
 

 

 

0011آبان   

 آئین نامه اجریی

استانی سراسر کشور مسابقات 

 تایم تریل)بانوان(
 یادواره شهید سپهبد قاسم سلیمانی

 رکورد گیری هفته تربیت بدنی

سال( و عموم51-51)  
 

                                                 



 

  ((شهید سلیمانی شهید سلیمانی کل کشور )کل کشور )مسابقات مسابقات برگزاری برگزاری   ، ، پروتکل های بهداشتیپروتکل های بهداشتیبا حفظ با حفظ   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

آبوان  آبوان  سال و عمووم در  سال و عمووم در  5151--5151ویژه بانوان رده سنی ویژه بانوان رده سنی ((TTiimmee  TTrriiaall))شد، مسابقات شد، مسابقات   مقررمقرربه میزبانی استان تهران به میزبانی استان تهران 

فاد این بخشنامه به اعزام تویم هوای   فاد این بخشنامه به اعزام تویم هوای   داشتن مداشتن م  به شرح ذیل برگزار می گردد. علیهذا مقتضی است با در نظربه شرح ذیل برگزار می گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر  50115011

  جهت شرکت در مسابقات مذکور اقدام فرمائید.جهت شرکت در مسابقات مذکور اقدام فرمائید.استانی استانی 

  

  شرایط شرکت در مسابقاتTime Trial)رکورد گیری( : 

 :به پایین(5131)متولدین عموم-(5131-5130-5131سال )متولدین51-51رده سنی 

 مسابقات بصورت متمرکز برگزار خواهد شد. 

 شناگر در هر ماده ی مسابقه می باشد. دو نفر ان مجاز به معرفیاستهر :5تبصره 

 بور اسواس تصومیم کمیتوه فنوی، اسوتان هوایی کوه در توایم تریول بوانوان در سوال گذشوته              1تبصره :

خراسوان  -گلسوتان  -توابو  -نفر شناگر )تهران0، می توانند در هر ماده دداشتن رکوردشکنی(5111)اسفند

 رضوی(معرفی نمایند.

 
جهوت شوناگرانی کوه احتموال     بیشوتر   باتوجه به شرایط موجوود)ویروس کرونوا(این رکووردگیری    :5توجه**

 رکوردشکنی در رده سنی خودرا دارند می باشد.

اعومم  سال و عموم می باشد، از مربیان محتورم خواهشومندیم   51-51رده سنی 1:این رکوردگیری در 1**توجه

 اعمم کنند.  مهر11شناگران خود را تا تاریخ تعداد و  آمادگی
    

  برگزاری مسابقاتمحل: 

 آبان(6استخر قهرمانی آزادی)مورخ -مجموعه ورزشی آزادی-محل برگزاری:تهران

  

 مسئول هماهنگی: 

 11515513613خانم کیمیا احمدی به شماره تماس 
      

  چگونگی برگزاری مسابقاتTime Trial: 

  برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  TTiimmee  TTrraaiillمسابقات به صورت نهایی مسابقات به صورت نهایی   --11

آغواز  آغواز  5656آغاز عصر ها راس ساعت آغاز عصر ها راس ساعت   11ابقات در دو نوبت صبح و عصر برگزار می گردد. صبح ها راس ساعت ابقات در دو نوبت صبح و عصر برگزار می گردد. صبح ها راس ساعت مسمس  --22

  خواهدشد.خواهدشد.

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

 
 
 



 

 ویژه ورزشکاران و مربیان( مدارک مورد نیاز(: 
 :ورزشکاران

  ل شناسنامه عکس دار ل شناسنامه عکس دار اصاص  همراه داشتنهمراه داشتن--11

    ssaallaammaatt..ggoovv..iirrدریافت کارت دیجیتال واکسیناسیون از سامانه دریافت کارت دیجیتال واکسیناسیون از سامانه --11

      11××00قطعه عکس قطعه عکس   یکیک  --11

    ((50115011دارای اعتبار در سال دارای اعتبار در سال کارت بیمه پزشکی ورزشی )کارت بیمه پزشکی ورزشی )  --00

سواعت قبول از مسوابقه    سواعت قبول از مسوابقه      0303تا تا 1010اخذ شده توسط آزمایشگاه معتبر که تاریخ پاسخ دهی آن اخذ شده توسط آزمایشگاه معتبر که تاریخ پاسخ دهی آن   PPCCRRبرگه برگه   --44

  باشد.باشد.

در در PPCCRRاست از حضور شناگران و مربیان، داوران و کلیه عوامل اجرایی بودون انجوام تسوت    است از حضور شناگران و مربیان، داوران و کلیه عوامل اجرایی بودون انجوام تسوت      الزم به ذکرالزم به ذکر  --55

  محل مسابقات جلوگیری خواهد.محل مسابقات جلوگیری خواهد.

و سوامانه  و سوامانه   rreeggiisstteerr..iirrssff..iirr.wwwwww کلیه مدارک از طریق سامانه هواداری فدراسویون شونا بوه نشوانی    کلیه مدارک از طریق سامانه هواداری فدراسویون شونا بوه نشوانی      --66

ثبت خواهند شد. الزم به ذکور اسوت   ثبت خواهند شد. الزم به ذکور اسوت     wwwwww..ttaalleenntt..sswwiimm11440000..iirrاستعدادیابی فدراسیون شنا به نشانی استعدادیابی فدراسیون شنا به نشانی 

بارگزاری کارت عضویت در سامانه هواداری فدراسیون در سوامانه اسوتعدادیابی الزاموی اسوت. از ایون رو      بارگزاری کارت عضویت در سامانه هواداری فدراسیون در سوامانه اسوتعدادیابی الزاموی اسوت. از ایون رو      

حاضرین در مسابقه باید قبل از ثبت نام در سامانه استعدادیابی فدراسیون در سوامانه هوواداری ثبوت نوام     حاضرین در مسابقه باید قبل از ثبت نام در سامانه استعدادیابی فدراسیون در سوامانه هوواداری ثبوت نوام     

  مایند.مایند.نن

  

کارت مسابقات بایستی از سامانه فدراسیون )کارت عضویت(دریافت و در مسوابقات ارائوه   کارت مسابقات بایستی از سامانه فدراسیون )کارت عضویت(دریافت و در مسوابقات ارائوه     IIDDتوجه مهم: توجه مهم: ****

  گردد.گردد.
  

  

 :اعمم آمادگی 
ها موظفند تا ها موظفند تا مهر خواهد بود. هیات مهر خواهد بود. هیات 1111تا پایان وقت اداری روز تا پایان وقت اداری روز   تعداد شناگرانتعداد شناگرانآخرین مهلت زمانی اعمم آمادگی تیم ها و آخرین مهلت زمانی اعمم آمادگی تیم ها و 

  آمادگی تعیین و تعداد نفرات تیم اقدام نمایند.آمادگی تعیین و تعداد نفرات تیم اقدام نمایند.این زمان نسبت به اعمم این زمان نسبت به اعمم 

  مهر به فدراسیون شنا ارسال نمایند.مهر به فدراسیون شنا ارسال نمایند.1313* هیات ها موظفند برگه ارنج تیم خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه * هیات ها موظفند برگه ارنج تیم خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

: الزم به ذکراست برای ارسال مدارک به هیات شنای استان تهران خوانم سوسون شویرزادی بوه شوماره تمواس       : الزم به ذکراست برای ارسال مدارک به هیات شنای استان تهران خوانم سوسون شویرزادی بوه شوماره تمواس       55*توجه*توجه

  ارسال کنید.ارسال کنید.1151316113111513161131

  فدراسویون شونا  فدراسویون شونا  خوود را بوه شوماره فکوس     خوود را بوه شوماره فکوس       ارنوج شوناگران  ارنوج شوناگران  : مربیان محتورم توجوه داشوته باشوید      : مربیان محتورم توجوه داشوته باشوید      11توجهتوجه****
  ارسال کنید.ارسال کنید.3331115033311150

  

 امورمالی: 
  به عهده تیم های شرکت کننده می باشد.به عهده تیم های شرکت کننده می باشد.زینه )غذا،اسکان،ایاب ذهاب و غیره(زینه )غذا،اسکان،ایاب ذهاب و غیره(هماهنگی خوابگاه و ههماهنگی خوابگاه و ه  --55

    ..1151301135111513011351جناب آقای اشکانی به شماره تماس جناب آقای اشکانی به شماره تماس   11جهت هماهنگی با خوابگاه شماره جهت هماهنگی با خوابگاه شماره   --11

  خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جدا، ، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده 

  

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


 

 

 

 5011آباننامه رکورد گیری بر
 
 
 

 عصر صبح 

 متر پروانه511 قورباغه11

 متر کرال پشت11 متر آزاد511

 متر آزاد111 متر پروانه111

 متر قورباغه511 متر کرال پشت511

 متر مختلط011 مترآزاد011

 متر آزاد11 متر پروانه 11

 متر کرال پشت111 متر قورباغه111

  متر مختلط111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 مسابقات سراسر کشور تایم تریال بانوان
 
 

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

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

1          /   /       11    

2              /      /11     

1              /      /11     

4              /      /11     

5             /      /11     

6             /      /11     

7             /      /11     

8             /      /11     

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

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

1             /      /11   

  سرپرست   11/      /              2

 دیرعامل باشگاه /مهرو امضاءرئیس هیات شنای استان/م                                                                                                   

 

 



 

 

 
 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسممی ایران

(5011مسابقات تایم تریال بانوان)آبان  

 برگه ارنج تیم استان/...........

 رده سنی :

شناگر  رده سنی رکورد شناگر دوم رده سنی رکورد

 اول

 ردیف ماده شنا

مترقورباغه11        5 

متر آزاد511        1 

متر پروانه111        1 

متر کرال پشت511        0 

متر آزاد011        1 

متر پروانه11        6 

متر قورباغه111        1 

متر مختلط111        3 

متر پروانه511        1 

متر کرال پشت11        51 

متر آزاد111        55 

متر قورباغه511        51 

متر مختلط011        51 

متر آزاد11        50 

متر کرال پشت111        51 

 

 



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسممی ایران

(5011مسابقات تایم تریال بانوان)آبان  

 برگه ارنج ویژه استان هایی که در آئین نامه ذکر شدند

 برگه ارنج تیم استان/...........

 رده سنی :

ر شناگ رده سنی رکورد شناگر چهارم رده سنی رکورد

 سوم

 ردیف ماده شنا

مترقورباغه11        5 

متر آزاد511        1 

متر پروانه111        1 

متر کرال پشت511        0 

متر آزاد011        1 

متر پروانه11        6 

متر قورباغه111        1 

متر مختلط111        3 

متر پروانه511        1 

متر کرال پشت11        51 

متر آزاد111        55 

متر قورباغه511        51 

متر مختلط011        51 

متر آزاد11        50 

متر کرال پشت111        51 

 

 


