
  

  

    

 

1044شهریور  

 آئین نامه اجرایی

  شنا مسابقات

بزرگساالن و جوانان تایم ترایال   

 

 



در در   ارزیابی شناگرانارزیابی شناگران  به منظوربه منظور  و بزرگساالنو بزرگساالن  جوانانجوانان  تایم ترایالتایم ترایال  شناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

درنظرداشتن مفاد درنظرداشتن مفاد   است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  گردد.گردد.می می برگزار برگزار   للییبه شرح ذبه شرح ذ  ماهماه  شهریورشهریور  1111و و   1111مورخ مورخ   و جمعهو جمعه  شنبهشنبهپنجپنج  روزروز

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییاا

    شرایط شرکت در مسابقاتشرایط شرکت در مسابقات   : :  

     :سال/ عمومسال/ عموم  1111--1111رده سنی: رده سنی  

 مسابقاتمسابقاتمحل برگزاری محل برگزاری::  

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

هماهنگیهماهنگی  ینینمسئولمسئول  

  9011110011090111100110با تلفن با تلفن     خشایار حضرتیخشایار حضرتی: آقای : آقای تهرانتهران  مسابقاتمسابقات  

  رحیمی ارسال گردد.رحیمی ارسال گردد.آقای ایمان آقای ایمان   9063160610190631606101برگه ارنج تیم ها باید به صورت تایپ شده به شماره واتس آپ برگه ارنج تیم ها باید به صورت تایپ شده به شماره واتس آپ 

اسکان اسکان   ینینمسئولمسئول  

  9011100136190111001361آقای فیضی: با تلفن آقای فیضی: با تلفن 

  

:چگونگی برگزاری مسابقات:چگونگی برگزاری مسابقات  

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  نهایینهایی  مقدماتی ومقدماتی و  مسابقات به صورتمسابقات به صورت  --11

  آغااز آغااز     1133عصر ها راس سااعت  عصر ها راس سااعت  آغاز آغاز صبح صبح   1919رأس 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.

  مسابقات می توانند از استخر استفاده نمایند.مسابقات می توانند از استخر استفاده نمایند.شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع   --66

: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

  11199199  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --33

  ساعت قبل مسابقه باشد.ساعت قبل مسابقه باشد.  1414تا تا   1111که 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 تسات  بدون انجام تسات    ، داوران و کلیه عوامل اجرایی، داوران و کلیه عوامل اجرایی  مربیانمربیان  ،،الزم به ذکر است از حضور شناگرانالزم به ذکر است از حضور شناگران

همچنین شایان ذکر است حضور والدین شناگران در محل مسابقات بر اسااس دساتورالعمل هاای    همچنین شایان ذکر است حضور والدین شناگران در محل مسابقات بر اسااس دساتورالعمل هاای      جلوگیری خواهد شد.جلوگیری خواهد شد.

  ممنوع می باشد. ممنوع می باشد.   1010بهداشتی پیشگیری از بیماری کووید بهداشتی پیشگیری از بیماری کووید 

  

  

  

  

  



  

  

مسابقات: اعالم آمادگی 

. . خواهاد باود  خواهاد باود    ماهماه  شهریورشهریور  11شنبه شنبه دودوروز روز   پایان وقت اداریپایان وقت اداریتا تا   و انتخاب رشته هاو انتخاب رشته ها  هاها  تیمتیماعالم آمادگی اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی   --11

    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

می باشنند در مسنابقات   می باشنند در مسنابقات   های سنی های سنی   و ردهو رده  ملیملی  های های مستدعی است تنها شناگرانی که دارای بهترین رکورد و نزدیک به رکوردمستدعی است تنها شناگرانی که دارای بهترین رکورد و نزدیک به رکورد: : 11  تبصره مهمتبصره مهم

  حضور بهم رسانند.حضور بهم رسانند.

  الزامی می باشد.الزامی می باشد.  RReeggiisstteerr..iirrssff..iirr: ثبت نام شناگران در سامانه اطالعات ورزشکاران فدراسیون به نشانی : ثبت نام شناگران در سامانه اطالعات ورزشکاران فدراسیون به نشانی 22تبصره مهم تبصره مهم 

  

  

  

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

  / فینال/ فینالماه عصرماه عصر  شهریورشهریور  1111پنجشنبه پنجشنبه   / مقدماتی/ مقدماتیماه صبحماه صبح  شهریورشهریور  1111  پنجشنبهپنجشنبه

  متر پروانه متر پروانه   1919  متر پروانه متر پروانه   1919

  متر مختلط انفرادیمتر مختلط انفرادی  199199  مختلط انفرادیمختلط انفرادیمتر متر   199199

  متر آزادمتر آزاد  199199  متر آزادمتر آزاد  199199

  متر قورباغهمتر قورباغه1919  متر قورباغهمتر قورباغه1919

  متر پروانهمتر پروانه  199199  متر پروانهمتر پروانه  199199

  متر کرال پشتمتر کرال پشت  199199  متر کرال پشتمتر کرال پشت  199199

  متر قورباغهمتر قورباغه  199199  متر قورباغهمتر قورباغه  199199

  متر آزادمتر آزاد  199199  متر آزادمتر آزاد  199199

  شهریور ماه عصر/ فینالشهریور ماه عصر/ فینال  1111جمعه جمعه   شهریور ماه صبح/ مقدماتیشهریور ماه صبح/ مقدماتی  1111جمعه جمعه 

  متر آزادمتر آزاد  1919  متر آزادمتر آزاد  1919

  متر قورباغهمتر قورباغه  199199  متر قورباغهمتر قورباغه  199199

  متر مختلط انفرادیمتر مختلط انفرادی  199199  متر مختلط انفرادیمتر مختلط انفرادی  199199

  متر کرال پشتمتر کرال پشت  1919  متر کرال پشتمتر کرال پشت  1919

  متر پروانهمتر پروانه  199199  متر پروانهمتر پروانه  199199

  متر آزادمتر آزاد  199199  متر آزادمتر آزاد  199199

  متر کرال پشتمتر کرال پشت  199199  متر کرال پشتمتر کرال پشت  199199

  متر آزادمتر آزاد  499499  متر آزادمتر آزاد  499499

  

  


