
  

  

    

 

   1044مهرماه

 آئین نامه اجرایی

  مسافت کوتاه شنا مسابقات

 انتخابی تیم ملی

، جهت حضور در مسابقات جهانی شنا ابوظبی

تایلند داخل سالن آسیا و کاپ جهانی شنا قطر  

 به میزبانی شهرستان زنجان

 

 



انتخابی تیم ملی به منظور حضور قدرتمند در انتخابی تیم ملی به منظور حضور قدرتمند در   مسافت کوتاهمسافت کوتاه  شناشنامقرراست مسابقات مقرراست مسابقات   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

  ماهماه  مهرمهر  44و و   33مورخ مورخ   یکشنبهیکشنبهو و   شنبهشنبه  در روزدر روز  تایلندتایلند  و داخل سالن آسیاو داخل سالن آسیا  ، کاپ جهانی شنا قطر، کاپ جهانی شنا قطرمسابقات جهانی شنا ابوظبیمسابقات جهانی شنا ابوظبی

آن استان جهت آن استان جهت   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییاادرنظرداشتن مفاد درنظرداشتن مفاد   است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للییبه شرح ذبه شرح ذ

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور شرکت درمسابقات شرکت درمسابقات 

    شرایط شرکت در مسابقاتشرایط شرکت در مسابقات   : :  

     :و به قبلو به قبل  53315331سال به باال متولدین سال به باال متولدین 5151رده سنی: رده سنی  

  54115411مهر ماه مهر ماه   22ورود به اردو: جمعه بعدازظهر مورخ ورود به اردو: جمعه بعدازظهر مورخ 

  54115411مهر ماه مهر ماه   33شروع مسابقات: شنبه صبح مورخ شروع مسابقات: شنبه صبح مورخ 

  54115411مهر ماه مهر ماه   44مسابقات: یکشنبه ظهر مورخ مسابقات: یکشنبه ظهر مورخ پایان پایان 

  

 مسابقاتمسابقاتمحل برگزاری محل برگزاری::  

  خرداد )امجدیه( استخر شهید شهبازیخرداد )امجدیه( استخر شهید شهبازی  5151زنجان، خیابان هفده شهریور، مجموعه ورزشی زنجان، خیابان هفده شهریور، مجموعه ورزشی   محل برگزاری:

 1352245313213522453132مسئول برگزاری مسابقات: آقای وحید نجفی با شماره تماس مسئول برگزاری مسابقات: آقای وحید نجفی با شماره تماس  

  1352041253313520412533  تماستماس  شمارهشماره  بابا    دبستانیدبستانیحامد حامد : آقای : آقای مسئول پذیرش و هماهنگیمسئول پذیرش و هماهنگی  

به شماره واتس به شماره واتس   وو  دهدهدر فایل اکسل درج شده در نامه ارسالی به هیأت ها و سایت فدراسیون تایپ شدر فایل اکسل درج شده در نامه ارسالی به هیأت ها و سایت فدراسیون تایپ شبرگه ارنج تیم ها باید برگه ارنج تیم ها باید 

  پذیرش برگه ارنج به طرق دیگر امکان پذیر نمی باشد. پذیرش برگه ارنج به طرق دیگر امکان پذیر نمی باشد.   ارسال گردد.ارسال گردد.  حامد دبستانیحامد دبستانیآقای آقای   1352041253313520412533آپ آپ 

  

مسابقات:مسابقات:  چگونگی برگزاریچگونگی برگزاری  

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  ((TTiimmee  FFiinnaall))  نهایینهایی  مسابقات به صورتمسابقات به صورت  --55

  آغااز آغااز     5566عصر ها راس سااعت  عصر ها راس سااعت  آغاز آغاز صبح صبح   5151رأس 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

    خواهد شد.خواهد شد.

  استفاده نمایند.استفاده نمایند.شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع مسابقات می توانند از استخر شناگران جهت گرم کردن یک ساعت قبل از شروع مسابقات می توانند از استخر   --33

:مدارک مورد نیاز 

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

  معرفی نامه هیأت شنامعرفی نامه هیأت شنا  --22

      همراه داشتن گذرنامه )درصورت داشتن(همراه داشتن گذرنامه )درصورت داشتن(  --33

  55411411  دارای اعتبار درسالدارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی   --44

  ساعت قبل مسابقه باشد.ساعت قبل مسابقه باشد.  4343تا تا   2424که تاریخ پاسخ دهی آن که تاریخ پاسخ دهی آن   اخذ شده توسط آزمایشگاه های معتبراخذ شده توسط آزمایشگاه های معتبر  PPCCRRبرگه برگه   --55

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.   5353اشتی پیشگیری از بیماری کووید اشتی پیشگیری از بیماری کووید بهدبهد



  

مالی: 

کره بره شرهاره حسرا      کره بره شرهاره حسرا      ریرا  مری باشرد    ریرا  مری باشرد      11//044044//444444هزینه های مربوط به اسکان و برگزاری مسابقات به ازای هر نفرر مبلر    هزینه های مربوط به اسکان و برگزاری مسابقات به ازای هر نفرر مبلر    

ها دسرتااه کرارت   ها دسرتااه کرارت   بانک ملی شعبه برق زنجان بنام هیات شنای شهرستان زنجان واریزخواهد شد. برای رفاه تیم بانک ملی شعبه برق زنجان بنام هیات شنای شهرستان زنجان واریزخواهد شد. برای رفاه تیم   41140044704404114004470440

هزینه های مربوط به تغذیه با توجه به شرایط حاضربه عهده تیم های حاضرر در  هزینه های مربوط به تغذیه با توجه به شرایط حاضربه عهده تیم های حاضرر در      ( نیزدر محل پذیرش موجود می باشد.( نیزدر محل پذیرش موجود می باشد.PPOOSSخوان )خوان )

      مسابقات می باشد. مسابقات می باشد. 

مسابقات: اعالم آمادگی 

. . خواهد باود خواهد باود   ماهماه  شهریورشهریور  0202شنبه 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   --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

از حضور شناگران از حضور شناگران   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 11تبصره مهم تبصره مهم 

  بدون آی دی کارت معتبر سامانه اطالعات ورزشکاران فدراسیون جلوگیری به عهل خواهد آمد.بدون آی دی کارت معتبر سامانه اطالعات ورزشکاران فدراسیون جلوگیری به عهل خواهد آمد.

  

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

  

  )صبح()صبح(10441044//4040//4040شنبه شنبه   )عصر()عصر(10441044//4040//4040  شنبه شنبه   ((صبحصبح))  10441044//4040//4400    یکشنبهیکشنبه  

  متر آزادمتر آزاد  044044  آزادآزادمتر متر   10441044  مختلطمختلطمتر متر   044044

  کرا  پشتکرا  پشتمتر متر   044044    کرا  پشتکرا  پشتمترمتر  0404  پروانهپروانهمتر متر 0404

  پروانهپروانهمتر متر   144144  قورباغهقورباغهمتر متر   0404  کرا  پشتکرا  پشتمتر متر   144144

  قورباغهقورباغهمتر متر   144144  آزادآزادمتر متر   144144  قورباغهقورباغهمتر متر   044044

  آزادآزادمتر متر   0404  پروانهپروانهمتر متر   044044  آزادآزادمتر متر   044044

  انفرادیانفرادی  مختلطمختلطمتر متر   144144  انفرادیانفرادی  مختلطمختلطمتر متر   044044  


