
  

  

    

 

9311ماه  اسفند  

 آئین نامه اجرایی

 رکورد گیری

9311 پایان سال  

 



  1212شنبه مورخ شنبه مورخ پنجپنجدر روز در روز   ارزیابی شناگرانارزیابی شناگرانجهت جهت   رکورد گیری پایان سالرکورد گیری پایان سالمقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدرنظرداشتن مفاد ادرنظرداشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ  اسفند ماهاسفند ماه

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات 

     رکورد گیریرکورد گیریشرایط شرکت در شرایط شرکت در    

     :سال سال   2121  سال، باالیسال، باالی  2121--2121سال، سال،   2121--2222رده سنی: رده سنی  

  .مسابقات به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.مسابقات به صورت متمرکز برگزار خواهد شد  

  تبصره: تنها شناگرانی مجاز به حضور در رکورد گیری می باشند که رکورد آن ها نزدیک به رکورد ملی و رده های سنی باشدتبصره: تنها شناگرانی مجاز به حضور در رکورد گیری می باشند که رکورد آن ها نزدیک به رکورد ملی و رده های سنی باشد

   مسابقاتمسابقاتمحل برگزاری محل برگزاری::  

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

 هماهنگیهماهنگیمسئول مسئول::  

  9021120011090211200110تلفن تلفن   شمارهشماره  بابا    خشایار حضرتیخشایار حضرتیآقای آقای 

:چگونگی برگزاری:چگونگی برگزاری  

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  TTiimmee  FFiinnaall  مسابقات به صورت نهاییمسابقات به صورت نهایی  --22

  آغازآغاز    2121عصر ها راس ساعت عصر ها راس ساعت و و آغاز آغاز صبح صبح   2929رأس ساعت رأس ساعت   و عصر برگزار می گردد. صبح هاو عصر برگزار می گردد. صبح ها    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --11

    خواهد شد.خواهد شد.

  قبل از شروع مسابقات می توانند از استخر استفاده نمایند.قبل از شروع مسابقات می توانند از استخر استفاده نمایند.  و نیمو نیم  یک ساعتیک ساعتشناگران جهت گرم کردن شناگران جهت گرم کردن   --11

:مدارک مورد نیاز 

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

  )معتبر در زمان مسابقه()معتبر در زمان مسابقه(21021000  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --33

وکلیوه  وکلیوه    )فقط یک نفر به عنوان مربی و سرپرست حق حضوور دارد  )فقط یک نفر به عنوان مربی و سرپرست حق حضوور دارد    مربیانمربیان  وو  شناگران، سرپرستانشناگران، سرپرستانکلیه افراد حاضر در مسابقات اعم از کلیه افراد حاضر در مسابقات اعم از   --44

وده و اصل برگه پاسخ تست وده و اصل برگه پاسخ تست اقدام نماقدام نم  آزمایشگاه های معتبر شهر برگزار کنندهآزمایشگاه های معتبر شهر برگزار کنندهدر در     PPCCRR))  9191عوامل اجرایی باید نسبت به انجام تست کووید عوامل اجرایی باید نسبت به انجام تست کووید 

تیم ها باید در محل خوابگواه  تیم ها باید در محل خوابگواه    ساعت قبل از شروع مسابقات باشد.ساعت قبل از شروع مسابقات باشد.  4242باید حداکثر باید حداکثر . شایان ذکر است تاریخ پاسخ تست . شایان ذکر است تاریخ پاسخ تست را همراه داشته باشندرا همراه داشته باشند

  بوده و نباید از اردو خارج شوند.بوده و نباید از اردو خارج شوند.  خود قرنطینهخود قرنطینه

  ..ممنوع می باشدممنوع می باشد  تماشاچی و افراد متفرقه به محل استخر آزادیتماشاچی و افراد متفرقه به محل استخر آزادی  ، ، ورود والدینورود والدین--55

اعالم آمادگی: 

شامل نام و نام خانوادگی شناگر، سن و ماده شننا جهنت   شامل نام و نام خانوادگی شناگر، سن و ماده شننا جهنت     لیست اولیهلیست اولیهاعالم اعالم و و   هاها  تیمتیماعالم آمادگی اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی   --22

زمنان نسنبت بنه    زمنان نسنبت بنه      تا اینتا اینموظفند موظفند   ت ها و باشگاه هات ها و باشگاه هاهیأهیأ. . خواهد بودخواهد بود  اسفند ماهاسفند ماه  9191شنبه شنبه سه سه روز روز   پایان وقت اداریپایان وقت اداری  تاتا  اخذ رکورداخذ رکورد

    اقدام نمایند.اقدام نمایند.  آمادگیآمادگیاعالم اعالم 

  

  



  ..ترتیب رکورد گیری پایان سال به شرح ذیل می باشدترتیب رکورد گیری پایان سال به شرح ذیل می باشد

  متر آزاد بنا به درخواست ثبت رکورد بعد از اتمام نوبت صبح برگزار خواهد شد(متر آزاد بنا به درخواست ثبت رکورد بعد از اتمام نوبت صبح برگزار خواهد شد(  21992199متر آزاد و متر آزاد و   099099های های )رشته )رشته 

  

اسفند ماه بعدازظهر 12پنجشنبه  اسفند ماه صبح 12پنجشنبه    

 ردیف رشته ردیف رشته

متر پروانه 211 متر قورباغه 01 9   2 

متر کرال پشت 01 متر آزاد 211 21   1 

آزادمتر  111 متر پروانه 111 22   3 

متر قورباغه 211 متر کرال پشت 211 21   4 

مترمختلط 411 متر آزاد 411 23   0 

متر آزاد 01 متر پروانه 01 24   6 

متر کرال پشت 111 متر قورباغه 111 20   7 

متر مختلط 111    8 

  


