
   

 

 
 

 

 اجرایی آئین نامه

 سال21 شناجشنواره 

 مرحله اول

 دختران 2022 انآب  12

  کشورنیمه شمالی  استانهای ویژه

 (تهرانشهر ) تهراناستان میزبان:

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

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

 (ن، البرز، قمجنوبی،مازندران، سمنان، تهران، گلستا

  



 

  ((28112811)متولدین )متولدین   سالسال2121  ییرده سنرده سن  دردر  دختراندختران  ییشناشناجشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

برگزار برگزار   للییبه شرح جدول ذبه شرح جدول ذ    --و همچنین شناسایی و کشف مستعدینو همچنین شناسایی و کشف مستعدین  جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشورجهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور  

جهات  جهات    باشاااه باشاااه آن آن هاای  هاای    ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  گردد.گردد.

  ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور   جشنوارهجشنوارهشرکت درشرکت در
  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

    نفرنفر  22  و سرپرست و سرپرست   ( مربی( مربیالفالف

  نفر نفر   55( ورزشکار ( ورزشکار بب

  دودوفقا   فقا     استان اجازه معرفای  استان اجازه معرفای  هر هر   خواهد بودخواهد بودنفرنفر  66  سرپرست، ورزشکارسرپرست، ورزشکارو و حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی 

بیش بیش   با درخواست کتبی و پس از تأیید کمیته فنی می توانند با درخواست کتبی و پس از تأیید کمیته فنی می توانند استان ها استان ها . برخی . برخی داردداردبه این مسابقات به این مسابقات باشااه را باشااه را 

تایید و به مسابقات اعزام نمایند.باتوجه به محدودیت های شرای  کرونا و در مورد تعداد تایید و به مسابقات اعزام نمایند.باتوجه به محدودیت های شرای  کرونا و در مورد تعداد از دو تیم باشااهی را از دو تیم باشااهی را 

اهی می باشد که اهی می باشد که پذیرش در استخر در صورت استقبال باشااه ها و زیاد شدن تعداد از حد مجاز الویت با باشاپذیرش در استخر در صورت استقبال باشااه ها و زیاد شدن تعداد از حد مجاز الویت با باشا

تماشاچیان ،والدین و هر فرد دیاری تماشاچیان ،والدین و هر فرد دیاری به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی حضور به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی حضور زودتر اعالم آمادگی کردند.زودتر اعالم آمادگی کردند.

  به غیر از لیست اعالم شده در برگه اعالم آمادگی ممنوع می باشد.به غیر از لیست اعالم شده در برگه اعالم آمادگی ممنوع می باشد.

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

سال سال 2121

  )دختران()دختران(
28112811    

بعد از ظهر            بعد از ظهر            

  20882088//8181//2121شنبهشنبهچهارچهار

  صبح روز پنج شنبهصبح روز پنج شنبه

1818//8181//20882088  

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

  --مجموعه ورزشی آزادی تهرانمجموعه ورزشی آزادی تهران  محل برگزاری:

  8121228119181212281191کیمیا احمدی با شماره تماسکیمیا احمدی با شماره تماس: : جشنواره اجراییسرپرست 

  8121111811181211118111تماس تماس   با شمارهبا شماره  خانم سوسن شیرزادیخانم سوسن شیرزادیمسئول پذیرش :سرپرست کل و 

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.( ( TTiimmee  FFiinnaall))  به صورت نهاییبه صورت نهایی  مسابقاتمسابقات  --11

    برگزار میاردد.برگزار میاردد.  11رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  مسابقاتمسابقات  --22

    باه باه   جشانواره جشانواره   یادبودیادبوداز انجام آخرین رشته با اهدای از انجام آخرین رشته با اهدای   پسپسبعد ازاتمام مسابقه و بعد ازاتمام مسابقه و   جشنوارهجشنواره  یهیهمراسم اختتاممراسم اختتام  --33

    ر خواهد شد.ر خواهد شد.برتر برگزابرتر برگزانفرات نفرات 

  

2مدارک مورد نیاز: 

اساتعدادیابی  اساتعدادیابی  و سامانه و سامانه  rreeggiisstteerr..iirrssff..iirr.wwwwww نشانینشانیکلیه مدارک از طریق سامانه هواداری فدراسیون شنا به کلیه مدارک از طریق سامانه هواداری فدراسیون شنا به --11

ارگزاری کاارت  ارگزاری کاارت  الزم به ذکر است با الزم به ذکر است با   ثبت خواهند شد.ثبت خواهند شد.  wwwwww..ttaalleenntt..sswwiimm11440000..iirrفدراسیون شنا به نشانی فدراسیون شنا به نشانی 

عضویت در سامانه هواداری فدراسیون در سامانه استعدادیابی الزامی است. از این رو حاضرین در مسابقه باید عضویت در سامانه هواداری فدراسیون در سامانه استعدادیابی الزامی است. از این رو حاضرین در مسابقه باید 

  قبل از ثبت نام در سامانه استعدادیابی فدراسیون در سامانه هواداری ثبت نام نمایند.قبل از ثبت نام در سامانه استعدادیابی فدراسیون در سامانه هواداری ثبت نام نمایند.

  )ویژه مربی( )ویژه مربی(   88داشتن حداقل کارت مربیاری درجه داشتن حداقل کارت مربیاری درجه   --22

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


فکس فدراسیون فکس فدراسیون از طریق از طریق   20882088//8181//2222مورخ مورخ   سه شنبهسه شنبهتیم ها حداکثر تا روز تیم ها حداکثر تا روز   و ثبت نامو ثبت نام  ادگیادگیارسال اعالم آمارسال اعالم آم--88

    ارسال نمایند.ارسال نمایند.  1111892011118920شنا به شماره شنا به شماره 

فکس فدراسیون شنا باه  فکس فدراسیون شنا باه    از طریقاز طریق  20882088//8181//2525حداکثر تا روز شنبه حداکثر تا روز شنبه مسابقات می بایستی مسابقات می بایستی   ارنجارنج  ارسال برگارسال برگ  --00

  ارسال نمایند.ارسال نمایند.1111892011118920شماره تماسشماره تماس

 :1یاز مدارک مورد ن

 به همراه داشتن اصل شناسنامه در روز مسابقه -2

 به همراه داشتن اصل گواهی اشتغال به تحصیل در روز مسابقه-1

  8121111811181211118111به شاماره تمااس   22/81/2088ارسال عکس شناسنامه و گواهی اشتغال به تحصیل تا تاریخ -8

  سرکار خانم شیرزادی سرکار خانم شیرزادی 

  ((20882088دارا بودن بیمه ورزشی)سال دارا بودن بیمه ورزشی)سال --00

   PPCCRRهمراه داشتن کارت دیجیتال واکسیناسیون به همراه تست همراه داشتن کارت دیجیتال واکسیناسیون به همراه تست   بهبه--55

  

 تذکرمهم :* 

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سان داشاته باشاند حاق     شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سان داشاته باشاند حاق     

مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامای باوده و از شارکت    مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامای باوده و از شارکت      جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

نی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با نی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با شناگراشناگرا

    طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

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   --22

از طریی   از طریی   که که ، ،   می باشدمی باشد  ریال(ریال(  772222//222222ریال )ریال )هزار هزار   هفتصدهفتصد  جهت برگزاری مسابقاتجهت برگزاری مسابقات  نفرنفرهر هر   به ازاءبه ازاء  جشنوارهجشنواره  ورودیه ورودیه   هزینههزینه

  86858685--63726372--26332633--02660266بانک تجارت به نام هیات شنای استان تهران و یا شماره کیارت  بانک تجارت به نام هیات شنای استان تهران و یا شماره کیارت    226636122226636122شماره حساب شماره حساب 

  بانک تجارت.بانک تجارت.

  گردد.گردد.  خودداریخودداری̋˝جداجداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست (همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (، ، وردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده وردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده از آاز آ  --22

 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاری: 

    د.د.ننشرکت کنشرکت کن  هرمادههرمادهتواند در تواند در   میمی  تیمتیمشناگر از هر شناگر از هر   ((11))  دودودر هریک از رشته های شنا فق  در هریک از رشته های شنا فق    --11

      انفرادی وتیمی شرکت نماید.انفرادی وتیمی شرکت نماید.هر شناگر می تواند در کلیه مواد هر شناگر می تواند در کلیه مواد   --11

  ..شنا کنندشنا کنندتمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته   --88

    می شود.می شود.ء ء   اهدااهداشناگران ممتازشناگران ممتازحکم حکم   جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف   ششمششمتا تا   اولاول  برتربرتربه کلیه نفرات به کلیه نفرات --00

گان گواهی گان گواهی به تمامی شرکت کنندبه تمامی شرکت کنندضمناً ضمناً   ..توس  هیات میزبان تهیه و اهداء می گرددتوس  هیات میزبان تهیه و اهداء می گردد  جشنوارهجشنواره  حکمحکم::  33تبصره تبصره 

  شرکت اعطاء می گردد.شرکت اعطاء می گردد.

دقیقه پاس از پایاان   دقیقه پاس از پایاان     8888حداکثر حداکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  باید به صورت کتبیباید به صورت کتبی  مادهمادهاعتراض به نتیجه هراعتراض به نتیجه هر  --55

تحویال داده شاود.  تحویال داده شاود.    جشانواره جشانواره ریال( به سرداور ریال( به سرداور 588،888588،888))پانصد هزار ریال پانصد هزار ریال   مبلغمبلغبا با همراه همراه   آن نیمروزآن نیمروز  جشنوارهجشنواره
    

  جشانواره جشانواره مربی تیم و تعیین خ  شنا به دالیال پزشاکی از شارکت در    مربی تیم و تعیین خ  شنا به دالیال پزشاکی از شارکت در      درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سویدرصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی  --66

  همان روز نخواهد داشت.همان روز نخواهد داشت.  موادمواد، دیار اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان ، دیار اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان جشنوارهجشنوارهامتناع نماید درصورت تأیید پزشک امتناع نماید درصورت تأیید پزشک 



پاسخ دهای  پاسخ دهای  خود که از زمان خود که از زمان   PPCCRRکلیه حاضرین در مسابقه باید قبل از ورود به اردو پاسخ تست کلیه حاضرین در مسابقه باید قبل از ورود به اردو پاسخ تست   تذکر مهم:تذکر مهم:

  ساعت ناذشته باشد در دست داشته باشند.ساعت ناذشته باشد در دست داشته باشند.  0101آن آن 

 

 

 

 

 

 دختران باشگاه های  نیمه شمالی کشور شنای  جشنواره

 2022 آبان 12

 )سال)دختران21برنامه  رشته های  شنا در جشنواره رده سنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبح روز پنجشنبه

 متر آزاد58

 متر کرال پشت288

 متر پروانه58

 متر قورباغه288

 تر آزادم188



 

 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 نیمه شمالی کشوردختران باشگاه های شنای  جشنواره

 2022 آبان ماه 12

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

 اسامی تیم:

2-      0-     

1-      8-     

3-                                                                                 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد82 2      

متر کرال پشت222 1      

متر پروانه82 3      

متر قورباغه222 0      

متر آزاد122 8      

/ باشگاه /هیات شناامضاء مربی تیم  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 نیمه شمالی کشور باشگاه های دخترانشنای  جشنواره

 2022 آبان 12

  سال 21  رده های سنی

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

 تلفن تماس شناگر محل تولد نام مربی تمرینی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

2          /   /       23    

1              /      /23     

3              /      /23     

0              /      /23     

8             /      /23     

6             /      /23     

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

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

2             /      /23   

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


