
   

 

 

  

 

 

 اجرایی آئین نامه

 سال12 شناجشنواره 

 مرحله اول

 دختران 1400 آبان  20

  کشور جنوبینیمه  استانهای ویژه

 (مبارکه شهر ) اصفهاناستان میزبان:

، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، اصفهان، فارس، یزد، هرمزگان، و بلوچستان سیستان)

 (منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد اروند، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، کرمان

  



 (1388)متولدین  سال 12 یرده سن در دختران یشناجشنواره مقرراست  شنا فنی تهیکم میبر اساس تصم

برگزار  لیبه شرح جدول ذ  -و همچنین شناسایی و کشف مستعدین جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور 

ضی هذایعل گردد. ست با مقت شتن مف ا سبت به اعزام ت نیاد ادر نظر دا شنامه ن شگاهآن های میبخ جهت  با

 .دیئاقدام فرمامذکور  جشنوارهشرکت در
 

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

  نفر 1 و سرپرست  ( مربیالف

 نفر  5( ورزشکار ب

شکارو حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی  ست، ورز ستان اجازه معرفی هر  خواهد بود نفر 6 سرپر  دوفقط  ا

بیش از  توانند کتبی و پس از تأیید کمیته فنی میبا درخواست ها استان. برخی داردبه این مسابقات باشگاه را 

شگاهی را  سابقات اعزام نمایند.دو تیم با شرایط کرونا و در مورد تعداد باتوجه به محدودیت تایید و به م های 

شگاهپذیرش  ستقبال با صورت ا ستخر در  شدن تعداد از حد مجاز الویت با باشگاهی میدر ا شد که ها و زیاد  با

والدین و هر فرد دیگری  ،تماشاچیانهای بهداشتی حضور به دلیل رعایت پروتکل زودتر اعالم آمادگی کردند.

 باشد.ه در برگه اعالم آمادگی ممنوع میبه غیر از لیست اعالم شد

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

سال  12

 )دختران(
1388  

بعد از ظهر            

 19/08/1400چهارشنبه

 صبح روز پنج شنبه

20/08/1400 

محل برگزاری و اسکان شناگران: 

 استخر اسپینر مبارکه محل برگزاری:

 09131283168 زهرا مدنی با شماره تماس مسئول پذیرش :سرپرست کل و 

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

   برگزار خواهد شد.( Time Final) به صورت نهایی مسابقات -1

  گردد.برگزار می 9رأس ساعت  صبح مسابقات -2

سم اختتام -3 شنواره یهمرا سابقه و  بعد از ج شته با اهدای  پساتمام م شنواره یادبوداز انجام آخرین ر   به ج

 برتر برگزار خواهد شد.نفرات 

مدارک مورد نیاز: 

شنا به نشانی-1 سامانه هواداری فدراسیون  سامانه  register.irsf.ir.www کلیه مدارک از طریق  استعدادیابی و 

شانی  شنا به ن سیون  شد. ir1400www.talent.swim.فدرا ست ب ثبت خواهند  ارگزاری کارت الزم به ذکر ا

الزامی است.   در سامانه استعدادیابی 1400 و کارت بیمه ورزشی سالشنا فدراسیون   سامانه هواداری عضویت

سابقه باید قبل از ثبت ن ضرین در م سامانه هواداری ثبت از این رو حا سیون در  ستعدادیابی فدرا سامانه ا ام در 

 نام نمایند.

 )ویژه مربی(  3داشتن حداقل کارت مربیگری درجه  -2

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


شنبهها حداکثر تا روز تیم و ثبت نام اعالم آمادگی -3   09131283168 تماسشماره  به 11/08/1400مورخ  سه 

 . گرددارسال 

 ارسال   09131283168 تماسشماره  به  15/08/1400حداکثر تا روز شنبه مسابقات می بایستی  ارنج برگ -4

  گردد.

 

 تذکرمهم :* 

شند حق  شته با سن دا صغر  سنامه  شنا ضیحات در  صورتی که به هر دلیل با ذکر تو سنی در شناگران گروه 

شنوارهشرکت در  شرکت  ج سنامه الزامی بوده و از  شنا صل  شتن ا شت، لذا به همراه دا مذکور را نخواهند دا

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

  سن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.طی مراحل قانونی صغر

امورمالی 

شکار شرکت کنندگان هزینه هایکلیه  -1 ستی و بمر ،اعم از ورز سط  سرپر شود تیم هایتو  واعزامی تامین و پرداخت می 

شنواره ورودیه  هزینه سابقات نفرهر  به ازاء ج صد جهت برگزاری م شد ریال( 000/700ریال )هزار  هفت از طریق که ،  می با

 پذیر خواهد بود.امکان ir1400www.talent.swim. سامانه استعدادیابی فدراسیون شنا به نشانیدرگاه پرداخت 

 گردد. خودداری˝جداهمراه، فرزند، مربی یا سرپرست (، ان، راننده از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )اولیاءبازیکن -2

 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاری: 

  د.نشرکت کن هرمادهتواند در می تیمشناگر از هر  (2) دوهای شنا فقط در هریک از رشته -1

   تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.هر شناگر می -2

 .شنا کنندبایست حداقل در یک رشته تمامی شناگران اعزامی می -3

  شود.میء  اهدا شناگران ممتازحکم  جشنوارهمواد مختلف  ششمتا  اول برتربه کلیه نفرات -4

صره  شنواره حکم:3تب سط هیات میزبان تهیه و اهداء میت ج شرکت کنند گردد.و گان گواهی ضمناً به تمامی 

 گردد.شرکت اعطاء می

ست تیم باید به صووورت کتبی مادهاعتراض به نتیجه هر -5 سرپر سط  دقیقه پس از پایان  30حداکثر ،تو

 تحویل داده شود. رهجشنواریال( به سرداور  500.000)پانصد هزار ریال  مبلغبا همراه  آن نیمروز جشنواره

شرکت در  -6 شکی از  شنا به دالیل پز سوی مربی تیم و تعیین خط  شناگری بعد از معرفی از  صورتی که  شنوارهدر  ج

 همان روز نخواهد داشت. مواد، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان جشنوارهامتناع نماید درصورت تأیید پزشک 

سابقه باید قبل از ورود  تذکر مهم: ضرین در م ست کلیه حا سخ ت سخ دهی  PCRبه اردو پا خود که از زمان پا

 ساعت نگذشته باشد در دست داشته باشند.  48ن آ
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 کشور  جنوبیهای  نیمه دختران باشگاهشنای  جشنواره

 1400 آبان 20

 )سال)دختران12های  شنا در جشنواره رده سنی برنامه  رشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شنبهصبح روز پنج

 متر آزاد50

 متر کرال پشت100

 پروانهمتر 50

 متر قورباغه100

 متر آزاد200



 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 ی کشورجنوبنیمه های دختران باشگاهشنای  جشنواره

 1400 آبان ماه 20

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

 اسامی تیم:

1-      4-     

2-      5-     

3-                                                                                 

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول مواد شنا ردیف

متر آزاد50 1      

متر کرال پشت100 2      

متر پروانه50 3      

متر قورباغه100 4      

متر آزاد200 5      

هیات شنا/باشگاه  /امضاء مربی تیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

 کشور جنوبینیمه  هایباشگاه دخترانشنای  جشنواره

 1400 آبان 20

  سال 12  های سنیرده

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

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

1          /   /       13    

2              /      /13     

3              /      /13     

4              /      /13     

5             /      /13     

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

 تلفن تماس درجه کارت تاریخ تولد شناسنامهشماره  نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1             /      /13   

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء                                                                                                   


