
 

 

 

1399اسفند ماه

آئين نامه
) بلندمسافت (مسابقات شنا  

اصفهانزنده رود جام   
 (سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني)

     ن)دخترا( 

1399اسفند ماه  
)صفهانشهرستان ا، اصفهان استان(  



  

دختـران  دختـران    سالسال  1515باالي باالي   ييسنسن  هاي هاي   ردهرده  دردر  بلندبلندشنا مسافت شنا مسافت مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنيفني  تهتهييكمكم  ممييبر اساس تصمبر اساس تصم
جهـت توسـعه كمـي و كيفـي     جهـت توسـعه كمـي و كيفـي       (سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني)(سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني)  اصفهاناصفهان  زنده رودزنده رودجام جام   --  عنوانعنوان  تحت تحت 
در نظـر داشـتن   در نظـر داشـتن     است بااست با  مقتضيمقتضي  هذاهذاييعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  در استان اصفهاندر استان اصفهان  للييبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  كشوركشور  بانوانبانوان  شنايشناي
      ..ددييئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور آن استان جهت شركت درمسابقات آن استان جهت شركت درمسابقات   ممييبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننييمفاد امفاد ا

 ناستا هر تعداد افراد اعزامي از:  

    نفرنفر  11الف) سرپرست الف) سرپرست 
    نفرنفر  11  ب) مربيب) مربي

    ))سالسال1515(باالي (باالي نفرنفر  77ج) ورزشكار ج) ورزشكار 
      نفرخواهد بود.نفرخواهد بود.  99  ررحداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكاحداكثر نفرات اعزامي اعم از مربي، سرپرست، ورزشكا

 محل وزمان اجراي مسابقات: 
  محل برگزاري  زمان پذيرش متولدين رده سني(دختران)

 سال15باالي 
  اصفهاناستان   1399اسفند به پايين1384

  با توجه به اپيدمي كرونا روز و تاريخ دقيق مسابقه متعاقباً اعالم ميگردد.
 :شناگران خوابگاه برگزاري و استخر محل

  استخر مرواريد-اصفهانشهرستان  -اصفهاناستان : مسابقه  برگزاري يرش وپذ محل
     09131179024با شماره تلفن   خانم ويدا دباغي :و ثبت نام مسئول پذيرش

    09133258018  با تلفن  پيمان گراميسرپرست اجرايي مسابقات: آقاي  

 چگونگي برگزاري مسابقات: 
        خواهد شد.خواهد شد.مسابقات به صورت نهايي برگزار مسابقات به صورت نهايي برگزار   --١١
توزيع مدال به نفرات توزيع مدال به نفرات مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخرين روز مسابقات با مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخرين روز مسابقات با   --22

    برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  رده سني رده سني در،در،  اهداي كاپ قهرماني به تيم هاي برتراهداي كاپ قهرماني به تيم هاي برترسوم وسوم و  اول تااول تا
  مي باشد.مي باشد.  اصفهاناصفهاناستان استان هيات شناي هيات شناي بعهده بعهده     اصفهاناصفهان  زنده رود زنده رود   اهداء احكام جاماهداء احكام جام  --44

 كنگره مسابقات:  
      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسكاناسكاندر محل در محل   قبل از مسابقاتقبل از مسابقات  شبشب  2121رأس ساعت رأس ساعت 

 : دستورجلسه    

      تالوت قرآن كريم تالوت قرآن كريم   --١١
    خير مقدم خير مقدم   --22
  حضور و غياب تيم هاحضور و غياب تيم ها  --33
    شرح نحوه برگزاري مسابقاتشرح نحوه برگزاري مسابقات  --44
    آخرين مهلت زماني جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تيم هاآخرين مهلت زماني جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تيم ها--55



  ( فني وانضباطي)  به شرح ذيل مي باشند:( فني وانضباطي)  به شرح ذيل مي باشند:  كميته ژوريكميته ژورياعضاي اعضاي : :   11توجهتوجه  

  ناظرفني فدراسيون  ناظرفني فدراسيون    --11

  استعداديابي فدراسيوناستعداديابي فدراسيون  نماينده كميتهنماينده كميته  --22

  سرپرست كل مسابقاتسرپرست كل مسابقات  --33

  سرپرست اجرايي مسابقات سرپرست اجرايي مسابقات   --44

    سرداور مسابقاتسرداور مسابقات  --۵۵

 (ويژه ورزشكاران و مربيان) مدارك مورد نياز:  
  :ورزشكاران

    اصل شناسنامه عكس داراصل شناسنامه عكس دار  همراه داشتنهمراه داشتن--١١

(از آموزش (از آموزش عكس دار معتبرعكس دار معتبر  گواهي اشتغال به تحصيلگواهي اشتغال به تحصيل  ارائهارائه  باشد،باشد،داراي شناسنامه عكس دار نداراي شناسنامه عكس دار ن  ييچنانچه ورزشكارچنانچه ورزشكار  :11تبصرهتبصره
    الزامي است. الزامي است.   و پرورش)  يا اصل شناسنامه والدينو پرورش)  يا اصل شناسنامه والدين

    33××44قطعه عكس قطعه عكس   يكيك  --٢٢
    ))13913999داراي اعتبار در سال داراي اعتبار در سال كارت بيمه پزشكي ورزشي (كارت بيمه پزشكي ورزشي (  --33
  اعي يا خدمات درماني اعي يا خدمات درماني همراه داشتن دفترچه بيمه تامين اجتمهمراه داشتن دفترچه بيمه تامين اجتم  --44

  :مربيان و سرپرست
    33××44يك قطعه عكس يك قطعه عكس --55
    شناشنا  22درجه درجه داشتن حداقل كارت مربيگري داشتن حداقل كارت مربيگري   --66
  و اصل كارت را نيز ارائه نمايند.و اصل كارت را نيز ارائه نمايند.  ملي ملي تصوير كارت تصوير كارت   --77
  

 : تذكرمهم  
كور كور شناگران درصورتي كه به هر دليل با ذكر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شركت در مسابقات مـذ شناگران درصورتي كه به هر دليل با ذكر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شركت در مسابقات مـذ 

را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي بوده و از شركت شناگراني كه اصل شناسـنامه خـود را بـه    را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي بوده و از شركت شناگراني كه اصل شناسـنامه خـود را بـه    
صغرسن داشته باشند جلوگيري صغرسن داشته باشند جلوگيري   ؛؛همراه نداشته باشند و يا به هردليلي شناسنامه آنان مخدوش وحتي با طي مراحل قانونيهمراه نداشته باشند و يا به هردليلي شناسنامه آنان مخدوش وحتي با طي مراحل قانوني

    بعمل خواهد آمد.بعمل خواهد آمد.

 امورمالي:  
ابگاه و هزينه (غذا،اسكان،اياب ذهاب و غيره)براي ورزشكاران در زمان تعيين  شدن تاريخ برگزاري جام ابگاه و هزينه (غذا،اسكان،اياب ذهاب و غيره)براي ورزشكاران در زمان تعيين  شدن تاريخ برگزاري جام هماهنگي خوهماهنگي خو  --11

    متعاقبĤ اعالم مي گردد.متعاقبĤ اعالم مي گردد.
  خودداري گردد.خودداري گردد.̋˝همراه، فرزند، مربي يا سرپرست )جداهمراه، فرزند، مربي يا سرپرست )جدا، ، از آوردن نفرات اضافي تحت عنوان (اولياءبازيكنان، راننده از آوردن نفرات اضافي تحت عنوان (اولياءبازيكنان، راننده 

 :مقررات فني وشيوه برگزاري مسابقات  
    تواند در مسابقات شركت كند.تواند در مسابقات شركت كند.  ميمي  تيمتيمدر هريك از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر در هريك از رشته هاي شنا فقط دو شناگر از هر   --١١
      هر شناگر مي تواند در كليه مواد انفرادي وتيمي شركت نمايد.هر شناگر مي تواند در كليه مواد انفرادي وتيمي شركت نمايد.  --22
  تمامي شناگران اعزامي مي بايست حداقل در يك رشته مسابقه دهند.تمامي شناگران اعزامي مي بايست حداقل در يك رشته مسابقه دهند.  --33

    تركيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشي مسابقات تسليم گردد.تركيب تيم هاي امدادي مي بايست حداقل يك ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشي مسابقات تسليم گردد.  --44
    مي شود.مي شود.ء ء   به كليه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهايي حكم و مدال اهدابه كليه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهايي حكم و مدال اهدا  --55



  ج دست نويس شده ممانعت مي گردد.ج دست نويس شده ممانعت مي گردد.تايپ اسامي و ركورد شناگران در برگه ارنج الزامي است از دريافت برگه ارنتايپ اسامي و ركورد شناگران در برگه ارنج الزامي است از دريافت برگه ارن  --66
درصورتي كه شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گرديده و مقرر گردد درمسابقه شركت نمايد اما به داليل غير پزشـكي  درصورتي كه شناگري نام او در برگه ارنج ثبت گرديده و مقرر گردد درمسابقه شركت نمايد اما به داليل غير پزشـكي    --77

      براي هر مورد دريافت خواهد گرديد.براي هر مورد دريافت خواهد گرديد.  نقدينقدي  ازحضور در مسابقه خودداري نمايد جريمهازحضور در مسابقه خودداري نمايد جريمه
مربي تيم و تعيين خط شنا به داليل پزشـكي از شـركت در مسـابقات    مربي تيم و تعيين خط شنا به داليل پزشـكي از شـركت در مسـابقات    درصورتي كه شناگري بعد از معرفي از سوي درصورتي كه شناگري بعد از معرفي از سوي   --88

  ..امتناع نمايد درصورت تأييد پزشك مسابقات، ديگر اجازه شركت در بقيه مواد شنا را تا پايان مسابقات همان روز نخواهد داشت امتناع نمايد درصورت تأييد پزشك مسابقات، ديگر اجازه شركت در بقيه مواد شنا را تا پايان مسابقات همان روز نخواهد داشت 
برگـه ارنـج   برگـه ارنـج     شخصـات و شخصـات و فرم مفرم م، ، برنامه روزانه مسابقاتبرنامه روزانه مسابقات  ،،مواد مسابقات شنا مواد مسابقات شنا (پيوست بخشنامه)(پيوست بخشنامه)ضمن ارسال ضمن ارسال   ::تذكر مهمتذكر مهم

نفرات (شناگر ، مربي، نفرات (شناگر ، مربي،   فرم تكميلي مشخصات فرم تكميلي مشخصات بابا  را الزاماًرا الزاماً  تيم ها خواهشمند است دستور فرماييد مراتب اعالم آمادگي خودتيم ها خواهشمند است دستور فرماييد مراتب اعالم آمادگي خود
كه اعـالم  كه اعـالم  تا تاريخ تا تاريخ   (تكميل فرم مخصوص ارنج)(تكميل فرم مخصوص ارنج)، شايان ذكر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج، شايان ذكر است در صورت عدم ارسال برگه ارنجنمائيدنمائيدسرپرست) ارسال سرپرست) ارسال 

    ..فاقد برگه ارنج جلوگيري بعمل خواهد آمدفاقد برگه ارنج جلوگيري بعمل خواهد آمد  از ورود تيم هاياز ورود تيم هاي  ميگردد، ميگردد، 
  

بمنظور بهره مندي هيأتهاي شناي سراسر كشور از توانمنديهاي بخش خصوصي، حضور تيم هاي ورزشي تحت عنوان بمنظور بهره مندي هيأتهاي شناي سراسر كشور از توانمنديهاي بخش خصوصي، حضور تيم هاي ورزشي تحت عنوان   --99
در ايـن مسـابقات بالمـانع    در ايـن مسـابقات بالمـانع    با معرفي نامه هيـات شـناي اسـتان    با معرفي نامه هيـات شـناي اسـتان    يا مؤسسات فرهنگي ورزشي يا مؤسسات فرهنگي ورزشي   و مدرسه داراي مجوزو مدرسه داراي مجوزباشگاه باشگاه 

    ميباشد.ميباشد.

، اولويت با هياتها و تيم هايي ، اولويت با هياتها و تيم هايي محل اسكان محل اسكان   در صورت افزايش تيم هاي شركت كننده و عدم ظرفيت پذيرشدر صورت افزايش تيم هاي شركت كننده و عدم ظرفيت پذيرش::2ه تبصر
است كه در زمان مقرر اعالم آمادگي و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.الزم بذكر است در شرايط يكسان اولويت است كه در زمان مقرر اعالم آمادگي و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.الزم بذكر است در شرايط يكسان اولويت 

  ..پذيرش با هياتهاي شنا استانها خواهد بودپذيرش با هياتهاي شنا استانها خواهد بود

  :تذكر خيلي مهم:تذكر خيلي مهم  

بخاطر شرايط اپيدمي ويروس كرونا و عدم آماده سازي باشگاه ها و تماس مكرر با فدراسيون اين بخاطر شرايط اپيدمي ويروس كرونا و عدم آماده سازي باشگاه ها و تماس مكرر با فدراسيون اين __
موضوع مد نظر فدراسيون قرار خواهد گرفت.اولين دوره مسابقات با تعداد رشته كمتر برگزار خواهد موضوع مد نظر فدراسيون قرار خواهد گرفت.اولين دوره مسابقات با تعداد رشته كمتر برگزار خواهد 

  ))هد بود.هد بود.اامتر از هر شنا حتما از موارد مسابقه خومتر از هر شنا حتما از موارد مسابقه خو100100تا تا 44شد.(قابل ذكر است شد.(قابل ذكر است 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

   

 

  فدراسيون شنا،شيرجه و واترپلو
   اصفهان زنده رود جام بانوان مشخصات فردي شركت كننده در مسابقات شنا 

  )1399ماه اسفند(:سال15بااليرده هاي سني 

  : ..................................... / باشگاه تيم شنا استان

  تلفن تماس شناگر  نام مربي تمريني  حل تولدم تاريخ تولد شماره ملي نام پدر  نام و نام خانوادگي رديف
1                   /      /13        

2                   /      /13        

3                   /      /13        

4                   /      /13        

5                   /      /13        

6                  /      /13        

7                  /      /13        

8                  /      /13        

  : مشخصات مربي/سرپرست  تيم

  تلفن تماس  درجه كارت  تاريخ تولد شماره شناسنامه نام پدر  نام و نام خانوادگي رديف
1                 /      /13      

    مشترك سرپرست  13/      /                  2

                                                                                           

  رئيس هيات شناي استان/مديرعامل باشگاه /مهرو امضاء


