
  

  

    

 

9311ماه  اسفند  

 آئین نامه اجرایی

  لتایم تری مسابقات

انتخابی تیم ملی آب های آزادو   

سال 91باالی   

 



جهت حضور در جهت حضور در   انتخابی تیم ملی آب های آزادانتخابی تیم ملی آب های آزاد  وو( ( TTiimmee  TTrriiaall))مقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  هذاهذاییعلعل  گردد.گردد.می می برگزار برگزار   للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  اسفند ماهاسفند ماه  66در روز چهارشنبه مورخ در روز چهارشنبه مورخ   سالسال  5151ی آسیا باالی ی آسیا باالی رقابت های ساحلرقابت های ساحل

اقدام اقدام مذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی

      ..ددییئئفرمافرما

    شرایط شرکت در مسابقاتشرایط شرکت در مسابقات  TTIIMMEE  TTRRIIAALL   : :  )رکورد گیری()رکورد گیری(    

     سال سال   5151رده سنی: باالی رده سنی: باالی  

  .مسابقات به صورت غیر متمرکز و در سه شهر اصفهان، تهران و خراسان رضوی برگزار خواهد شد.مسابقات به صورت غیر متمرکز و در سه شهر اصفهان، تهران و خراسان رضوی برگزار خواهد شد  

  و طبق اسامی اعالمیی قبلیی  و طبق اسامی اعالمیی قبلیی    شناگران تیم ملی منتخب جوانان در صورت نزدیک بودن به رکورد های ورودیشناگران تیم ملی منتخب جوانان در صورت نزدیک بودن به رکورد های ورودی: :   55** توجه** توجه

  انتخاب خواهند شد.انتخاب خواهند شد.

ورودی رده سنی خیود  ورودی رده سنی خیود    رکوردرکوردشناگران می بایست در تمامی رشته های مورد نظر )در ارنج ارائه شده( حداقل شناگران می بایست در تمامی رشته های مورد نظر )در ارنج ارائه شده( حداقل   ::22** توجه** توجه

  ..وده باشندوده باشندرا کسب نمرا کسب نم

 مسابقاتمسابقاتمحل برگزاری محل برگزاری::  

  قهرمانی آزادیقهرمانی آزادیاستخر استخر     --  آزادیآزادیمجموعه ورزشی مجموعه ورزشی   ––  تهرانتهران: :   محل برگزاریمحل برگزاری

  ، استخر شهید محسن حججی، استخر شهید محسن حججی22میدان تختی، خیابان آب کوه میدان تختی، خیابان آب کوه   --خراسان رضویخراسان رضوی

  خیابان هشت بهشت شرقی، ورزشگاه خرازی، استخر مرواریدخیابان هشت بهشت شرقی، ورزشگاه خرازی، استخر مروارید  --اصفهاناصفهان

هماهنگیهماهنگی  ینینمسئولمسئول  

  9052250012090522500120با تلفن با تلفن     خشایار حضرتیخشایار حضرتی: آقای : آقای تهرانتهران  مسابقاتمسابقات  

  9055521095090555210950با تلفن با تلفن   پیمان گرامیپیمان گرامیآقای آقای مسابقات اصفهان: مسابقات اصفهان: 

  9051155559590511555595  با تلفنبا تلفن  آقای حسین گرایلیآقای حسین گرایلیمسابقات خراسان رضوی: مسابقات خراسان رضوی: 

  به شکل زیر می باشد.به شکل زیر می باشد.  یاد شدهیاد شده  به سه پایگاه قهرمانیبه سه پایگاه قهرمانی  شناگرانشناگران  نحوه تقسیم بندی شهر ها جهت اعزامنحوه تقسیم بندی شهر ها جهت اعزام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهرانتهران  خراسان رضویخراسان رضوی  اصفهاناصفهان

  قزوینقزوین  البرزالبرز  خراسان جنوبیخراسان جنوبی  کرمانکرمان

  همدانهمدان  قمقم  خراسان شمالیخراسان شمالی  یزدیزد

  لرستانلرستان  مرکزیمرکزی  گلستانگلستان  بوشهربوشهر

  مازندرانمازندران  آذربایجان غربیآذربایجان غربی  سمنانسمنان  هرمزگانهرمزگان

  مرکزیمرکزی  آذربایجان شرقیآذربایجان شرقی    سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان

    گیالنگیالن    کیشکیش

    اردبیلاردبیل    خوزستانخوزستان

    کردستانکردستان    چهارمحال بختیاریچهارمحال بختیاری

    کرمانشاهکرمانشاه    کهکیلویه و بویراحمدکهکیلویه و بویراحمد

    ایالمایالم    فارسفارس



چگونگی برگزاری مسابقاتچگونگی برگزاری مسابقات  ttiimmee  ttrriiaall::  

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  TTiimmee  FFiinnaall  صورت نهاییصورت نهاییمسابقات به مسابقات به   --55

  آغیاز آغیاز     5577عصر ها راس سیاعت  عصر ها راس سیاعت  آغاز آغاز صبح صبح   5959رأس ساعت رأس ساعت   و عصر برگزار می گردد. صبح هاو عصر برگزار می گردد. صبح ها    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --22

  آغاز خواهند شد.آغاز خواهند شد.  5252ساعت ساعت   مسابقات آب های آزاد رأسمسابقات آب های آزاد رأس  خواهد شد.خواهد شد.

  توانند از استخر استفاده نمایند.توانند از استخر استفاده نمایند.شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع مسابقات می شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع مسابقات می   --55

:مدارک مورد نیاز 

  )یا کارت شناسایی معتبر()یا کارت شناسایی معتبر(همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار --11

      همراه داشتن گذرنامه )درصورت داشتن(همراه داشتن گذرنامه )درصورت داشتن(  --22

  )معتبر در زمان مسابقه()معتبر در زمان مسابقه(55055000  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --33

  ساعت قبل مسابقه باشد.ساعت قبل مسابقه باشد.  1010تا تا   2121که تاریخ پاسخ دهی آن که تاریخ پاسخ دهی آن   اخذ شده توسط آزمایشگاه های معتبراخذ شده توسط آزمایشگاه های معتبر  PPCCRRبرگه برگه   --44

در محیل مسیابقات   در محیل مسیابقات     PPCCRRبدون انجام تست بدون انجام تست   ، داوران و کلیه عوامل اجرایی، داوران و کلیه عوامل اجرایی  الزم به ذکر است از حضور شناگران و مربیانالزم به ذکر است از حضور شناگران و مربیان

  جلوگیری خواهد شد.جلوگیری خواهد شد.

  

  

مسابقات: اعالم آمادگی 

. . خواهید بیود  خواهید بیود    اسفند مااه اسفند مااه   11شنبه شنبه سه سه روز روز   پایان وقت اداریپایان وقت اداری  تاتا  و انتخاب رشته هاو انتخاب رشته ها  هاها  تیمتیماعالم آمادگی اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی   --55

    اقدام نمایند.اقدام نمایند.تیم تیم   تعیین تعداد نفراتتعیین تعداد نفراتو و   آمادگیآمادگیاعالم اعالم زمان نسبت به زمان نسبت به   تا اینتا اینموظفند موظفند   هیات ها و باشگاه هاهیات ها و باشگاه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


