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  بسمه تعالیبسمه تعالی

  00110011  فصلفصلی باشگاههای کشور ی باشگاههای کشور شناشنا  اجرایی مسابقات قهرمانیاجرایی مسابقات قهرمانیآئین نامه آئین نامه 

**************************************  

حمایت بخش   حمایت بخش     جذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد وجذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد وموجب موجب   قاتقاتمسابمساباز آنجا که برگزاری از آنجا که برگزاری   ::مقدمهمقدمه

میشود، فدراسیون ششنای جمهشوری اسش می ایشران مطشابق بشا  شوانی         میشود، فدراسیون ششنای جمهشوری اسش می ایشران مطشابق بشا  شوانی         شنا شنا توسعه ورزش توسعه ورزش   منجر بهمنجر به  های خصوصی و دولتیهای خصوصی و دولتی

ششنای  ششنای    قات  هرمشانی قات  هرمشانی مسشاب مسشاب ، هر ساله ا دام به برگشزاری  ، هر ساله ا دام به برگشزاری  وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانفدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با  وانی  فدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با  وانی  

  باشگاههای کشور می نماید.باشگاههای کشور می نماید.

  تعاریفتعاریف  ::00ماده ماده 

بشی   بشی     شنای باشگاههای کشور که به مسشابقات سراسشری ششنا   شنای باشگاههای کشور که به مسشابقات سراسشری ششنا     مسابقات  هرمانیمسابقات  هرمانیدر ای  آئی  نامه یعنی در ای  آئی  نامه یعنی « «   مسابقاتمسابقات» » : : 00--00

  .. وانی  و مقررات مربوط اط ق می گردد وانی  و مقررات مربوط اط ق می گرددکشور مطابق کشور مطابق   ییباشگاههاباشگاهها

  ر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.ر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیبرگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زی  مسوؤلیتمسوؤلیت« « فدراسیونفدراسیون  شناشنا  کمیته فنیکمیته فنی: »: »22--00

عبارتست از تشکی تی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجشاز بشه معرفشی تشیا ششنا بشرای ششرکت در        عبارتست از تشکی تی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجشاز بشه معرفشی تشیا ششنا بشرای ششرکت در        « « باشگاه باشگاه » » : : 33--00

ته هشای آزاد، هیتتهشای   ته هشای آزاد، هیتتهشای   کارگری، نظامی، دانشگاهی، دسش کارگری، نظامی، دانشگاهی، دسش تواند شامل ارگانهای ورزشی، تواند شامل ارگانهای ورزشی،   میباشد. ای  تشکی ت میمیباشد. ای  تشکی ت می  مسابقاتمسابقات

  شنای استانها و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.شنای استانها و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.

فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمری ، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد. شناگران فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمری ، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد. شناگران « « شناگر شناگر » » : : 00--00

  آئی  نامه خواهد بود.آئی  نامه خواهد بود.  مطابق مفاد ای مطابق مفاد ای   میتوانند ایرانی، ایرانی مقیا خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شناگرانمیتوانند ایرانی، ایرانی مقیا خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شناگران

را در هر باشگاه را در هر باشگاه   آماده سازی شناگرانآماده سازی شناگران  وواط ق میشود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تمری  اط ق میشود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تمری    ییبه کسبه کس« « مربی مربی سرسر» » : : 55--00

  به عهده دارد. به عهده دارد. 

  خواهد داشت.خواهد داشت.  ههبر عهدبر عهدتمری  تیا باشگاه را تمری  تیا باشگاه را   اجرایاجرای  زیر نظر سرمربیزیر نظر سرمربی  کهکه  اط ق میشوداط ق میشود  ییبه کسبه کس« « و کمک مربیو کمک مربیمربی مربی : » : » 66--00  

  کسی است که کلیه مستولیت های غیر فنی تیا را به عهده دارد.کسی است که کلیه مستولیت های غیر فنی تیا را به عهده دارد.« « سرپرست سرپرست » » : : 77--00

و پش  از  و پش  از      در ای  آئی  نامه به فردی اط ق میشود که حدا ل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بشوده در ای  آئی  نامه به فردی اط ق میشود که حدا ل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بشوده « « پزشک پزشک » » : : 88--00

امور پیشگیری، بهداشت و امور پیشگیری، بهداشت و     ن شنا، مستولیتن شنا، مستولیتگذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدراسیوگذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدراسیو

  دارد.دارد.درمان اعضاء تیا را بعهده درمان اعضاء تیا را بعهده 

شامل: مدیرفنی، مدیرتدارکات،  مستول روابش  عمشومی،    شامل: مدیرفنی، مدیرتدارکات،  مستول روابش  عمشومی،      های انسانی متخصصهای انسانی متخصص: حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیرو: حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیرو99--00

    هند بود.هند بود. ابل عضویت در باشگاه خوا ابل عضویت در باشگاه خوارک معتبررک معتبراابا ارائه مدبا ارائه مد  بدنساز ورزشی، فیزیوتراپ، روانشناس ورزشیبدنساز ورزشی، فیزیوتراپ، روانشناس ورزشی

  ید فق  در یک سمت انجام وظیفه کننشد و کسشی  ید فق  در یک سمت انجام وظیفه کننشد و کسشی  بابا  99--00و و   88  --00،،  77--00، ، 66--00، ، 55--00، ، 00--00افراد مذکور در مواد افراد مذکور در مواد   ::00تبصره تبصره 

  و یا بیشتر را عهده دار گردد.و یا بیشتر را عهده دار گردد.  سمتسمت  تواند در یک زمان دوتواند در یک زمان دوی ی نمنم
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  اهدافاهداف  ::22ماده ماده 

، رششد و ششکوفایی اسشتعدادهای ایش      ، رششد و ششکوفایی اسشتعدادهای ایش      تعمیا و گسترش ورزش شنا و ایجاد زمینه های مناسب برای کشش،، جشذب، پشرورش   تعمیا و گسترش ورزش شنا و ایجاد زمینه های مناسب برای کشش،، جشذب، پشرورش     ::00--22

  ..ورزشورزش

ایجاد زمینه های مناسب برای جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری بخ  خصوصی و بخ  دولتی در جهت توسعه ایجاد زمینه های مناسب برای جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری بخ  خصوصی و بخ  دولتی در جهت توسعه   ::22--22

  ..ورزش شنا در کلیه سطوحورزش شنا در کلیه سطوح

  ..افزای  تعداد مسابقات رسمی شنا در طول سال به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش  هرمانیافزای  تعداد مسابقات رسمی شنا در طول سال به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش  هرمانی  ::33--22

  ..  انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکوردهای بهتر  انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکوردهای بهترافزایافزای  ::00--22

  اعضاء تیماعضاء تیم  ::33ماده ماده 

  معرفی نماید.معرفی نماید.  مسابقاتمسابقاتبرای شرکت در برای شرکت در   )آ ایان()آ ایان(  هر باشگاه میتواند یک تیا شناهر باشگاه میتواند یک تیا شنا  ::00--33

  د بود.د بود.ننخواهخواه  99--00و و   88  --00،،  77--00، ، 66--00، ، 55--00، ، 00--00  موارد ذکر شده از ماده هایموارد ذکر شده از ماده هایاعضاء تیا شامل اعضاء تیا شامل   ::22--33

و بشه بشاال(   و بشه بشاال(     سرال سرال   0055نفرر  نفرر    0101))  حداکثر تعداد شناگران هشر تشیا  حداکثر تعداد شناگران هشر تشیا  و و   و به باال(و به باال(  سالسال  0055نفر نفر   0101))ن ن تعداد شناگراتعداد شناگرا  حدا لحدا ل  ::33--33

  ..میباشدمیباشد

بشه  بشه    رارا  تکمیل شده ایششان تکمیل شده ایششان   با قراردادبا قراردادهمراه همراه   و به باال(و به باال(  سالسال  0055نفر نفر   0101))حدا ل حدا ل   ،،در زمان معرفی تیادر زمان معرفی تیا  : باشگاهها موظفند: باشگاهها موظفند00--33

هفته  بل از هفته  بل از   یکیک  تاتا  نفرنفر  0101 بل از شروع مرحله اول و تا بل از شروع مرحله اول و تا  ا یک هفتها یک هفتهتت  نفرر نفرر   دهدهمعرفی کنند، تکمیل اعضاء تیا تا معرفی کنند، تکمیل اعضاء تیا تا   کمیته فنی شناکمیته فنی شنا

  امکان پذیر است و پ  از آن هیچگونه عضوگیری  ابل  بول نخواهد بود.امکان پذیر است و پ  از آن هیچگونه عضوگیری  ابل  بول نخواهد بود.  مسابقاتمسابقاتشروع مرحله دوم شروع مرحله دوم 

  استفاده نماید.استفاده نماید.شناگر خارجی شناگر خارجی   دودوهر باشگاه مجاز است از هر باشگاه مجاز است از   ::55--33

به تیم ها توصیه می شود حتی االمکان تعدداد  به تیم ها توصیه می شود حتی االمکان تعدداد    ،،در طی مسابقاتدر طی مسابقاتباتوجه به شرایط حاکم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باتوجه به شرایط حاکم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

  کمتری شناگر در هر مرحله معرفی نمایند.کمتری شناگر در هر مرحله معرفی نمایند.

  عضویتعضویت  ::00ماده ماده 

تواند در یک باشگاه عضویت داشته باشد و عقد  رارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با تواند در یک باشگاه عضویت داشته باشد و عقد  رارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با هر شناگر تنها میهر شناگر تنها می  ::00--00

و ثبشت آن  و ثبشت آن      هیشتت ششنای اسشتان   هیشتت ششنای اسشتان   ک شناگر به باشگاه وجود  رارداد ثبت شده درک شناگر به باشگاه وجود  رارداد ثبت شده درم ک تعلق یم ک تعلق ی  ..ای  آئی  نامه صورت پذیردای  آئی  نامه صورت پذیرد

  فدراسیون شنا خواهد بود.فدراسیون شنا خواهد بود.دردر

  توانند بر اساس  رارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.توانند بر اساس  رارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.آئی  نامه میآئی  نامه می  ای ای   مقررات بی  المللی و کشوری طبقمقررات بی  المللی و کشوری طبق  بر اساسبر اساسشناگران شناگران   ::22--00

بعنوان بعنوان   شناشنا  حدا ل مدرک درجه یکحدا ل مدرک درجه یکبا با مربی مربی سرسرنامه موظ، به استفاده از یکنفرنامه موظ، به استفاده از یکنفرای  آئی  ای  آئی    55--00هر باشگاه مطابق با بند هر باشگاه مطابق با بند   ::33--00

  برای هدایت فنی تیا خود خواهد بود.برای هدایت فنی تیا خود خواهد بود.  سرمربیسرمربی

دارای دارای   حشدا ل حشدا ل   کشه کشه   عنشوان مربشی  عنشوان مربشی  ه ه یک نفر بیک نفر ب  حدا ل حدا ل   ازازای  آئی  نامه موظ، به استفاده ای  آئی  نامه موظ، به استفاده   66--00هر باشگاه مطابق با بند هر باشگاه مطابق با بند : : 00--00

  می باشد.می باشد.  شناشنا  22مدرک مربیگری درجه مدرک مربیگری درجه 

برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب ها و درمان به مو ع آسیب ها از یک نفر پزشک مطابق برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب ها و درمان به مو ع آسیب ها از یک نفر پزشک مطابق تواند تواند میمیباشگاه باشگاه   ::55--00

  ای  آئی  نامه استفاده نماید.ای  آئی  نامه استفاده نماید.  88--00با ماده با ماده 
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باید در چهار نسخه تنظشیا و  باید در چهار نسخه تنظشیا و  و غیره و غیره پزشک پزشک   مربی ومربی وکمک مربی، کمک مربی،   مربی،مربی،سرسر رارداد عضویت در باشگاه برای شناگران،  رارداد عضویت در باشگاه برای شناگران،   ::66--00

، ، فدراسشیون فدراسشیون و بشه  و بشه  اعتبشار داششته   اعتبشار داششته     کمیته فنی فدراسیون شناکمیته فنی فدراسیون شناای   رارداد پ  از تتئید ای   رارداد پ  از تتئید   ر هیتت شنای استان به ثبت برسدر هیتت شنای استان به ثبت برسددر دفتدر دفت

    گردد.گردد.می می هیتت شنا، باشگاه و شناگر هر کدام یک نسخه ارائه هیتت شنا، باشگاه و شناگر هر کدام یک نسخه ارائه 

و و   پزشکپزشک  ،،، کمک مربی، کمک مربیمربی مربی   سرمربی،سرمربی،نیروهای متخصص دارای مدرک تخصصی همچون ؛ نیروهای متخصص دارای مدرک تخصصی همچون ؛ :  بل از عقد  رارداد با :  بل از عقد  رارداد با 22تبصره تبصره 

  زامی است.زامی است.للاا  کمیته فنی شناکمیته فنی شناتتئید مدارک تخصصی ای  افراد توس  تتئید مدارک تخصصی ای  افراد توس  ؛ ؛ غیره غیره 

وزارت ورزش و جوانان دارای مجوز باشگاه های حرفه ای نمری باشرن    وزارت ورزش و جوانان دارای مجوز باشگاه های حرفه ای نمری باشرن      55تذکر مهم: باشگاه هایی که ذیل کمیسیون ماده تذکر مهم: باشگاه هایی که ذیل کمیسیون ماده 

 ور مجروز مر ارش شرنای     ور مجروز مر ارش شرنای    از شروع مرحله اول نسبت به ثبت و دریافت مجوز م رسه شنای خود از کمیتره  ر  از شروع مرحله اول نسبت به ثبت و دریافت مجوز م رسه شنای خود از کمیتره  ر    للبای  قببای  قب

  ف راسیون اق ام نماین .ف راسیون اق ام نماین .

سش مت و  سش مت و    بر عهده دارد و موظ، بشه تشتمی   بر عهده دارد و موظ، بشه تشتمی     مسابقاتمسابقات  هر باشگاه مستولیت س متی اعضاء خود را در طول برگزاریهر باشگاه مستولیت س متی اعضاء خود را در طول برگزاری  ::77--00

  برای اعضاء خود میباشد.برای اعضاء خود میباشد.بهداشت بهداشت 

  :  رارداد رایگان و بدون درج مبلغ برای شناگران، مربیان و... ثبت نخواهد گردید. :  رارداد رایگان و بدون درج مبلغ برای شناگران، مربیان و... ثبت نخواهد گردید. 88--00

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت  رارداد شامل موارد ذیل می باشد:مدارک مورد نیاز جهت ثبت  رارداد شامل موارد ذیل می باشد:  ::99--00

  اصل شناسنامه عکسدار و کپی آناصل شناسنامه عکسدار و کپی آن  --

  اسک  شده عک  اعضای تیا در  الب لوح فشردهاسک  شده عک  اعضای تیا در  الب لوح فشرده  فایلفایل  --

  00011011در سال در سال دارای اعتبار دارای اعتبار   کپی کارت بیمه ورزشیکپی کارت بیمه ورزشیاصل و اصل و   --

    تخصصی کلیه اعضاء کادر فنی و اجراییتخصصی کلیه اعضاء کادر فنی و اجراییاصل و کپی مدرک اصل و کپی مدرک   --

  پی کارت ملی پی کارت ملی اصل و کاصل و ک  --

  سال از سازمان نظام وظیفه عمومیسال از سازمان نظام وظیفه عمومی  0808مجوز پروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی مجوز پروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی   --

  wwwwww..rreeggiisstteerr..iirrssff..iirrبه نشانی به نشانی   ثبت نام در سامانه عضویت خانواده شنای ف راسیون شناثبت نام در سامانه عضویت خانواده شنای ف راسیون شنا  --

  یکیکدر در می بایست می بایست شگاهها شگاهها کلیه مربیان و کمک مربیان باکلیه مربیان و کمک مربیان بابمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات، بمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات،   ::33تبصره تبصره 

انجام خواهد شد. انجام خواهد شد.  بل از برگزاری مسابقات طبق اع م  بلی،  بل از برگزاری مسابقات طبق اع م  بلی، که که   شرکت نمایندشرکت نمایندهماهنگی مربیگری هماهنگی مربیگری دوره کلینیک تخصصی دوره کلینیک تخصصی 

  م ک حضور درای  کلینیک حکا مجوزرا خواهد داشت.)حضور درای  کلینیک برای ایشان اجباری است(م ک حضور درای  کلینیک حکا مجوزرا خواهد داشت.)حضور درای  کلینیک برای ایشان اجباری است(

)بره علرت پانر می    )بره علرت پانر می    03103188سرال  سرال  ها از پایان مرحله چهارم مسرابقات  ها از پایان مرحله چهارم مسرابقات  قاالت مسابقات شنای باشگاهقاالت مسابقات شنای باشگاهانانفصل نقل و فصل نقل و   ::0101--00

ترا یره هفتره قبرل از مرحلره اول مسرابقات سرال جراری         ترا یره هفتره قبرل از مرحلره اول مسرابقات سرال جراری         برگراار نگردیر     برگراار نگردیر       03110311کرونا مسابقات مذکور در فصل کرونا مسابقات مذکور در فصل 

نیرا مری تواننر  از    نیرا مری تواننر  از    مسابقات سال جراری  مسابقات سال جراری  ب یهی است باشگاهها تا یه هفته قبل  از مرحله دوم ب یهی است باشگاهها تا یه هفته قبل  از مرحله دوم . . تعیین می گرددتعیین می گردد00011011

  داشتن رضایت نامه رسمیداشتن رضایت نامه رسمی  نکردن  یا با باشگاهی قرارداد ن ارن  نیا عضوگیری نماین .نکردن  یا با باشگاهی قرارداد ن ارن  نیا عضوگیری نماین .که در مرحله اول شنا که در مرحله اول شنا   شناگرانیشناگرانی

  باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خود را جابجا می کنن  الاامی است.باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خود را جابجا می کنن  الاامی است.  از از 
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  مسابقاتمسابقات  ::55ماده ماده 

و و   زم به ذکر است در صورت تغییر ششرای  حشاکا  زم به ذکر است در صورت تغییر ششرای  حشاکا  گردد. الگردد. ال  برگزار میبرگزار می  ذیلذیل  مرحلهمرحله  33در در   باشگاههاباشگاهها  شنایشنای   هرمانی هرمانیمسابقات مسابقات   ::00--55

  تاریخ های مذکور  ابل تغییر خواهند بود.تاریخ های مذکور  ابل تغییر خواهند بود.  و همینطور تقارن با مسابقات مها دیگرو همینطور تقارن با مسابقات مها دیگر  کروناکرونا  احتمال اوج گیری مجدد پاندمیاحتمال اوج گیری مجدد پاندمی

خواهد بود. تیا ها می توانند یک ساعت  بل از خواهد بود. تیا ها می توانند یک ساعت  بل از   0707و در نوبت عصر ساعت و در نوبت عصر ساعت   0101ساعت برگزاری مسابقات در نوبت صبح ساعت ساعت برگزاری مسابقات در نوبت صبح ساعت 

  شروع مسابقات جهت گرم کردن در استخر حضور بها رسانند. شروع مسابقات جهت گرم کردن در استخر حضور بها رسانند. 

  تیا باشگاهی می باشد.تیا باشگاهی می باشد.  00: برگزاری مسابقات منوط به شرکت حدا ل : برگزاری مسابقات منوط به شرکت حدا ل 22--55

  آقایان:آقایان:  مسابقات در بخشمسابقات در بخش  مراحلمراحل

    00110011دوم و سوم دی ماه دوم و سوم دی ماه   ::مرحله اول مرحله اول   --

  00110011چهاردها و پانزدها بهم  ماه چهاردها و پانزدها بهم  ماه   ::مرحله دوم مرحله دوم   --

    00110011ها اسفند ماه ها اسفند ماه دوازدها و سیزددوازدها و سیزد  ::مرحله سوم مرحله سوم   --

متر متر   011011متر آزاد و متر آزاد و   05110511  __متر آزاد متر آزاد   811811  __متر متر   011011به جز مواد به جز مواد در هر ماده انفرادی در هر ماده انفرادی   نفرنفر  33هر باشگاه حداکثر هر باشگاه حداکثر از از : : 33--55

و حداکثر یک تیا در هر ماده امدادی مجاز به شرکت در مسابقات و حداکثر یک تیا در هر ماده امدادی مجاز به شرکت در مسابقات شناگرهستند( شناگرهستند(   22)که مجاز به حداکثر )که مجاز به حداکثر مختل  انفرادیمختل  انفرادی

  هرتیا در نتایج انفرادی لحاظ می گردد.هرتیا در نتایج انفرادی لحاظ می گردد.  برتربرترنفر نفر   22ست فق  امتیاز ست فق  امتیاز خواهند بود. الزم بذکر اخواهند بود. الزم بذکر ا

    ..می باشد می باشد سابقات سابقات امدادی مامدادی م  تمامی موادتمامی مواد  انفرادی وانفرادی و  مادهماده  00مجاز به شرکت در مجاز به شرکت در : هر شناگر)اعا از ایرانی و خارجی( : هر شناگر)اعا از ایرانی و خارجی( 00--55

  د. د. امتیاز داده می شوامتیاز داده می شو  FFIINNAA  PPOOIINNTT))))  امتیاز فیناامتیاز فینا  براساسبراساسانفرادی انفرادی   موادمواد  آخرآخر: به نفرات اول تا : به نفرات اول تا 55--55

  امتیاز داده می شود.امتیاز داده می شود.  FFIINNAA  PPOOIINNTT))))  امتیاز فیناامتیاز فینا  براساسبراساس  مواد امدادیمواد امدادی  آخرآخر: به تیمهای اول تا : به تیمهای اول تا 66--55

  NNaattiioonnaall))  ملشی ملشی ا که موفشق بشه تر شی و بهبشود رکشورد      ا که موفشق بشه تر شی و بهبشود رکشورد      نن، به هر شناگر یا تیا ش، به هر شناگر یا تیا ش هرمانی هرمانی  در هر مرحله از مسابقاتدر هر مرحله از مسابقات  ::77--55

RReeccoorrdd ) ) امتیاز فینا امتیاز فینا   %%011011معادل معادل گردند گردند((FFIINNAA  PPOOIINNTT))  ،،   سشنی سشنی   رکشورد رده رکشورد رده موفق به ثبشت  موفق به ثبشت  اگر اگر و و((((AAGGEE  GGrroouuppee  

    اعطاء خواهد شد.اعطاء خواهد شد.  ((FFIINNAA  PPOOIINNTT))  %%5511معادل معادل شوند شوند )جوانان( )جوانان(   سالسال0505  --0707

  ..رکورد محاسبه نخواهد شدرکورد محاسبه نخواهد شد  ((77--55بند بند   فوق الذکر)فوق الذکر)ی امتیازی امتیازدر مورد شناگران خارجدر مورد شناگران خارج  ::00تبصره تبصره 

    ..شودشوددر مورد شناگران ایرانی مقیا خارج از کشور، امتیاز رکورد محاسبه میدر مورد شناگران ایرانی مقیا خارج از کشور، امتیاز رکورد محاسبه می  ::55تبصره تبصره 

  وره معرفی و اع م میگردد.وره معرفی و اع م میگردد.امتیازات کلی تیمها محاسبه شده و  هرمان هر دامتیازات کلی تیمها محاسبه شده و  هرمان هر د  مسابقاتمسابقاتپ  از پایان هر مرحله از پ  از پایان هر مرحله از   ::88--55

  005511//111111//111111)معادل )معادل   ریالریال  میلیونمیلیون  و پنجاهو پنجاه  یکصدیکصدشنا )آقایان مبلغ شنا )آقایان مبلغ   مسابقاتمسابقاتدردرموظفن موظفن های شرکت کنن ه های شرکت کنن ه   کلیه باشگاهکلیه باشگاه: : 99--55

به شماره به شماره   شناشنا  ف راسیونف راسیون  به حساببه حساب  ماه قبل از تاریخ برگااری مرحله اول مسابقات ماه قبل از تاریخ برگااری مرحله اول مسابقات   هفتههفتهدو دو ح اکثر تا ح اکثر تا بعنوان حق مشارکت بعنوان حق مشارکت ریال ریال 

  )شعبه پیام انقالب اسالمی )شعبه پیام انقالب اسالمی ملی ایرانملی ایرانبانه بانه ناد ناد   IIRR  351031111111018310030111351031111111018310030111  شباشبا  شمارهشمارهوو  10183100301111018310030111

باشگاه باشگاه   00110011//1111//0303تاریخ تاریخ   تاتا  الزم بذکر است در  ورت ع م پرداخت وجه فوقالزم بذکر است در  ورت ع م پرداخت وجه فوق    واریا نماین .واریا نماین .بنام درآم ی ف راسیون شنا بنام درآم ی ف راسیون شنا 

کمیته فنی کمیته فنی باشگاه ها می توانن  با ارائه درخواست کتبی مبلغ حق المشارکت  فوق را با تایی  باشگاه ها می توانن  با ارائه درخواست کتبی مبلغ حق المشارکت  فوق را با تایی    ازحضوردرمسابقات حذف می گردد.ازحضوردرمسابقات حذف می گردد.

یه هفته قبل از مرحله دوم و مابقی یه هفته قبل از مرحله دوم و مابقی   ،،از مبلغ کلاز مبلغ کل  %%2525  ،،قبل از مرحله اولقبل از مرحله اولیه هفته یه هفته   ،،از مبلغ کلاز مبلغ کل  %%5151بصورت اقساط بصورت بصورت اقساط بصورت   شناشنا

  )ب یهی است جهت تضمین در این خصوص چه دریافت می گردد )ب یهی است جهت تضمین در این خصوص چه دریافت می گردد نیا یه هفته قبل از مرحله سوم واریا نماین .نیا یه هفته قبل از مرحله سوم واریا نماین .
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و با رعایت کلیه موارد میزبان یکی از و با رعایت کلیه موارد میزبان یکی از   کمیته فنی شناکمیته فنی شناباشگاههایی که طبق تصمیا باشگاههایی که طبق تصمیا   ::وظایف باشگاههای برگاار کنن هوظایف باشگاههای برگاار کنن ه: : 0101--55

  امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر ا دام نمایند:امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر ا دام نمایند:  ززهیهیمی شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تجمی شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تج  مسابقاتمسابقاتمراحل مراحل 

  متر و لوازم و تجهیزات مربوطهمتر و لوازم و تجهیزات مربوطه  5151ال،: آماده سازی استخر استاندارد ال،: آماده سازی استخر استاندارد   

  کمیته فنی شناکمیته فنی شناب: تتمی  کادر داوری محلی بر اساس اع م ب: تتمی  کادر داوری محلی بر اساس اع م   

و کارت واکسش   و کارت واکسش     PPCCRR)کادر پزشکی باید جهت پوش  پزشکی، بررسی تست )کادر پزشکی باید جهت پوش  پزشکی، بررسی تست   ج: تتمی  کادر پزشکی و اورژان ج: تتمی  کادر پزشکی و اورژان   

  تمامی افراد حاضر در محل مسابقات و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی مد نظر  رار گیرد.(تمامی افراد حاضر در محل مسابقات و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی مد نظر  رار گیرد.(

جهت حضور در جهت حضور در   کلیه افراد حاضر در مسابقات اعم از شناگران، سرپرستان، مربیان، داوران وکلیه عوامل اجراییکلیه افراد حاضر در مسابقات اعم از شناگران، سرپرستان، مربیان، داوران وکلیه عوامل اجرایی  نکته مهم:نکته مهم:

باید نسبت به انجدام تسدت   باید نسبت به انجدام تسدت     ریافت کنند. همچنین کلیه افراد ذکر شدهریافت کنند. همچنین کلیه افراد ذکر شدهمسابقات باید کارت انجام دو دوز واکسن کرونا را دمسابقات باید کارت انجام دو دوز واکسن کرونا را د

اقدام نمایند. شایان ذکر است تاریخ پاسخ تست باید حداکثر اقدام نمایند. شایان ذکر است تاریخ پاسخ تست باید حداکثر   آزمایشگاه های معتبر شهر برگزار کنندهآزمایشگاه های معتبر شهر برگزار کنندهدر در   ((PPCCRR))  0101کووید کووید 

  از اردو خارج شوند.از اردو خارج شوند.  تیم ها باید در محل خوابگاه خود قرنطینه بوده و نبایدتیم ها باید در محل خوابگاه خود قرنطینه بوده و نباید  ساعت قبل از شروع مسابقات باشد.ساعت قبل از شروع مسابقات باشد.  2020

  د: تتمی  کادر انتظامید: تتمی  کادر انتظامی  

  هش: تتمی  دبیرخانه با لوازم )کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی و ...(هش: تتمی  دبیرخانه با لوازم )کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی و ...(  

: باشگاههایی که  صد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را دارند می بایست درخواست کتبی اع م میزبانی خشود  : باشگاههایی که  صد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را دارند می بایست درخواست کتبی اع م میزبانی خشود    11تبصرهتبصره  **

کمیتشه  کمیتشه  بدیهی است موافقت نهایی میزبانی بعهشده  بدیهی است موافقت نهایی میزبانی بعهشده    شنا ارسال نماید.شنا ارسال نماید.  کمیته فنیکمیته فنیر به ر به  بل از مرحله مورد نظ بل از مرحله مورد نظ  روزروز  0505را حداکثر را حداکثر 

  شنای فدراسیون می باشد.شنای فدراسیون می باشد.  فنیفنی

  مادهمادههر هر   اع م نتایج اع م نتایج د یقه پ  از د یقه پ  از   3131اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توس  سرپرست تیا، حداکثر اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توس  سرپرست تیا، حداکثر   ::0000--55

تیا معترض  انع تیا معترض  انع   ،،بقه تحویل داده شود. اگر پ  از توضیحات سرداوربقه تحویل داده شود. اگر پ  از توضیحات سرداورریال به سرداور مساریال به سرداور مسا  00//111111//111111شنا همراه با مبلغ شنا همراه با مبلغ 

مطرح و تصمیا الزم اتخاذ مطرح و تصمیا الزم اتخاذ استیناف استیناف موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات )صبح و عصر( در هیتت منصفه موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات )صبح و عصر( در هیتت منصفه   ،،نگرددنگردد

  واهد بود.واهد بود.. ای  تصمیا  طعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان الزم االجراء خ. ای  تصمیا  طعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان الزم االجراء خمیشودمیشود

و در غیشر  و در غیشر    چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیا اثبات شود مبلغ دریافتی بشه تشیا مربوطشه مسشترد میگشردد      چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیا اثبات شود مبلغ دریافتی بشه تشیا مربوطشه مسشترد میگشردد        ::0202--55

  شنا تعلق خواهد گرفت.شنا تعلق خواهد گرفت.  فدراسیونفدراسیوناینصورت به اینصورت به 

  : عدم حضور به مو ع شناگر در اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.: عدم حضور به مو ع شناگر در اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.33تبصرهتبصره**

جریمه جریمه تعیی  می گردد. بدیهی است تعیی  می گردد. بدیهی است   ریالریال  00//111111//111111مسابقه )بدون مجوز پزشکی( به میزان مسابقه )بدون مجوز پزشکی( به میزان   جریمه غیبت درجریمه غیبت در  ::88  تبصرهتبصره**

بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت  بل از اولی  مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بود در غیر اینصورت ششناگر فشوق  از   بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت  بل از اولی  مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بود در غیر اینصورت ششناگر فشوق  از   

  کلیه ر ابتهای شنا محروم خواهد گردید.کلیه ر ابتهای شنا محروم خواهد گردید.

  0606یکروز کاری  بل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا پایشان و شت اداری سشاعت    یکروز کاری  بل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا پایشان و شت اداری سشاعت    : باشگاه می تواند حداکثر : باشگاه می تواند حداکثر 11تبصره تبصره **

  بدون احتساب جریمه حذف نماید. بدون احتساب جریمه حذف نماید.   از رشته های مورد نظراز رشته های مورد نظر  ،شناگر یا شناگران خود را،شناگر یا شناگران خود را

مسابقات تعیی  میشوند مسابقات تعیی  میشوند   مرحله اولمرحله اول  ، یک روز  بل از شروع ، یک روز  بل از شروع مسابقاتمسابقات  کلیه مراحلکلیه مراحلاعضاء هیتت منصفه یا ژوری برای اعضاء هیتت منصفه یا ژوری برای   ::0303--55

  ی  اعضاء عبارتند از:ی  اعضاء عبارتند از:اا
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  معرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئی  جلسهمعرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئی  جلسه  ((فنیفنیناظرناظر))رئی ، نایب رئی ، دبیر کل و یا نماینده رئی ، نایب رئی ، دبیر کل و یا نماینده   --

  ناظر داوری فدراسیونناظر داوری فدراسیون  --

  ..اعضای کمیته فنیاعضای کمیته فنیها ذینفع نباشد به انتخاب ها ذینفع نباشد به انتخاب   که در نتایج باشگاهکه در نتایج باشگاه  کمیته فنی شناکمیته فنی شنانفر از اعضاء نفر از اعضاء   یکیک  --

                                هشر مرحلشه میباششد   هشر مرحلشه میباششد   در در کشاری  بشل از ششروع مسشابقات     کشاری  بشل از ششروع مسشابقات       روزروز  55هشا در هشر مرحلشه    هشا در هشر مرحلشه      تشیا تشیا : زمان اع م برگه ارنشج  : زمان اع م برگه ارنشج  0000--55

آن مرحلشه از مسشابقات   آن مرحلشه از مسشابقات     دردرو بعد از تاریخ فوق تیا مذکور و بعد از تاریخ فوق تیا مذکور که طبق فرمت رسمی داوری مسابقات تکمیل و ارسال می گردد که طبق فرمت رسمی داوری مسابقات تکمیل و ارسال می گردد 

  حذف می گردد.حذف می گردد.

  مقررات انضباطیمقررات انضباطی  ::11ماده ماده 

و کمیته انضباطی و کمیته انضباطی   وزارت ورزش و امور جوانانوزارت ورزش و امور جوانان  برابر آئی  نامه های انضباطی مصوببرابر آئی  نامه های انضباطی مصوب  رعایت شتون اخ  ی و اس میرعایت شتون اخ  ی و اس می  ::00--66

  ضروری و الزم االجرا میباشد.ضروری و الزم االجرا میباشد.  فدراسیونفدراسیون

مقررات و اعمال مغایر با شتون اس می در محشل و زمشان مسشابقه از اختیشارات     مقررات و اعمال مغایر با شتون اس می در محشل و زمشان مسشابقه از اختیشارات       ضضرسیدگی به هر گونه تخل، و نقرسیدگی به هر گونه تخل، و نق  ::22--66

  سرداور مسابقات است.سرداور مسابقات است.

محروم ششده  محروم ششده    از شرکت در مسابقاتاز شرکت در مسابقات  ، ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شنا، ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شناارت ورزش و امور جوانانارت ورزش و امور جوانانوزوزافرادیکه توس  افرادیکه توس    ::33--66

  اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.

پزششک(  پزششک(    یایا  وو  مربیمربی  مربی،مربی،سرسرسرپرست، سرپرست، ))تصمیا به تغییر هر یک از اعضاء تصمیا به تغییر هر یک از اعضاء   ییدر صورتیکه هر یک از باشگاهها به دلیلدر صورتیکه هر یک از باشگاهها به دلیل  ::00--66

  اع م گردد.اع م گردد.  کمیته فنی شناکمیته فنی شنارند، باید مراتب بصورت کتبی به رند، باید مراتب بصورت کتبی به بگیبگی

و در و در      هرمانی کشور بصشورت فعشال از اسشتان مربوطشه بشوده      هرمانی کشور بصشورت فعشال از اسشتان مربوطشه بشوده       مسابقاتمسابقات  موظ، به شرکت درموظ، به شرکت درشناگران منتخب استانها شناگران منتخب استانها   ::55--88

لیه لیه بشا مششارا  بشا مششارا    رای کمیته انضباطیرای کمیته انضباطیبراساس براساس ، ، در مسابقات حسب گزارش هیتت شنای استان مربوطهدر مسابقات حسب گزارش هیتت شنای استان مربوطه  شرکتشرکت  امتناع ازامتناع ازصورت صورت 

  عمل می گردد.عمل می گردد.

در در   تنظیمی فدراسشیون و کمیتشه فنشی ششنا    تنظیمی فدراسشیون و کمیتشه فنشی ششنا    ، موظفند طبق برنامه های ، موظفند طبق برنامه های دعوت می شونددعوت می شوندتیا ملی تیا ملی   اردویاردویشناگرانی که به شناگرانی که به   ::66--66

برنامه های تمرینی شرکت کنند. باشگاهها موظ، به همکاری در ای  زمینه بوده و تخل، از ای  امر توس  شناگر یا باششگاه  برنامه های تمرینی شرکت کنند. باشگاهها موظ، به همکاری در ای  زمینه بوده و تخل، از ای  امر توس  شناگر یا باششگاه  

در ای  خصوص رونوشت دعوتنامه اردو به باشگاهها ارسال در ای  خصوص رونوشت دعوتنامه اردو به باشگاهها ارسال   ..گیری و جرائا آن اع م خواهد شدگیری و جرائا آن اع م خواهد شدکمیته انضباطی پیکمیته انضباطی پیاز طریق از طریق 

  خواهد شد.خواهد شد.

تحت پوشر   تحت پوشر       سایر رشته هایسایر رشته هایاجازه شرکت در مسابقات اجازه شرکت در مسابقات در تمام رده های سنی در تمام رده های سنی   عضو باشگاههای شناعضو باشگاههای شناشناگران شناگران کلیه کلیه   ::77--66

از ایرن  از ایرن  رشته آبهای آزاد و سرربازان وظیفره   رشته آبهای آزاد و سرربازان وظیفره     ن  داشت.ن  داشت.نخواهنخواه  رارای دیگر ی دیگر و سایر ف راسیونهاو سایر ف راسیونها)واترپلو،شیرجه  )واترپلو،شیرجه    شناشنا  ف راسیونف راسیون

  ..بن  مستثنی هستن بن  مستثنی هستن 

اخت حق الاحمه شناگران، مربیان، سرپرستان، پاشکان و سایر اعضاء تیم طبق قررارداد ثبرت   اخت حق الاحمه شناگران، مربیان، سرپرستان، پاشکان و سایر اعضاء تیم طبق قررارداد ثبرت   ددباشگاهها موظف به پرباشگاهها موظف به پر  ::88--66

بره طرفیرت   بره طرفیرت   سیون شرنا  سیون شرنا  در ف رادر ف رانفع مجاز به طرح شکایت نفع مجاز به طرح شکایت   فرد ذیفرد ذی  ،،هستن . در  ورت تخلف از پرداختهستن . در  ورت تخلف از پرداخت  کمیته فنیکمیته فنیش ه در ش ه در 

کادر فنی و اجرایی از باشگاه، کادر فنی و اجرایی از باشگاه،   ،،ع م پرداخت مطالبات ورزشکاران ع م پرداخت مطالبات ورزشکاران   ب یهی است در ورت تایی ب یهی است در ورت تایی   باشگاه متخلف خواه  بود.باشگاه متخلف خواه  بود.
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می توانن  نسبت به ع م پذیرش باشگاه در سال جاری و ارائه پرون ه شاکیان به کمیته انضباطی و ادامه بررسی می توانن  نسبت به ع م پذیرش باشگاه در سال جاری و ارائه پرون ه شاکیان به کمیته انضباطی و ادامه بررسی   کمیته فنیکمیته فنی

م نمای . ضمناً ورزشکاران و کادر فنی این باشگاه ها بمنظور پیوستن به سایر باشرگاه هرا نیرازی بره     م نمای . ضمناً ورزشکاران و کادر فنی این باشگاه ها بمنظور پیوستن به سایر باشرگاه هرا نیرازی بره     به سایر سازمانها اق ابه سایر سازمانها اق ا

  رضایت نامه باشگاه نخواهن  داشت.رضایت نامه باشگاه نخواهن  داشت.

: باشگاهها موظ، به تمری  شناگران تحت پوش  خود می باششند. چنانچشه باششگاهی از امکانشات سشخت افشزاری       : باشگاهها موظ، به تمری  شناگران تحت پوش  خود می باششند. چنانچشه باششگاهی از امکانشات سشخت افشزاری       99--66

  د.د.نند آنها را در ای  امر کمک نماید آنها را در ای  امر کمک نمایننتوانتوان  میمیو هیات ها و هیات ها برخوردار نباشد، فدراسیون برخوردار نباشد، فدراسیون 

ا مجاز ا مجاز ههسال تمام، فاقد کارت پایان خدمت  و یا معافیت ازخدمت توسط باشگاهسال تمام، فاقد کارت پایان خدمت  و یا معافیت ازخدمت توسط باشگاه0808بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی   ::0101--66

فاه  فاه  معافیت موقت صرفاً با اجازه کتبی ساازمان وظی معافیت موقت صرفاً با اجازه کتبی ساازمان وظی معافیت تحصیلی یا معافیت تحصیلی یا نمی باشند .همچنین به کارگیری دارندگان برگ اعزام، نمی باشند .همچنین به کارگیری دارندگان برگ اعزام، 

هاا نبابت باه رعایات بمهانامه      هاا نبابت باه رعایات بمهانامه        امکاان پاریر مای باشاد. لارا  ارورت دارد باشاگاه       امکاان پاریر مای باشاد. لارا  ارورت دارد باشاگاه         )مجوز فعالیات ورزشای    )مجوز فعالیات ورزشای    عمومیعمومی

  ستادکل نیروهای مبلح دقت الزم را معمول نمایند.ستادکل نیروهای مبلح دقت الزم را معمول نمایند.  03120312//11//2121/ن مورخ /ن مورخ 22/م//م/315315//2222//3333

  عهشده دار عهشده دار کمیتشه  کمیتشه    ایش  ایش    وو  سال شدهسال شدهکمیته فنی شنا ارکمیته فنی شنا اربه به   و  راردادهاو  راردادها  االت شناگراناالت شناگرانققکلیه اخت فات مربوط به نقل و انتکلیه اخت فات مربوط به نقل و انت  ::0000--66

  بررسی و صدور رأی نهایی در ای  زمینه میباشد.بررسی و صدور رأی نهایی در ای  زمینه میباشد.

  : هزینه تمری  شناگران به غیر از مدعوی  تیا ملی بعهده باشگاهها می باشد.: هزینه تمری  شناگران به غیر از مدعوی  تیا ملی بعهده باشگاهها می باشد.0202--66

  کنترل دوپینگکنترل دوپینگ  ::33ماده ماده 

و و   موظش، بشه آگشاهی    موظش، بشه آگشاهی      مربیان، پزشکان و غیشره، مربیان، پزشکان و غیشره،   سرمربیان،سرمربیان،  همه ورزشکاران و مستولی  باشگاهها اعا از سرپرستان،همه ورزشکاران و مستولی  باشگاهها اعا از سرپرستان،  ::00--77

  پیروی از  وانی  بی  المللی و کشوری کنترل دوپینگ هستند.پیروی از  وانی  بی  المللی و کشوری کنترل دوپینگ هستند.

ورزششکار  ورزششکار  ، ، ( ( FFIINNAA( و فدراسیون بشی  المللشی ششنا )   ( و فدراسیون بشی  المللشی ششنا )   WWAADDAAدوپینگ )دوپینگ )  مبارزه بامبارزه باطبق  وانی  آژان  بی  المللی طبق  وانی  آژان  بی  المللی   ::22--77

  شخصاً به عهشده دارد و عشدم  شخصاً به عهشده دارد و عشدم  همواره مستولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافتهای بدن خود را همواره مستولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافتهای بدن خود را 

  فی مستولیت وی نخواهد بود.فی مستولیت وی نخواهد بود.اط ع از  وانی  مبارزه با دوپینگ نااط ع از  وانی  مبارزه با دوپینگ نا

و کشوری با و کشوری با     و خارج از مسابقات مطابق با  وانی  بی  المللیو خارج از مسابقات مطابق با  وانی  بی  المللی  مسابقاتمسابقاتکنترل دوپینگ در مراحل مختل، کنترل دوپینگ در مراحل مختل،   ییااههآزمایشآزمایش  ::33--77

  شد.شد.  همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اط ع  بلی انجام خواهدهمکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اط ع  بلی انجام خواهد

ها موظ، به اخذ آخری  تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقال اط عات ها موظ، به اخذ آخری  تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقال اط عات   مربیان و پزشکان باشگاهمربیان و پزشکان باشگاهسرپرستان، سرپرستان،   ::00--77

  .( .( مباحث مطروحه در این خصوص در کلینیه تخصصی مربیان ارائه می گرددمباحث مطروحه در این خصوص در کلینیه تخصصی مربیان ارائه می گردد))الزم به ورزشکاران هستند.الزم به ورزشکاران هستند.

  وع مسابقات می باشند.وع مسابقات می باشند.: کلیه ورزشکاران موظ، به تکمیل فرم پزشکی  بل از شر: کلیه ورزشکاران موظ، به تکمیل فرم پزشکی  بل از شر55--77

  تبلیغاتتبلیغات  ::88ماده ماده 

مشی نماینشد   مشی نماینشد     ششرکت ششرکت باشگاهی به نام آنان در مسابقات باشگاهی به نام آنان در مسابقات کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیا کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیا   ::00--88

تخفی، نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محی  های برشمرده زیر، تبلیغات خود را ارائه تخفی، نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محی  های برشمرده زیر، تبلیغات خود را ارائه   %%5151میتوانند با برخورداری از میتوانند با برخورداری از 

    نمایند.نمایند.

  عدد یا بیشترعدد یا بیشتر  22متر به تعداد متر به تعداد   33××00اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استخر اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استخر     استخر محل برگزاری مسابقاتاستخر محل برگزاری مسابقات  --
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  GGllffaanniimmaatteeddسانتی متر که تحت فرمت فل  و یا سانتی متر که تحت فرمت فل  و یا   00//55× × 00//55سایت فدراسیون شنا به ابعاد سایت فدراسیون شنا به ابعاد   --

یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را ، شرکتها، مؤسسات اعا از خدماتی و ، شرکتها، مؤسسات اعا از خدماتی و ارگانهاارگانهاسایر سایر   ::22--88

  در محل استخر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.در محل استخر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.

  فدراسیون شنا در رد و یا  بول پیشنهادات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بود.فدراسیون شنا در رد و یا  بول پیشنهادات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بود.  ::33--88

  

  جوائز و پاداش هاجوائز و پاداش ها  ::11ماده ماده 

کمشک  کمشک  مربی،مربی،  مربی،مربی،سشر سشر ، ، ششناگران ششناگران کشور اعشا  کشور اعشا  شنای باشگاههای شنای باشگاههای   مسابقات  هرمانیمسابقات  هرمانیبه کلیه اعضاء تیمهای اول تا سوم به کلیه اعضاء تیمهای اول تا سوم   ::00--99

    شد.شد.  های ط ، نقره و برنز داده خواهدهای ط ، نقره و برنز داده خواهد  مدالمدالمسابقات مسابقات پزشک در پایان آخری  مرحله پزشک در پایان آخری  مرحله   وو  سرپرستسرپرست  مربی،مربی،

  کنند.کنند.  دریافت میدریافت می  جام  هرمانیجام  هرمانی  ،،مسابقاتمسابقاتتیمهای اول تا سوم تیمهای اول تا سوم   ::22--99

مخصشوص  مخصشوص  ششوند لشوح   ششوند لشوح   کشور کشور   جوانانجوانان  سنیسنیهای های و رکورد رده و رکورد رده ه شناگرانی که موفق به بهبود و تر ی رکوردهای ملی ه شناگرانی که موفق به بهبود و تر ی رکوردهای ملی بب  ::33--99

  اهداء خواهد شد.اهداء خواهد شد.  رکورد شکنانرکورد شکنان

  پوینرت پوینرت   براالترین براالترین در حشوزه :  در حشوزه :      ها راها را  مسابقات باشگاهمسابقات باشگاهشنا بهتری  شناگر شنا بهتری  شناگر   کمیته فنیکمیته فنی، ، مسابقاتمسابقاتدر پایان آخری  مرحله در پایان آخری  مرحله   ::00--99

به نسبت ح نصراب هرای مرورد قبرول     به نسبت ح نصراب هرای مرورد قبرول       مرحله مسابقاتمرحله مسابقات  سه سه مرحله از مرحله از 22پوینت کسب ش ه  در پوینت کسب ش ه  در   مجموع بهترین فینامجموع بهترین فینا  براساسبراساس

نائشل  نائشل    فدراسیونفدراسیوناز طریق از طریق   یک جایزه ویژهیک جایزه ویژه  وو  انتخاب می نماید که نامبرده به دریافت لوح تقدیر و جام یادبودانتخاب می نماید که نامبرده به دریافت لوح تقدیر و جام یادبود  کمیته فنی شرنا کمیته فنی شرنا 

  میگردد.میگردد.

بهتشری  ششناگر   بهتشری  ششناگر       مربری شخصری  مربری شخصری    ))  تمررین دهنر ه  تمررین دهنر ه  بی بی مرمر  یایا  سرمربیسرمربی  فدراسیون شنافدراسیون شنا، ، : در پایان آخری  مرحله مسابقات: در پایان آخری  مرحله مسابقات55--99

  نایل خواهد شد.نایل خواهد شد.  جایزه ویژهجایزه ویژه  یکیک رار داده و نامبرده به دریافت  رار داده و نامبرده به دریافت     را مورد تشویقرا مورد تشویق  مسابقاتمسابقات

  ::1100ماده ماده 

و تصویب به کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد. کمیته فنی در جلسشه ای کشه بشا    و تصویب به کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد. کمیته فنی در جلسشه ای کشه بشا      هر گونه تغییر در ای  آئی  نامه پ  از طرحهر گونه تغییر در ای  آئی  نامه پ  از طرح

و بصشورت  و بصشورت    ا شدام ا شدام ت و تغییرات آئی  نامشه  ت و تغییرات آئی  نامشه  ء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حاء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حاحضور تمامی اعضاحضور تمامی اعضا

  ورد اجرا گذاشته شود.ورد اجرا گذاشته شود.ممدر هیتت رئیسه به در هیتت رئیسه به     پیشنهاد به رئی  فدراسیون تسلیا مینماید تا پ  از تصویبپیشنهاد به رئی  فدراسیون تسلیا مینماید تا پ  از تصویب

    ::0000ماده ماده 

و بشه  و بشه    به تصویب فدراسیون ششنا رسشید  به تصویب فدراسیون ششنا رسشید    وور گرفته ر گرفته مورد بازبینی  رامورد بازبینی  را      00110011  //1818  //2525  تاریختاریخدر در   مادهماده  0000ای  آئی  نامه در ای  آئی  نامه در 

    گردد.گردد.  های مرتب  اب غ میهای مرتب  اب غ می  ها و سازمانها و سازمان  منظور اجرا به کلیه باشگاهمنظور اجرا به کلیه باشگاه

  

  محسن رضوانیمحسن رضوانی

  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوفدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو  رئیسرئیس
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 صبح-3/01/0011جمعه  ردیف  صبح -2/01/0011پنجشنبه  ردیف

 متر آزاد 211 02  متر کرال پشت 51 0

 متر پروانه 51 03  متر پروانه 211 2

 متر کرال پشت 011 00  متر آزاد 51 3

 متر قورباغه 011 05  متر قورباغه 211 0

 متر آزاد تیمی 0×211 01  متر آزاد 011 5

متر آزاد )دسته اول و  0511   متر مختلط تیمی 0×011 1

 دوم(

 

 

 

 

    

 عصر-3/01/0011جمعه  ردیف  عصر -2/01/0011پنجشنبه  ردیف

 متر مختلط انفرادی 211 03  متر کرال پشت 211 3

 متر پروانه 011 08  متر آزاد 011 8

 متر آزاد )دسته سوم( 0511 01  متر قورباغه 51 1

 متر آزاد تیمی 0×011 21  متر آزاد 811 01

    متر مختلط انفرادی 011 00

   


