گزارش هیتت شنای استان مربوطهدر مسابقات حسب گزارش هیتت شنای استان مربوطه  شرکتشرکت  امتناع ازامتناع ازصورت صورت 

  عمل می گردد.عمل می گردد.

در در   تنظیمی فدراسشیون و کمیتشه فنشی ششنا    تنظیمی فدراسشیون و کمیتشه فنشی ششنا    ، مویفند طبق برنامه های ، مویفند طبق برنامه های دعوت می شونددعوت می شوندتیم ملی تیم ملی   اردویاردویشناگرانی که به شناگرانی که به   ::66--66

برنامه های تمرینی شرکت کنند. باشگاهها مویف به همکاری در ای  زمینه بوده و تخلف از ای  امر توسع شناگر یا باششگاه  برنامه های تمرینی شرکت کنند. باشگاهها مویف به همکاری در ای  زمینه بوده و تخلف از ای  امر توسع شناگر یا باششگاه  

در ای  خصوص رونوشت دعوتنامه اردو به باشگاهها ارسا  در ای  خصوص رونوشت دعوتنامه اردو به باشگاهها ارسا    ..ی و جرائم آن اع م خواهد شدی و جرائم آن اع م خواهد شدکمیته انضباطی پیگیرکمیته انضباطی پیگیراز طریق از طریق 

  خواهد شد.خواهد شد.

تحت پوشک   تحت پوشک       سایر رشهه هایسایر رشهه هایاجازه شرکت در مسابقات اجازه شرکت در مسابقات در تمام رده های سنی در تمام رده های سنی   عضو باشگاههای شناعضو باشگاههای شناشناگران شناگران کلیه کلیه   ::77--66

از ایکن  از ایکن  رشهه آبهای آزاد و سکربازان وظیفکه   رشهه آبهای آزاد و سکربازان وظیفکه     داشت.داشت.نخواهند نخواهند   رارای دیگر ی دیگر و سایر فدراسیونهاو سایر فدراسیونها)واترپلو،شیرجه( )واترپلو،شیرجه(   شناشنا  فدراسیونفدراسیون

  ..بند مسهثنی هسهندبند مسهثنی هسهند

اخت حق الزحمه شناگران، مربیان، سرپرسهان، پزشکان و سایر اعضاء تیم طبق قکرارداد ثبکت   اخت حق الزحمه شناگران، مربیان، سرپرسهان، پزشکان و سایر اعضاء تیم طبق قکرارداد ثبکت   ددباشگاهها موظف به پرباشگاهها موظف به پر  ::88--66

راسکیون شکنا و   راسکیون شکنا و   در فددر فدنفع مجاز به طکر  شککایت   نفع مجاز به طکر  شککایت     فرد ذیفرد ذی  ،،هسهند. در صورت تخلف از پرداختهسهند. در صورت تخلف از پرداخت  مسابقاتمسابقاتسازمان سازمان شده در شده در 

  ،،عدم پرداخت مطالبکات ورزشککاران   عدم پرداخت مطالبکات ورزشککاران     بدیهی است درصورت تاییدبدیهی است درصورت تایید  به طرفیت باشگاه مهخلف خواهد بود.به طرفیت باشگاه مهخلف خواهد بود.  مسابقاتمسابقاتسازمان سازمان 

کادر فنی و اجرایی از باشگاه، سازمان مسابقات می توانند نسبت به عدم پذیرش باشگاه در سکال جکاری و ارائکه پرونکده     کادر فنی و اجرایی از باشگاه، سازمان مسابقات می توانند نسبت به عدم پذیرش باشگاه در سکال جکاری و ارائکه پرونکده     

سی به سایر سازمانها اقدام نماید. ضمناً ورزشکاران و ککادر فنکی ایکن باشکگاه هکا      سی به سایر سازمانها اقدام نماید. ضمناً ورزشکاران و ککادر فنکی ایکن باشکگاه هکا      شاکیان به کمیهه انضباطی و ادامه بررشاکیان به کمیهه انضباطی و ادامه برر

  بمنظور پیوسهن به سایر باشگاه ها نیازی به رضایت نامه باشگاه نخواهند داشت.بمنظور پیوسهن به سایر باشگاه ها نیازی به رضایت نامه باشگاه نخواهند داشت.

: باشگاهها مویف به تمری  شناگران تحت پوش  خود مشی باششند. چنانچشه باششگاهی از امکانشات سشخت افشزاری        : باشگاهها مویف به تمری  شناگران تحت پوش  خود مشی باششند. چنانچشه باششگاهی از امکانشات سشخت افشزاری        99--66

  د.د.نند آنها را در ای  امر کمک نماید آنها را در ای  امر کمک نمایننمی توانمی توانو هیات ها و هیات ها د، فدراسیون د، فدراسیون برخوردار نباشبرخوردار نباش
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ا مجااز  ا مجااز  ههسال تمام، فاقد کارت پایان خدمت  و یا معافیت ازخدمت توسط باشگاهسال تمام، فاقد کارت پایان خدمت  و یا معافیت ازخدمت توسط باشگاه1111بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی   ::1313--66

با اجازه کتبی ساازمان وظیفاه   با اجازه کتبی ساازمان وظیفاه   معافیت موقت صرفاً معافیت موقت صرفاً معافیت تحصیلی یا معافیت تحصیلی یا نمی باشند .همچنین به کارگیری دارندگان برگ اعزام، نمی باشند .همچنین به کارگیری دارندگان برگ اعزام، 

هاا نبابت باه رعایات بمهانامه      هاا نبابت باه رعایات بمهانامه        امکاان پاریر مای باشاد. لارا  ارورت دارد باشاگاه       امکاان پاریر مای باشاد. لارا  ارورت دارد باشاگاه         )مجوز فعالیات ورزشای    )مجوز فعالیات ورزشای    عمومیعمومی

  ستادکل نیروهای مبلح دقت الزم را معمول نمایند.ستادکل نیروهای مبلح دقت الزم را معمول نمایند.  13921392//99//2020/ن مورخ /ن مورخ 22/م//م/507507//2222//3333

مسشابقات  مسشابقات  ارجاع شده و سشازمان  ارجاع شده و سشازمان    مسابقاتمسابقاتبه سازمان به سازمان   ادهاادهاو  راردو  رارد  االت شناگراناالت شناگرانققکلیه اخت فات مربوط به نقل و انتکلیه اخت فات مربوط به نقل و انت  ::1111--66

  مجاز به بررسی و صدور رأی نهایی در ای  زمینه میباشد.مجاز به بررسی و صدور رأی نهایی در ای  زمینه میباشد.

  : هزینه تمری  شناگران به غیر از مدعوی  تیم ملی بعهده باشگاهها می باشد.: هزینه تمری  شناگران به غیر از مدعوی  تیم ملی بعهده باشگاهها می باشد.1212--66

  کنترل دوپینگکنترل دوپینگ  ::77ماده ماده 

و و   مربیان، پزشکان و غیشره، مویشف بشه آگشاهی     مربیان، پزشکان و غیشره، مویشف بشه آگشاهی       ربیان،ربیان،سرمسرم  همه ورزشکاران و مسئولی  باشگاهها اعم از سرپرستان،همه ورزشکاران و مسئولی  باشگاهها اعم از سرپرستان،  ::11--77

  پیروی از  وانی  بی  المللی و کشوری کنتر  دوپینگ هستند.پیروی از  وانی  بی  المللی و کشوری کنتر  دوپینگ هستند.

( ورزششکار همشواره   ( ورزششکار همشواره   FFIINNAA( و فدراسیون بی  المللشی ششنا )  ( و فدراسیون بی  المللشی ششنا )  WWAADDAAطبق  وانی  آژان  بی  المللی ضد دوپینگ )طبق  وانی  آژان  بی  المللی ضد دوپینگ )  ::22--77

اطش ع از  اطش ع از    بافتهای بدن خود را شخصاً به عهده دارد و عدمبافتهای بدن خود را شخصاً به عهده دارد و عدم  مسئولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات ومسئولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و

  فی مسئولیت وی نخواهد بود.فی مسئولیت وی نخواهد بود. وانی  مبارزه با دوپینگ نا وانی  مبارزه با دوپینگ نا

و کشوری با و کشوری با     و خارج از مسابقات مطابق با  وانی  بی  المللیو خارج از مسابقات مطابق با  وانی  بی  المللی  مسابقاتمسابقاتکنتر  دوپینگ در مراحل مختلف کنتر  دوپینگ در مراحل مختلف   ییااههآزمایشآزمایش  ::33--77

   ع  بلی انجام خواهد شد. ع  بلی انجام خواهد شد.همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اطهمکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اط

ها مویف به اخذ آخری  تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقا  اط عات ها مویف به اخذ آخری  تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقا  اط عات   مربیان و پزشکان باشگاهمربیان و پزشکان باشگاهسرپرستان، سرپرستان،   ::44--77

  .( .( مباحث مطروحه در این خصوص در کلینی  تخصصی مربیان ارائه می گرددمباحث مطروحه در این خصوص در کلینی  تخصصی مربیان ارائه می گردد))الزم به ورزشکاران هستند.الزم به ورزشکاران هستند.

  فرم پزشکی  بل از شروع مسابقات می باشند.فرم پزشکی  بل از شروع مسابقات می باشند.  : کلیه ورزشکاران مویف به تکمیل: کلیه ورزشکاران مویف به تکمیل55--77

  تبلیغاتتبلیغات  ::88ماده ماده 

مشی نماینشد   مشی نماینشد     ششرکت ششرکت باشگاهی به نام آنان در مسابقات باشگاهی به نام آنان در مسابقات کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیم کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیم   ::11--88

بلیغات خود را ارائه بلیغات خود را ارائه % تخفیف نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محیع های برشمرده زیر، ت% تخفیف نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محیع های برشمرده زیر، ت5353میتوانند با برخورداری از میتوانند با برخورداری از 

    نمایند.نمایند.

  عدد یا بیشترعدد یا بیشتر  22متر به تعداد متر به تعداد   33××11اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استخر اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استخر     استخر محل برگزاری مسابقاتاستخر محل برگزاری مسابقات  --

  GGllffaanniimmaatteeddسانتی متر که تحت فرمت فل  و یا سانتی متر که تحت فرمت فل  و یا   44//55× × 44//55سایت فدراسیون شنا به ابعاد سایت فدراسیون شنا به ابعاد   --

سات اعم از خدماتی و یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را سات اعم از خدماتی و یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را ، شرکتها، مؤس، شرکتها، مؤسارگانهاارگانهاسایر سایر   ::22--88

  در محل استخر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.در محل استخر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.

  فدراسیون شنا در رد و یا  بو  پیشنهادات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بود.فدراسیون شنا در رد و یا  بو  پیشنهادات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بود.  ::33--88
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  جوائز و پاداش هاجوائز و پاداش ها  ::11ماده ماده 

  مربی،مربی،کمک کمک مربی،مربی،  مربی،مربی،سرسر، ، شناگرانشناگرانکشور اعم کشور اعم شنای باشگاههای شنای باشگاههای   مسابقات  هرمانیمسابقات  هرمانیبه کلیه اعضاء تیمهای او  تا سوم به کلیه اعضاء تیمهای او  تا سوم   ::11--99

    شد.شد.  های ط ، نقره و برنز همراه با حکم  هرمانی داده خواهدهای ط ، نقره و برنز همراه با حکم  هرمانی داده خواهد  مدا مدا مسابقات مسابقات پزشک در پایان آخری  مرحله پزشک در پایان آخری  مرحله   وو  سرپرستسرپرست

  کنند.کنند.  دریافت میدریافت می  جام  هرمانیجام  هرمانی  ،،سابقاتسابقاتممتیمهای او  تا سوم تیمهای او  تا سوم   ::22--99

مخصشوص  مخصشوص  ششوند لشوح   ششوند لشوح   کشور کشور   جوانانجوانان  سنیسنیهای های و رکورد رده و رکورد رده به شناگرانی که موفق به بهبود و تر ی رکوردهای ملی به شناگرانی که موفق به بهبود و تر ی رکوردهای ملی   ::33--99

  اهداء خواهد شد.اهداء خواهد شد.  رکورد شکنانرکورد شکنان

  بکاالترین بکاالترین حشوزه :  حشوزه :    دردر    هشا را هشا را   مسابقات باشگاهمسابقات باشگاهشنا بهتری  شناگر شنا بهتری  شناگر مسابقات مسابقات ، سازمان ، سازمان مسابقاتمسابقاتدر پایان آخری  مرحله در پایان آخری  مرحله   ::44--99

به نسبت حدنصاب هکای مکورد   به نسبت حدنصاب هکای مکورد     مرحله مسابقاتمرحله مسابقات  سه سه مرحله از مرحله از 22پوینت کسب شده  در پوینت کسب شده  در   مجموع بههرین فینامجموع بههرین فینا  براساسبراساس  پوینتپوینت

از طریشق سشازمان   از طریشق سشازمان     یک جایزه ویشهه یک جایزه ویشهه   وو  انتخاب می نماید که نامبرده به دریافت لوح تقدیر و جام یادبودانتخاب می نماید که نامبرده به دریافت لوح تقدیر و جام یادبود  قبول کمیهه فنی شناقبول کمیهه فنی شنا

  نائل میگردد.نائل میگردد.  مسابقاتمسابقات

بهتشری  ششناگر   بهتشری  ششناگر     ((مربی شخصکی مربی شخصکی   ))  تمرین دهندهتمرین دهندهمربی مربی   یایا  سرمربیسرمربی  مسابقاتمسابقات  ، سازمان، سازمانپایان آخری  مرحله مسابقاتپایان آخری  مرحله مسابقات  : در: در55--99

  نایل خواهد شد.نایل خواهد شد.  جایزه ویههجایزه ویهه  یکیک رار داده و نامبرده به دریافت  رار داده و نامبرده به دریافت     را مورد تشویقرا مورد تشویق  مسابقاتمسابقات

  ::1199ماده ماده 

کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد. کمیته فنشی  کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد. کمیته فنشی    بهبه  مسابقاتمسابقاتدر سازمان در سازمان و تصویب و تصویب   هر گونه تغییر در ای  آئی  نامه پ  از طرحهر گونه تغییر در ای  آئی  نامه پ  از طرح

در جلسه ای که با حضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حات و تغییرات آئی  نامه در جلسه ای که با حضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حات و تغییرات آئی  نامه 

در هیتت رئیسه در هیتت رئیسه     و بصورت پیشنهاد به رئی  فدراسیون تسلیم مینماید تا پ  از تصویبو بصورت پیشنهاد به رئی  فدراسیون تسلیم مینماید تا پ  از تصویب  ا داما دام  مسابقاتمسابقاتارجاعی از سازمان ارجاعی از سازمان 

  ورد اجرا گذاشته شود.ورد اجرا گذاشته شود.مم  بهبه

    ::9999ماده ماده 

به تصویب فدراسیون شنا به تصویب فدراسیون شنا   وومورد بازبینی  رار گرفته مورد بازبینی  رار گرفته 10101111//11//1188مورخ مورخ کمیته فنی شنا کمیته فنی شنا در جلسه در جلسه   مادهماده  1111ای  آئی  نامه در ای  آئی  نامه در 

    گردد.گردد.  های مرتبع اب غ میهای مرتبع اب غ می  ها و سازمانها و سازمان  و به منظور اجرا به کلیه باشگاهو به منظور اجرا به کلیه باشگاه  رسیدرسید

  

  

  محسن رضوانیمحسن رضوانی

  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوفدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو  رئیسرئیس
  


