
   

 

 
 

 

 اجرایی آئین نامه

 سال 12و  11 شناجشنواره 

 )جام بسیج(

  بسیج گرامیداشت هفته  

 پسران 1400 ذرآ 12و  11

 (مبارکهشهر ) اصفهانشنا و باشگاه مقاومت استان هیأت میزبان:

 



 

)متولرین   )متولرین     سرا  سرا      1122و و     1111  ییرده سرن رده سرن   دردر  پسررا  پسررا    ییشناشناجشنواره جشنواره مقرراست مقرراست   شناشنا  فنیفنی  تهتهییکمکم  ممییبر اساس تصمبر اساس تصم

و همچنری   و همچنری     جهت توسعه کمی و کیفری شرنای کشرور   جهت توسعه کمی و کیفری شرنای کشرور     به مناسبت هفته گرامییاشت بسیجبه مناسبت هفته گرامییاشت بسیج  ––( ( 13138888وو13138989

نظر داشرت  مفراد   نظر داشرت  مفراد     دردر  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  للننبه شرح جیو  ذبه شرح جیو  ذ    --شناسانی و کشف مستعین شناسانی و کشف مستعین 

  ..ییییئئاقیام فرمااقیام فرمامذکور مذکور   جشنوارهجشنوارهآ  استا  جهت شرکت درآ  استا  جهت شرکت درهای های   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت    نناا
  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر:   

    نفرنفر  22  سرپرستسرپرست  وو  ( مربی( مربیالفالف

  نفر نفر   77( ورزشکار ( ورزشکار بب

ی در قالر   ی در قالر   تیم ها می تواننر تیم ها می تواننر     خواهی بود.خواهی بود.نفرنفر  99  حیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحیاکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

    زاد در ان  مسابقات حضور بهم رساننی.زاد در ان  مسابقات حضور بهم رساننی.آآباشگاه ها نا دسته جات باشگاه ها نا دسته جات 

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 پایان جشنواره جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

  1212--1111کودکا کودکا 

  ((پسرپسر))سا  سا  

13138989--

13881388    

بعی از ظهر            بعی از ظهر            

  14001400//0909//1010شنبهشنبهچهارچهار

صبح روز پنج صبح روز پنج 

  شنبهشنبه

1111//0909//14001400  

عی از ظهر روز عی از ظهر روز بب

  جمعهجمعه

1212//0909//14001400  

متعاقباً اعالم خواهد گردید. :محل برگزاری و اسکان شناگران 

  0909131131283168283168با شماره تماس با شماره تماس   زهرا مینیزهرا مینیخانم خانم مسئول پذیرش :

  0913325801809133258018آقای پیما  گرامی با شماره تماس آقای پیما  گرامی با شماره تماس   :سرپرست اجرایی جشنواره

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

      برگزار خواهی شی.برگزار خواهی شی.( ( TTiimmee  FFiinnaall))  نینیبه صورت نهابه صورت نها  مسابقاتمسابقات  --11

    آغاز خواهی شی.آغاز خواهی شی.  1166رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  مسابقاتمسابقات  --22

احکام، میا  ها و احکام، میا  ها و از 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     بهبه  جشنوارهجشنواره  کاپ های قهرمانیکاپ های قهرمانی

 جشنواره کنگره: 

      انجام خواهی شی.انجام خواهی شی.  اسکا اسکا در محل در محل   11400400//0099//1100مورخ مورخ   جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   2121رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآ  کرنم تالوت قرآ  کرنم   --11

    خیر مقیم خیر مقیم   --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33

    جشنوارهجشنوارهشرح نحوه برگزاری شرح نحوه برگزاری   --44

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

  

  

  

  



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

      فیراسیو فیراسیو   فنیفنیناظرناظر  --11

  فیراسیو     فیراسیو       نماننیه کمیته استعیادنابینماننیه کمیته استعیادنابی  --22

  جشنوارهجشنواره  کلکل  سرپرستسرپرست  --33

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرانی سرپرست اجرانی   --44

    جشنوارهجشنوارهسرداور سرداور   --55

:مدارک مورد نیاز 

اسرتعیادنابی  اسرتعیادنابی  و سامانه و سامانه  iirrssff..iirrrreeggiisstteerr...wwwwww نشانینشانیکلیه میارک از طرنق سامانه هواداری فیراسیو  شنا به کلیه میارک از طرنق سامانه هواداری فیراسیو  شنا به --11

الزم به ذکر است برارگزاری کرارت   الزم به ذکر است برارگزاری کرارت     ثبت خواهنی شی.ثبت خواهنی شی.  wwwwww..ttaalleenntt..sswwiimm11440000..iirrفیراسیو  شنا به نشانی فیراسیو  شنا به نشانی 

بقه بانی بقه بانی عضونت در سامانه هواداری فیراسیو  در سامانه استعیادنابی الزامی است. از ان  رو حاضرن  در مساعضونت در سامانه هواداری فیراسیو  در سامانه استعیادنابی الزامی است. از ان  رو حاضرن  در مسا

  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(   33داشت  حیاقل کارت مربیگری درجه داشت  حیاقل کارت مربیگری درجه   --44

سرامانه  سرامانه  از طرنرق  از طرنرق    14001400//0099//0101شرنبه مرورخ   شرنبه مرورخ   دودوتریم هرا حریاکثر ترا روز     تریم هرا حریاکثر ترا 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 

سرامانه اسرتعیادنابی   سرامانه اسرتعیادنابی     از طرنرق از طرنرق   14001400//0099//0066حیاکثر تا روز شرنبه  حیاکثر تا روز شرنبه  مسابقات می بانستی مسابقات می بانستی   ارنجارنج  ارسا  برگارسا  برگ  --77

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

  

 تذکرمهم :* 

شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سر  داشرته باشرنی حرق     شناگرا  گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سر  داشرته باشرنی حرق     

ه همراه داشت  اصل شناسنامه الزامری بروده و از شررکت    ه همراه داشت  اصل شناسنامه الزامری بروده و از شررکت    مذکور را نخواهنی داشت، لذا بمذکور را نخواهنی داشت، لذا ب  جشنوارهجشنوارهشرکت در شرکت در 

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

    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  ،،زشکارزشکاراعم از وراعم از ور  شرکت کنندگانشرکت کنندگان  هزینه هایهزینه هایکلیه کلیه   --11

از طریی   از طریی   کیه  کیه    می باشدمی باشد  ریال(ریال(  22//000000//000000ریال )ریال )  دو میلیوندو میلیون  جهت برگزاری مسابقاتجهت برگزاری مسابقات  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   ((22))  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.  --22

  ..شنا کننیشنا کننیتمامی شناگرا  اعزامی می بانست حیاقل در نک رشته تمامی شناگرا  اعزامی می بانست حیاقل در نک رشته   --33

همرا  روز بره منشری    همرا  روز بره منشری      جشرنواره جشرنواره ترکی  تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبرل از شررو    ترکی  تیم های امیادی می بانست حیاقل نک ساعت قبرل از شررو      --44

  تسلیم گردد.تسلیم گردد.  جشنوارهجشنواره

گواهی شرکت در مسابقه گواهی شرکت در مسابقه   شناگرا شناگرا   ، میا  و کاپ و به تمامی، میا  و کاپ و به تمامیحکمحکم  جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف   برتربرتربه کلیه نفرات به کلیه نفرات --55

    ..اهیا خواهی شیاهیا خواهی شی

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/


دقیقه پرس از پانرا    دقیقه پرس از پانرا      3030حیاکثر حیاکثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  بانی به صورت کتبیبانی به صورت کتبی  مادهمادهاعتراض به نتیجه هراعتراض به نتیجه هر  --66

تحونرل داده شرود.  تحونرل داده شرود.    جشرنواره جشرنواره رنا ( به سرداور رنا ( به سرداور 500،000500،000))پانصی هزار رنا  پانصی هزار رنا    مبلغمبلغبا با همراه همراه   آ  نیمروزآ  نیمروز  جشنوارهجشنواره
    

  جشرنواره جشرنواره درصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالنرل پزشرکی از شررکت در    درصورتی که شناگری بعی از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالنرل پزشرکی از شررکت در      --77

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

خود که از زما  پاسخ دهی آ  خود که از زما  پاسخ دهی آ    PPccrrکلیه حاضرن  در مسابقه بانی قبل از ورود به اردو پاسخ تست کلیه حاضرن  در مسابقه بانی قبل از ورود به اردو پاسخ تست   مهم:مهم:  تذکرتذکر

  ساعت نگذشته باشی در دست داشته باشنی.ساعت نگذشته باشی در دست داشته باشنی.  4848

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1400 سال – سال پسران )جام بسیج( 12و  11مسابقات شنا  

-------------------برگ ارنج تیم   

 اسامی تیم:

1-      4-    6- 

2-      5-                                                 7-    

3-  

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد 50 1      

متر آزاد 100 2      

متر آزاد 200 3      

متر آزاد 400 4      

متر قورباغه 50 5      

متر قورباغه 100 6      

متر قورباغه 200 7      

متر کرال پشت 50 8      

متر کرال پشت 100 9      

متر کرال پشت 200 10      

متر پروانه 50 11      

متر پروانه 100 12      

متر پروانه 200 13      

متر مختلط انفرادی 100 14      

متر مختلط انفرادی 200 15      

تر آزاد تیمیم 4×100 16      

متر مختلط تیمی 4×100 17      

متر مختلط تیمی 4×50 18      

متر آزاد تیمی 4×50 19      

 

 امضاء مربی تیم

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 برنامه مسابقات

1400 سال – سال پسران )جام بسیج( 12و  11مسابقات شنا  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بح روز او ص عصر روز او  صبح روز دوم عصر روز دوم

 متر آزاد  100 متر آزاد 400 متر آزاد 200 متر مختلط انفرادی 200

 متر قورباغه 50 متر قورباغه 200 متر قورباغه 100 متر آزاد 50

 متر کرال پشت 100 متر مختلط انفرادی 100 متر پروانه 100 متر کرال پشت 200

 متر پروانه 200 همتر پروان 50 متر کرال پشت 50 متر مختلط تیمی 4×100

 متر مختلط تیمی 4×50  متر آزاد تیمی 4×100 متر آزاد تیمی 4×50 ----

 ردنف سمت نام و نام خانوادگی

 1 سرپرست 

 درجه کارت مربیگری

 2 مربی 
 

 درجه کارت داوری
 3 داور 

 

 اسامی شناگرا 

 ردنف نام و نام خانوادگی

 1 

 2 



 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

مهر و امضاء هیأت شنا استا                                                           
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