
  

  

    

 

1044خرداد  

 آئین نامه اجرایی

  شنا مسابقات

جوانانانتخابی تیم ملی   

 مرحله اول

 

 



  شناشنا  اردوی تیم ملیاردوی تیم ملیحضور درحضور در  منظورمنظوربه به   جوانانجوانانانتخابی تیم ملی انتخابی تیم ملی   شناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  گردد.گردد.می می برگزار برگزار   للییبه شرح ذبه شرح ذ  ماهماه  خردادخرداد  3131شنبه مورخ شنبه مورخ پنجپنجدر روز در روز   جوانان آسیاجوانان آسیا  جهت حضور قدرتمند در مسابقات شناجهت حضور قدرتمند در مسابقات شنا

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  هذاهذاییعلعل

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرما

    شرایط شرکت در مسابقاتشرایط شرکت در مسابقات   : :  

     :میالدیمیالدی  40024002و و   40024002متولدین سال متولدین سال رده سنی: رده سنی      

 مسابقاتمسابقاتمحل برگزاری محل برگزاری::  

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

هماهنگیهماهنگی  ینینمسئولمسئول  

  0034430024000344300240با تلفن با تلفن     خشایار حضرتیخشایار حضرتی: آقای : آقای تهرانتهران  مسابقاتمسابقات  

  

:چگونگی برگزاری مسابقات:چگونگی برگزاری مسابقات  

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  TTiimmee  FFiinnaall  مسابقات به صورت نهاییمسابقات به صورت نهایی  --33

  آغااز آغااز     3366عصر ها راس سااعت  عصر ها راس سااعت  آغاز آغاز صبح صبح   3030رأس ساعت رأس ساعت   و عصر برگزار می گردد. صبح هاو عصر برگزار می گردد. صبح ها    صبحصبحنوبت نوبت دو دو در در مسابقات مسابقات   --44

    خواهد شد.خواهد شد.

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

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

  )معتبر در زمان مسابقه()معتبر در زمان مسابقه(33200200  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --33

  ساعت قبل مسابقه باشد.ساعت قبل مسابقه باشد.  2424تا تا   4242که تاریخ پاسخ دهی آن که تاریخ پاسخ دهی آن   اخذ شده توسط آزمایشگاه های معتبراخذ شده توسط آزمایشگاه های معتبر  PPCCRRبرگه برگه   --44

در محال مساابقات   در محال مساابقات     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: آمادگی اعالم 

. . خواهاد باودخواهاد باود  ماهماه  هشتم خردادهشتم خردادشنبه شنبه 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   --33

    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

  

  باشد:باشد:ترتیب مسابقات به شرح ذیل می  ترتیب مسابقات به شرح ذیل می  

  خرداد ماه عصرخرداد ماه عصر 13پنجشنبه پنجشنبه   خرداد ماه صبح خرداد ماه صبح  13پنجشنبه پنجشنبه 

  متر آزاد متر آزاد   2020  متر کرال پشت متر کرال پشت   2020

  متر پروانهمتر پروانه  300300  قورباغه قورباغه متر متر   2200

  متر آزاد متر آزاد   00 00   متر آزاد متر آزاد   300300

  متر قورباغه متر قورباغه   300300  متر پروانهمتر پروانه  0022

  متر کرال پشت متر کرال پشت   300300  متر آزاد متر آزاد   000000

  متر مختلط انفرادی متر مختلط انفرادی   00 00   متر کرال پشت متر کرال پشت   00 00 
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