
  

 

 
 

 

 اجرایی آئین نامه

 سال01زیر شناجشنواره 

 (جام دانش آموز)

 پسران 0011 آبان  01

  کشورنیمه شمالی  استانهای ویژه

 (تهرانشهر ) تهراناستان میزبان:

، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، کردستان)

ایالم، مرکزی، قزوین، همدان، لرستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان 

 (جنوبی،مازندران، سمنان، تهران، گلستان، البرز، قم

  



)متولنین   )متولنین     سنا  سنا      0101و و     99  ییرده سنن رده سنن   دردر  پسنرا  پسنرا    ییشننا شننا جشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

بنه شنر    بنه شنر        --و همچنی  شناسانی و کشف مسنتعین  و همچنی  شناسانی و کشف مسنتعین    جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشورجهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور––( ( 01019191وو01019090

آ  آ  های های   ممییبه اعزام تبه اعزام ت  بخشنامه نسبتبخشنامه نسبت    نندر نظر داشت  مفاد ادر نظر داشت  مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للننجیو  ذجیو  ذ

  ..ییییئئاقیام فرمااقیام فرمامذکور مذکور   جشنوارهجشنوارهاستا  جهت شرکت دراستا  جهت شرکت در
  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

    نفرنفر  00( مربی ( مربی الفالف

  نفر نفر   66( ورزشکار ( ورزشکار بب

هر استا  فقط می توانی نک تیم به هر استا  فقط می توانی نک تیم به       خواهی بود.خواهی بود.نفرنفر  77  حیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

بقات اعزام نمانی. برخی استا  ها با درخواست کتبی و پس از تأنیی کمیته فنی می تواننی حنیاکثر دو  بقات اعزام نمانی. برخی استا  ها با درخواست کتبی و پس از تأنیی کمیته فنی می تواننی حنیاکثر دو  ان  مساان  مسا

تیم به مسابقات اعزام نماننی. به دلیل رعانت پروتکل های بهیاشتی حضور باشگاه ها و دسنته جنات آزاد در   تیم به مسابقات اعزام نماننی. به دلیل رعانت پروتکل های بهیاشتی حضور باشگاه ها و دسنته جنات آزاد در   

    ان  مسابقه امکانپذنر نمی باشی.ان  مسابقه امکانپذنر نمی باشی.

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 پایان جشنواره جشنوارهشروع  ورود به اردو ولدینمت رده سنی

  0101--99کودکا کودکا 

  ((پسرپسر))سا  سا  
01019090--01910191    

بعی از ظهر            بعی از ظهر            

  00110011//1010//0101شنبهشنبهچهارچهار

  صبح روز پنج شنبهصبح روز پنج شنبه

0101//1010//00110011  

بعی از ظهر روز بعی از ظهر روز 

  پنجشنبهپنجشنبه

0101//1010//00110011  

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

  مجموعه ورزشی آزادی تهرا مجموعه ورزشی آزادی تهرا   محل برگزاری:

  1901550060119015500601انما  رحیمی با شماره تماس انما  رحیمی با شماره تماس آقای آقای : : جشنواره کلت سرپرس

  1910105110119101051101آقای مجیی سمیع زاده با شماره تماس آقای مجیی سمیع زاده با شماره تماس مسئول پذیرش :

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

      برگزار خواهی شی.برگزار خواهی شی.( ( TTiimmee  FFiinnaall))  به صورت نهانیبه صورت نهانی  مسابقاتمسابقات  --11

    آغاز خواهی شی.آغاز خواهی شی.  0066رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  مسابقاتمسابقات  --22

    بنه بنه   جشنوارهجشنواره  نادبودنادبوداز انجام آخرن  رشته با اهیای از انجام آخرن  رشته با اهیای   پسپس  در بعیازظهر آخرن  روزدر بعیازظهر آخرن  روز  جشنوارهجشنواره  یهیهمراسم اختتاممراسم اختتام  --33

    برتر برگزار خواهی شی.برتر برگزار خواهی شی.نفرات نفرات 

 جشنواره کنگره: 

      انجام خواهی شی.انجام خواهی شی.  اسکا اسکا در محل در محل   00011011//1010//0101مورخ مورخ   جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   1010رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      م م تالوت قرآ  کرنتالوت قرآ  کرن  --00

    خیر مقیم خیر مقیم   --11

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --11

    جشنوارهجشنوارهشر  نحوه برگزاری شر  نحوه برگزاری   --00

  سرپرستا  تیم ها سرپرستا  تیم ها جهت حذف شناگرا  توسط جهت حذف شناگرا  توسط آخرن  مهلت زمانی آخرن  مهلت زمانی --55

  



  

  ) فنی وانضباطی(  به شر  ذنل می باشنی:) فنی وانضباطی(  به شر  ذنل می باشنی:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری: :   توجهتوجه

      فیراسیو فیراسیو   فنیفنیناظرناظر  --00

  فیراسیو     فیراسیو       نماننیه کمیته استعیادنابینماننیه کمیته استعیادنابی  --11

  جشنوارهجشنواره  کلکل  سرپرستسرپرست  --11

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرانی سرپرست اجرانی   --00

    جشنوارهجشنوارهسرداور سرداور   --55

:مدارک مورد نیاز 

اسنتعیادنابی  اسنتعیادنابی  و سنامانه  و سنامانه  rreeggiisstteerr..iirrssff..iirr.wwwwww نشانینشانیکلیه میارک از طرنق سامانه هواداری فیراسیو  شنا به کلیه میارک از طرنق سامانه هواداری فیراسیو  شنا به --11

الزم به ذکر است بنارگزاری کنارت   الزم به ذکر است بنارگزاری کنارت     ثبت خواهنی شی.ثبت خواهنی شی.  wwwwww..ttaalleenntt..sswwiimm11440000..iirrفیراسیو  شنا به نشانی فیراسیو  شنا به نشانی 

عضونت در سامانه هواداری فیراسیو  در سامانه استعیادنابی الزامی است. از ان  رو حاضرن  در مسابقه بانی عضونت در سامانه هواداری فیراسیو  در سامانه استعیادنابی الزامی است. از ان  رو حاضرن  در مسابقه بانی 

  قبل از ثبت نام در سامانه استعیادنابی فیراسیو  در سامانه هواداری ثبت نام نماننی.قبل از ثبت نام در سامانه استعیادنابی فیراسیو  در سامانه هواداری ثبت نام نماننی.

  )ونژه مربی( )ونژه مربی(   11  داشت  حیاقل کارت مربیگری درجهداشت  حیاقل کارت مربیگری درجه  --44

سنامانه  سنامانه  از طرننق  از طرننق    00110011//1010//1010شننبه منورخ   شننبه منورخ   چهارچهارتیم ها حنیاکثر تنا روز   تیم ها حنیاکثر تنا روز     و ثبت نامو ثبت نام  ارسا  اعالم آمادگیارسا  اعالم آمادگی--66

  امکانپذنر خواهی بود. امکانپذنر خواهی بود. قسمت ثبت نام مسابقات قسمت ثبت نام مسابقات   wwwwww..ttaalleenntt..sswwiimm11440000..iirr  استعیادنابی فیراسیو استعیادنابی فیراسیو 

سنامانه اسنتعیادنابی   سنامانه اسنتعیادنابی     از طرننق از طرننق   00110011//1010//1010حیاکثر تا روز شنبه حیاکثر تا روز شنبه مسابقات می بانستی مسابقات می بانستی   نجنجارار  ارسا  برگارسا  برگ  --11

  امکانپذنر خواهی بود.امکانپذنر خواهی بود.قسمت ثبت نام مسابقات قسمت ثبت نام مسابقات     wwwwww..ttaalleenntt..sswwiimm11440000..iirrبه نشانی به نشانی   فیراسیو فیراسیو 

  

 هم :تذکرم* 

شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن  داشنته باشننی حنق     شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن  داشنته باشننی حنق     

مذکور را نخواهنی داشت، لذا به همراه داشت  اصل شناسنامه الزامنی بنوده و از شنرکت    مذکور را نخواهنی داشت، لذا به همراه داشت  اصل شناسنامه الزامنی بنوده و از شنرکت      جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

شناسنامه آنا  مخیوش وحتی با شناسنامه آنا  مخیوش وحتی با شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نیاشته باشنی و نا به هردلیلی شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نیاشته باشنی و نا به هردلیلی 

    طی مراحل قانونی صغرس  داشته باشنی جلوگیری بعمل خواهی آمی.طی مراحل قانونی صغرس  داشته باشنی جلوگیری بعمل خواهی آمی.

امورمالی 

و و اعزامی تامین و پرداخت میی شیود  اعزامی تامین و پرداخت میی شیود    تیم هایتیم هایتوسط توسط   سرپرستسرپرستی و ی و ببمرمر  ،،اعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  شرکت کنندگانشرکت کنندگان  هزینه هایهزینه هایکلیه کلیه   --00

از طریی   از طریی   کیه  کیه    می باشدمی باشد  ریال(ریال(  771111//111111ریال )ریال )هزار هزار   هفتصدهفتصد  تتجهت برگزاری مسابقاجهت برگزاری مسابقا  نفرنفرهر هر   به ازاءبه ازاء  جشنوارهجشنواره  ورودیه ورودیه   هزینههزینه

  امکانپذیر خواهد بود.امکانپذیر خواهد بود.  wwwwww..ttaalleenntt..sswwiimm11440000..iirrبه نشانی به نشانی   فدراسیونفدراسیون  استعدادیابیاستعدادیابیه پرداخت سامانه ه پرداخت سامانه اادرگدرگ

  خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝همراه، فرزنی، مربی نا سرپرست (جیاهمراه، فرزنی، مربی نا سرپرست (جیا، ، از آورد  نفرات اضافی تحت عنوا  )اولیاءبازنکنا ، راننیه از آورد  نفرات اضافی تحت عنوا  )اولیاءبازنکنا ، راننیه   --22

 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاری: 

    ی.ی.ننشرکت کنشرکت کن  هرمادههرمادهتوانی در توانی در   میمی  تیمتیمشناگر از هر شناگر از هر   ((11))  دودودر هرنک از رشته های شنا فقط در هرنک از رشته های شنا فقط   --11

      هر شناگر می توانی در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نمانی.هر شناگر می توانی در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نمانی.  --11

  ..شنا کننیشنا کننیی بانست حیاقل در نک رشته ی بانست حیاقل در نک رشته تمامی شناگرا  اعزامی متمامی شناگرا  اعزامی م  --11

همنا  روز بنه منشنی    همنا  روز بنه منشنی      جشننواره جشننواره ترکیب تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبنل از شنرو    ترکیب تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبنل از شنرو      --00

  تسلیم گردد.تسلیم گردد.  جشنوارهجشنواره

http://www.talent.swim1400.ir/
http://www.talent.swim1400.ir/
http://www.talent.swim1400.ir/
http://www.sport1398.ir/
http://www.sport1398.ir/
http://www.talent.swim1400.ir/


    می شود.می شود.ء ء   اهیااهیاشناگرا  ممتازشناگرا  ممتازحکم حکم   جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف   تا ششمتا ششم  او او   برتربرتربه کلیه نفرات به کلیه نفرات --55

به تمامی شرکت کننیگا  گنواهی  به تمامی شرکت کننیگا  گنواهی  ضمناً ضمناً   ..یزبا  تهیه و اهیاء می گرددیزبا  تهیه و اهیاء می گرددتوسط هیات متوسط هیات م  جشنوارهجشنواره  حکمحکم: :   11تبصره تبصره 

  شرکت اعطاء می گردد.شرکت اعطاء می گردد.

  جشنوارهجشنوارهدقیقه پس از پانا  دقیقه پس از پانا    1111حیاکثر حیاکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  بانی به صورت کتبیبانی به صورت کتبی  مادهمادهاعتراض به نتیجه هراعتراض به نتیجه هر  --66

    داده شود.داده شود.  تحونلتحونل  جشنوارهجشنوارهرنا ( به سرداور رنا ( به سرداور 511،111511،111))پانصی هزار رنا  پانصی هزار رنا    مبلغمبلغبا با همراه همراه   آ  نیمروزآ  نیمروز
امتننا   امتننا     جشنوارهجشنوارهدرصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالنل پزشکی از شرکت در درصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالنل پزشکی از شرکت در   --77

  هما  روز نخواهی داشت .هما  روز نخواهی داشت .  موادمواد، دنگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پانا  ، دنگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پانا  جشنوارهجشنوارهنمانی درصورت تأنیی پزشک نمانی درصورت تأنیی پزشک 

خود که از زما  پاسخ دهنی  خود که از زما  پاسخ دهنی    PPCCRRبانی قبل از ورود به اردو پاسخ تست بانی قبل از ورود به اردو پاسخ تست کلیه حاضرن  در مسابقه کلیه حاضرن  در مسابقه   تذکر مهم:تذکر مهم:

  ساعت نگذشته باشی در دست داشته باشنی.ساعت نگذشته باشی در دست داشته باشنی.  0000آ  آ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  نیمه شمالی کشوراستانهای  پسرانشنای  جشنواره



 0011 آبان 01

 سال(  01-9کودکان )رده سنی برنامه  رشته های  شنا در جشنواره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 صبح روز او  عصر روز او 

 متر آزاد  011 تیمیمتر مختلط  0× 51

 متر قورباغه 51 متر آزاد 51

 متر پروانه تیمی 0× 51 متر کرا  پشت 51

  متر مختلط انفرادی 0× 51 متر قورباغه تیمی 0× 51

 متر پروانه 51 متر آزاد تیمی 6×51



 استانهای نیمه شمالی کشور پسرانشنای  ارهجشنو

 0011 آبان ماه 01

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

 اسامی تیم:

0-      0-     

2-      5-     

1-                                                                                 6- 

اگر دومشن رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف  رکورد 

مترآزاد011 0      

متر قورباغه 51 2      

کرال پشتمتر 51 1      

متر پروانه تیمی 0× 51 0   

متر آزاد 51 5      

متر قورباغه تیمی 0× 51 6   

مترمختلط انفرادی 0× 51 7      

متر پروانه 51 8      

متر مختلط تیمی 0×51 9   

متر آزاد تیمی 6× 51 01   

/ باشگاه /هیات شناربی تیمامضاء م  

 

 

 

 

 

 

 

 



 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 استانهای نیمه شمالی کشور پسرانشنای  جشنواره

 0011 آبان 01

 سال  01-9  رده های سنی کودکانً

 : ...................................../ باشگاه  تیم شنا استان

 تلفن تماس شناگر محل تولد نام مربی تمرینی تاریخ تولد لیشماره م نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

0          /   /       01    

2              /      /01     

1              /      /01     

0              /      /01     

5             /      /01     

6             /      /01     

 

 یم :مشخصات مربی/سرپرست  ت

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

0             /      /01   

 ت شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاءرئیس هیا                                                                                                   


