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 اجرایی آئین نامه

 جام ری مسافت کوتاه یشنا مسابقات

  1400 آبان 28 - 27 سال15دختران زیر

 (1389الی  1386متولدین ) 

دختران  آبان  - 



)متولدیی    سال  15زیر  یرده سن در دختران یشنا بقاتمسامقرراست  شنا فنی تهیکم میبر اساس تصم

، و همچنی  شناسدایی و کشدم مسدتعیی     جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور–( 1389الی  1386

 برگزار گردد. لیبه شرح جیول ذ  توسط هیات شنای استان تهران با همکاری هیات شنای شهرستان ری

آن اسدتان جهدت شدرکت    های  میبخشنامه نسبت به اعزام ت  یدر نظر داشت  مفاد ا است با مقتضی لذا

 .ییئاقیام فرمامذکور  جشنوارهدر
 

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

  نفر 1سرپرست -مربیالم( 

 نفر  6( ورزشکار ب

 خواهی بود.نفر  7 سرپرست، ورزشکار-از مربیحیاکثر نفرات اعزامی اعم 

دسته جات آزاد با تاییی هیأت شنای استان های مربوطه می تواننی در مسدابقات   ، مدارس شنا وباشگاه ها

  شرکت نماینی.

 

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

 )مقر هیئت شنا شهرری( طالقانیاستخر  شهرستان ری،تهران استانمحل برگزاری:

 ( 09126862018)  انم هما دایی تقیخ : مسابقاتسرپرست کل 

 خانم شیرزادی سرپرست اجرائی :

 ( 09124038816)  اسماعیلیآقای حسی   مسئول پذیرش :

 ( 09121837837) خانم سپییه شوقیان : خوابگاه مسئول

 ارهجشنوچگونگی برگزاری: 

   برگزار خواهی شی.( Time Final) به صورت نهایی مسابقات -1

  آغاز خواهی شی. 16رأس ساعت  عصرو   9رأس ساعت  صبح مسابقات -2

 محل اسکانخروج از  پایان جشنواره جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

 سال 15زیر 

 (دختر)
1386-1389  

 شنبهچهار  بعی ازظهر

 15ساعت 

26/8/1400 

 صبح

 شنبهپنج

27/8/1400 

 صبح

 جمعه

28/8/1400 

 بعیاز ظهر جمعه

 15ساعت 

  28/8/1400  



ر برتنفرات   به میالاز انجام آخری  رشته با اهیای  پس در ظهر آخری  روز مسابقات یهمراسم اختتام -3

  برگزار خواهی شی.

 

  

 جشنواره کنگره: 

 خواهی شی. برگزاری مسابقات اسکاندر محل  26/8/1400مورخ  جشنوارهروز قبل از   21رأس ساعت 

  

: دستورجلسه  

   تالوت قرآن کریم  -1

  خیر مقیم  -2

 حضور و غیاب تیم ها -3

  جشنوارهشرح نحوه برگزاری  -4

 سرپرستان تیم ها جهت حذف شناگران توسط آخری  مهلت زمانی -5

 ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشنی: اعضای کمیته ژوری:  توجه

   فیراسیون فنیناظر-1 

 فیراسیون     نماینیه کمیته استعیادیابی-2 

 مسابقات کل سرپرست-3 

 مسابقاتسرپرست اجرایی -4 

  مسابقاتسرداور -5 

:مدارک مورد نیاز 

 PCRو همچنین در دست داشتن اصل نتیجه منفی تست  ارسال فایل تصویری آنو همراه داشت  اصل شناسنامه -1

    ساعت قبل از حضور در مسابقه الزامی میباشد. 48سرپرستان در -برای همه شناگران و مربی 

کارت شدرکت در    IDکارت شناسایی ثبت در سامانه فیراسیون شنا)کارت رجیستری( که به عنوان  -2

 مسابقات برای کلیه اعضای تیمها میباشی.

 (15/9/1400تا تاریخ دارای اعتبار کارت بیمه پزشکی ورزشی ) -3

 )ویژه مربی(  2داشت  حیاقل کارت مربیگری درجه  -4



تصویر اسک  شیه )با نام هر شناگر ثبت گردد ( مدیار  فدوف فقدط از طریدس ارسدال فایدل       :  1تبصره 

 الزامی است. نیز ،لذا همراه داشت  اصل میار  می پذیرد  انجامالکترونیکی 

ارسدال بده شدماره    از طریس  20/8/1400شنبه مورخ پنجارسال اعالم آمادگی تیم ها حیاکثر تا روز -5

 خواهی بود. )مسئول پذیرش(  09124038816واتس اپ 

  ارسال گردد.به سامانه های اعالم شیه  24/8/1400می بایست تا تاریخ ارنج  برگ -6

 

 

:به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای بهیاشتی، حضور 1تذکر مهم 

تماشاگران با هر عنوان خارج از ظوابط برگزاری مسابقه ممنوع میباشی. همه عوامل و شرکت کننیگان 

فاصله ایمنی و استفاده از ماسک در محوطه استخر هستنی.در بیو ورود به مجموعه  ملزم به رعایت

  برگزاری مسابقات از کلیه افراد تست تب سنجی انجام خواهی شی. 

 

 : 2 تذکرمهم* 

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر س  داشته باشنی حس 

نخواهنی داشت، لذا به همراه داشدت  اصدل شناسدنامه الزامدی بدوده و از       مذکور را جشنوارهشرکت در 

شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نیاشته باشنی و یا بده هردلیلدی شناسدنامه آندان     

  مخیوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرس  داشته باشنی جلوگیری بعمل خواهی آمی.

امورمالی 

اعم  غیره ....( شرکت کنندگان وهزینه برگزاری جشنواره درون شهری ،، ایاب و ذهاب هزینه های )غذا،اسکانکلیه  -1

 نفرهر  به ازاء مسابقات ورودیه  و هزینهاعزامی تامین و پرداخت می شود تیم هایتوسط  سرپرستی و بمر ،از ورزشکار

   6104–  3376–  7081–  4530کارت به شماره  میبایست که می باشد ریال 7,500,000 مبلغ  و دو شب روز دوی و برا

 د.وواریز ش مسئول مسابقات() نیاآقای مهدی ابراهیم به نام 

خدودداری  ˝همراه، فرزنی، مربی یدا سرپرسدت (جدیا   ، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننیه  -2

 گردد.

 شنواره جمقررات فنی وشیوه برگزاری: 

  ی.نشرکت کن هرمادهتوانی در  می تیمشناگر از هر  (2) دودر هریک از رشته های شنا فقط  -1

   هر شناگر می توانی در کلیه مواد شرکت نمایی. -2



 .شنا کننیتمامی شناگران اعزامی می بایست حیاقل در یک رشته  -3

  می شود.ء  اهیاقهرمانی حکم  سوم میال وتا  اول برتربه کلیه نفرات -4

  هیاء می گردد.توسط هیات میزبان تهیه و ا احکام قهرمانی مسابقات:  3تبصره 

دقیقه پدس از پایدان    30حیاکثر ، توسط سرپرست تیم بایی به صورت کتبی مادهاعتراض به نتیجه هر -5

تحویدل داده   جشنوارهل( به سرداور اری1،000,000)ریال  یک میلیون مبلغبا همراه  آن نیمروز ماده در

  شود.

 جشدنواره درصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالیل پزشکی از شدرکت در   -6

همان روز نخواهدی   مواد، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان ارهجشنوامتناع نمایی درصورت تأییی پزشک 

 داشت .

بمنظور بهره منیی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمنییهای بخش خصوصدی، حضدور تدیم هدای     -7

 با معرفی نامه هیات شنای استان و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی ،میرسه شناورزشی تحت عنوان باشگاه

 باشی. بالمانع می جشنوارهدر ای  

در صورت افزایش تیم های  نفر میباشد.  110به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی، حداکثر پذیرش مسابقات  -8

قدرر  تها و تیم هایی است که در زمدان م ، اولویت با هیأمحل اسکان  شرکت کننیه و عیم ظرفیت پذیرش

الزم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پدذیرش بدا    اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده انی.

 استانها خواهی بود. یهیاتهای شنا

... ( اسدتفاده   ، 2 ، 1یدا ) و ...(  ،ب  ،نام هر تیم بایی منحصر بفرد باشی و نمیتوان از پسونیهای )الدم   -9

 کرد.

ن یابنی، در غیر اینصورت پذیرش نشیه و حس شدرکت  ها بایی طبس مقررات داخل خوابگاه اسکا تیم -10

 در مسابقات را نیارنی.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دختران جام ری مسافت کوتاه شنای مسابقات

 1400 آبان 72 -72

 صبح روز اول عصر روز اول صبح روز دوم

 متر آزاد 200 آزاد 50 متر آزاد 100



 

  مسابقاتبرنامه  رشته های  شنا در 

 سال 11زیر رده سنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متر قورباغه 50 متر کرال پشت 100 متر قورباغه 200

 متر پروانه 200
 متر کرال پشت 200 متر آزاد 400

 متر پروانه 100 قورباغه 100 متر کرال پشت 50

 متر مختلط انفرادی 200 متر پروانه 50 متر مختلط انفرادی 100



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  سال( 11زیر  دخترانجام ری ) مسافت کوتاه شنای مسابقات

 1400 آبان 72 -72

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

 اسامی تیم:

1-      3-    1- 

7-      4-    6- 

                                                                                 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 10 1      

متر آزاد 100 7      

متر آزاد 700 3      

متر آزاد 400 4      



متر کرال پشت 10 1      

متر کرال پشت 100 6      

متر کرال پشت 700 2      

متر قورباغه 10 2      

قورباغهمتر  100 9      

متر قورباغه 700 10      

متر پروانه 10 11      

متر پروانه 100 17      

متر پروانه 700 13      

متر مختلط انفرادی 100 14      

متر مختلط انفرادی 700 11      

/ باشگاه /هیات شناامضاء مربی تیم  

 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 سال(  11زیر  دخترانجام ری ) مسافت کوتاه شنای مسابقات

 1400آبان  72 - 72

 

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

نام مربی  تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 تمرینی

تلفن تماس  محل تولد

 شناگر
1        



7        

3        

4        

1        

6        

 

 سرپرست  تیم :-مشخصات مربی

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

1           

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


