
 

 

 

  

 

 آئین نامه اجرایی
آبهاي آزاد مسابقات  

"جام شروع دوباره"  

نوشهر شهرستان–مازندراناستان   
 )سال20باالي  -سال 20زیر (رده هاي سنی آقایان 

1400ماهشهریور  



هاي رده در"جام شروع دوباره"شنا آب هاي آزاد  مقرراست مسابقاتآبهاي آزاد تهیکم میبر اساس تصم
به شرح  به میزبانی هیأت شناي استان مازندران، شهرستان نوشهر آقایان سال 20سال و باالي  20زیر  یسن

آن  میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیاست بادر نظر داشتن مفاد ا مقتضی هذایعل .برگزار گردد لیجدول ذ
 .دیئاقدام فرمامذکور استان جهت شرکت درمسابقات 

 :مسافت مسابقه تیمهاي  استانها، سال تولد و رده  سنی ) 1
 مسافت مسابقه تعداد شناگر از هر تیم متولدین )سال(رده سنی

 کیلومتر 3 نفر 3 1380-1386 سال 20تا  14
 کیلومتر 5 نفر 3 به پایین 1379 سال20باالي 

 همراه خواهد بودو یک  سرپرست با هرتیم حداکثر یک مربی  
 :ورود و خروج تیمها و روز مسابقه*  
 
 
 
 
 
 

 
 

 :اسکان و پذیرش  *
 09112299727تلفن -مانیانمحمد سلمسئول پذیرش  آقاي  -

 نوشهر، میدان کمربندي، حوضچه کپور چال _مازندراناستان : مسابقات آدرس محل برگزاري* 
 

 :چگونگی برگزاري مسابقات*

 .برگزار خواهد شد)تایم فینال(مسابقات بصورت نهایی *
 .می گرددتعیین  مسافت مسابقه طبق جدول فوق -1
برمبنـاي  و انفـرادي   سنیگروه هايمجموع کل امتیازات) نفرشناگر برتر هرتیم 2امتیاز (نتیجه مسابقات تیمی  -2

 .محاسبه می گردد) 18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1(نفر اول  12امتیاز 
قهرمانی اهداء می  جام به تیم هاي برتر اول تا سوموحکم قهرمانی  مدال،سنی  ردههر  به کلیه نفرات اول تا سوم -3

 .گردد
 . بعنوان ورزشکار در مسابقات شرکت نمایندمربیان یا سرپرستان هر تیم میتوانند  ازفقط یکنفر  -4

 
 

 
 
 
 
 
 

 ورود  و پذیرش تیم ها  روزمسابقه           اختتامیه و توزیع جوایز

دوشنبه بعد از ظهر 
  14ساعت 22/6/1400

صبح   دوشنبه
22/6/1400 

  11ساعت 

روز یکشنبه 
21/6/1400 



کنگره مسابقات: 

 .به دلیل شرایط حاکم در ارتباط با پیشگیري از بیماري کرونا،  این مسابقات بدون کنگره برگزار خواهد شد

 :به شرح ذیل می باشند)  فنی وانضباطی( ژورياعضاي کمیته :  توجه
 سرپرست کل مسابقات -3      ناظرداوري فدراسیون   -2        ناظرفنی فدراسیون   -1
 سرداور مسابقات  -5         سرپرست اجرایی مسابقات  -4

مدارك مورد نیاز: 

  همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار-١
 3×4یک قطعه عکس  -2
  )1400 داراي اعتبار در سال(ورزشی  کارت بیمه پزشکی -3
مبنی بر مجوز شرکت در  گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع -4

 مسابقات
 .ساعت نگذشته باشد 24که از پاسخ آن  PCRهمراه داشتن پاسخ تست  -5
 Register.irsf.irثبت نام در سامانه فدراسیون شنا به نشانی  -6
 همه شناگران باید حتماً باید کاله شنا رنگ سفید همراه داشته باشند  -7

 .نفر شرکت کننده داشته باشند 3هیأت ها و باشگاه ها مجاز می باشند در هر رده سنی :1تذکر مهم 
شناگران گروه هاي سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند : 2تذکرمهم 

شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی  حق
که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی 

  .صغرسن داشته باشند جلوگیري بعمل خواهد آمد
حداکثر تا  آمادگی خود را می بایسترکت کننده تیم هاي ش): به همراه تعداد نفرات تیم(آمادگی تیم ها  اعالم

 .شمارهواتس آپ آقاي سلمانیان ارسال نمایند از طریق 19/06/1400روز شنبه مورخ
 
 

امورمالی 
 .به عهده تیم هاي شرکت کننده می باشد    .....اسکان، تغذیه و کلیه هزینه هاي مسابقات اعم از   -1
بایست از سوي کلیه هیاتها و باشگاهها  رعایت شود سایر موارد ضروري که می: 
جداً ) اولیاء، شناگران، همراه، فرزند، راننده ،مربی یا سرپرست(از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان  -1

 . خودداري گردد
 .می باشد) نفر سرپرست1،  نفر مربی 1نفر ورزشکار ،  6( نفر 8تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر   -2
 .استان هاي شرکت کننده می باشد/ تیم هاایاب و ذهاب بعهده  -3
 .کلیه پروتکل هاي بهداشتی تدوین شده توسط ستاد کرونا در ورزش در محل مسابقات اعمال خواهد گردید -4
خود را  لیست ارنجریزي صحیح  ، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامهبرگه ارنج تیمهاضمن ارسال  -5

شماره واتس  از طریق 19/06/1400حداکثر تا تاریخ ) سنی، مربی و سرپرست  شناگر در هر رده(الزاماً با ذکر نفرات 
در برگه هاي ارسالی داده  پس از اتمام تاریخ هاي مذکور هیچگونه تغییري .آپ آقاي سلمانیان ارسال نمایند

 .نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد



به منظور بهره مندي هیأت هاي سراسر کشور از توانمندي هاي بخش خصوصی، حضور تیم هاي ورزشی : تبصره
شناي استان در این مسابقات بالمانع می  تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیأت

 .باشد
 

 
 
 

 فدراسیون شناي جمهوري اسالمی ایران
 1400ماه  شهریور–آقایان / )جام شروه دوباره(آزاد مسابقات شناي آبهاي  

 -------------------باشگاه  / برگ ارنج تیم استان                
 

 

 )کیلومتر3مسافت ( سال  20زیر مسابقات رده هاي سنی ) 1-1

 )کیلومتر 5مسافت (  سال  20باالي رده سنی ) 1-2

 

 .................... باشگاه  / امضاء مربی تیم مهر و امضاء هیأت شنا استان

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس
           /    /13  1 
          /    /13  2 
           /    /13  3 
          /    /13  4 

 ردیف خانوادگینام و نام  تاریخ تولد کد ملی شماره تماس
         /    /13  1 
          /    /13  2 
           /    /13  3 
          /    /13  4 


