
 

 

   

اجرایی آئین نامه  

 قهرمانی کشور مسابقات شنا

  بزرگساالن
 ویژه آقایان

 استان اصفهان

 شهرستان مبارکه

اسپینر مسافت کوتاه پایگاه ملی  

سال 25باالی  سنی رده های  



 25باالی  یسنهای رده  در بزرگساالن قهرمانی کشور یشنامقرراست مسابقات  شنا فدراسیون میبر اساس تصم

بزرگساالن ه کمی و کیفی شنای جهت توسع ،أت شنای استان اصفهانهیبه میزبانی   عنوان تحت  انآقای سال

بخشنامه نسبت به اعزام  نیاد ادر نظر داشتن مف است با مقتضی هذایعل برگزار گردد. لیبه شرح جدول ذ کشور

   .دیئاقدام فرمامذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات  میت

ن:استا باشگاه/هیات شنای تعداد افراد اعزامی ازهر 

 نفر 8 ورزشکار بزرگسال  -

 نفر 1مربی  -

 نفر 1سرپرست - 

 

 نتخاب ومعرفی گردد.ا شرکت کنندگان در مسابقاتاز بین  می تواند تیممربی سرپرست و : 1 بصرهت

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 خروج از اردو پایان مسابقات شروع مسابقات ورود به اردو متولدین سنی رده

 سال   25باالی 
1375 

 به پایین 

بعدازظهرچهارشنبه 

11/12/1400 

صبح روز 

 پنجشنبه

12/12/1400 

ظهر روز 

 جمعه

13/12/1400 

 بعدازظهر روز جمعه

13/12/1400 

 

تبصره مهم: کلیه نفرات حاضر در مسابقات باید نسبت به ثبت اطالعات خود در سامانه جامع اطالعاتی فدراسیون شنا به نشانی 

register.irsf.ir در غیر اینصورت از حضوور ورزشورار در   موده و نسبت به دریافت کارت هواداری خود اقدام نماینداقدام ن .

 مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد.

محل برگزاری و اسران شناگران: 

 استان اصفهان، شهرستان مبارکه، مجموعه اسپینر، پایگاه ملی اسپینر:  محل برگزاری

  پیمان گرامیآقای  سرپرست کل مسابقات :

 09124458767با شماره تلفن   طالبینورالدین آقای  : نماینده فدراسیون

  09194357573با شماره تلفن   ناصر آهنج آقای : و پذیرش مسئول اسران

پاسمخگویی  آمماده   09124458767با شمماره تلفمن    سید نورالدین طالبیجهت هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر آقای  توجه :

 خواهند بود.

 

 

 

 

 

 



 جدول رده های سنی و تاریخ تولد: 
 

 متولدین رده  سنی ردیف

 1371الی    1375 سال  29تا  25 1

 1366الی    1370 سال 34تا   30 2

 1361الی     1365 سال  39تا   35 3

 1356الی    1360 سال  44تا  40 4

 1351الی     1355 سال  49تا  45 5

 1346الی     1350 سال  54تا   50 6

 1341   الی  1345 سال 59تا   55 7

 1336الی    1340 سال  64تا  60 8

 

:چگونگی برگزاری مسابقات 

   برگزار خواهد شد.)تایم فینال( مسابقات به صورت نهایی  -1

   آغاز خواهد شد. 61رأس ساعت  هاعصرو  9رأس ساعت  ها صبحمسابقات  -2

توزیع مدال به نفرات اول تاسموم  مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با  -3

  به تیم های برتر برگزار خواهد شد. مواد مسابقات

 (1،2،3،4،5،6،7،9مواد انفرادی امتیاز) اکتساب باالترین امتیاز فردیسب حبرتعین نفرات برتر در هررده سنی : تبصره

 در هر رده سنی منظور می گردد.

 اشد.می ب فدراسیون شناتهیه و توزیع مدال قهرمانی بعهده  : تبصره

 مسابقات:کنگره 

   انجام خواهد شد. اردودر محل  (11/12/1400شنبه چهارروز قبل از مسابقات) 20رأس ساعت 

: دستورجلسه  

   تالوت قرآن کریم   -1

  خیر مقدم   -2

 حضور و غیاب تیم ها -3

  شرح نحوه برگزاری مسابقات -4

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

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

 ناظرفنی فدراسیون   -1 

 ناظرداوری فدراسیون    -2 

 سرپرست کل مسابقات-3 

 سرپرست اجرایی مسابقات -4 

 سرداور مسابقات -5 



:مدارک مورد نیاز 

 همراه با یک برگ تصویر آنکارت ملی اصل  همراه داشتن-1

  (1400 دارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی ) -2

 پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوعگواهی صحت سالمت جسمانی از -3

 Register.irsf.irدریافت کارت هواداری از سامانه فدراسیون شنا به نشانی  -4

توجه مهم: کلیه حاضرین در مسابقه اعم از ورزشرار، مربی، سرپرست، داوران و دیگر عوامل اجرایی باید کارت 

ساعت نگذشته باشد بهمراه داشته باشوند.   24که از آن  PCRدو دوز واکسن کرونا و همینطور پاسخ منفی تست 

 بدیعی است از حضور افراد فاقد مدارک یاد شده در مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد.

مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سالمت جسمانی ورزشکاران بعهده هیات  ::تبصره 

 .استان متبوع خواهد بود یشنا

واتم  آ  بمه شمماره     ازطریم   27/11/1400شمنبه   چهمار حمداکرر تما   پوذیرش  جهمت   ارسال نامه اعالم آموادگی -4

 امکان پذیر می باشد. به مکاتبات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.09194357573 

تماریخ  شمنبه  روزتیم های شرکت کننده جهت صدوراستارت لیست مسابقات می بایست حداکرر تا   ارسال فایل  ارنج-5

 .خواهد بودشماره وات  آ از طری    09194357573 07/12/1400

 .خودداری گردد˝همراه، فرزند، مربی یا سرپرست (جدا، از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان )راننده  : 6 تبصره

مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

می تواند در ترکیب تمیم   نفر فقط یک /باشگاهاز هر استان در مسابقات رده سنی بزرگساالن در هرگروه سنی -1

 .یندته و در مسابقه شرکت نمااعزامی حضور داش

   شرکت نماید. گروه سنی مربوط به خودرادی هر شناگر می تواند در کلیه مواد انف -2

 د.فقط دریک مسابقه تیمی شرکت نمایمجاز است  در مسابقات رده سنی بزرگساالن هرشناگر -3

 نمایند. آغازسال در صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را  40شناگران باالی -4

 ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد. -5

ور د، مدال تعل  اما امتیاز تیممی منظم  نفر کمتر باش 4: در مسابقات اگر تعداد شرکت کنندگان از حد نصاب تبصره

 نخواهد شد.

کی درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیر پزش -6

 .دریافت خواهد گردیدغیبت ریال( جریمه برای هر مورد  000/000/2ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ )

م اعالدقیقه پ  از  30، حداکرر  تیم مربیسرپرست یا توسط  اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی -7

درصورت صحت اعتراض مبلغ فوق ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود. 000/000/1هر ماده همراه مبلغ)نتایج 

 مسترد می گردد.



پزشمکی از  مربی تیم و تعیین خط شمنا بمه دالیمل    سرپرست یا درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی  -8

شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایمان  

  مسابقات همان روز نخواهد داشت .

عضویت داشته باشمندح   ( ) دسته یک و برترلیگ شنا و واترپلو  ،شنا و واترپلو ر تیم های ملیشناگرانی که د-9

  .بزرگساالن را ندارند شرکت در مسابقات

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

 بزرگساالن  قهرمانی کشور مواد مسابقاتجدول رده های سنی و 

 مواد مسابقات رده  سنی ردیف

   پروانهمتر50 مترکرال پشت100 مترقورباغه100 مترآزاد 200 سال  29تا  25 1

مترآزاد 200 سال 34تا   30 2 مترقورباغه100  مترکرال پشت100  مترپروانه50     

مترآزاد 200 سال  39تا   35 3 مترقورباغه100  مترکرال پشت100  مترپروانه50     

مترآزاد 200 سال  44تا  40 4 مترقورباغه100  مترکرال پشت100  مترپروانه50     

مترآزاد 100 سال  49تا  45 5 مترقورباغه100  مترپروانه50 مترکرال پشت 100   ---  

مترآزاد 100 سال  54تا   50 6 مترقورباغه100  مترکرال پشت 100  مترپروانه50   --- --- 

مترآزاد 100 سال 59تا   55 7 مترقورباغه100  مترکرال پشت 50  مترپروانه50   --- --- 

مترآزاد50 سال  64تا  60 8 مترکرال پشت 50 مترقورباغه50  مترپروانه50   --- --- 

متر  مختلط تیمی 4× 50 سال 140مجموع  13   

متر  آزاد   تیمی 4× 50 سال 160مجموع  14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

1400 ماه اسفند بزرگساالن قهرمانی کشور برنامه اجرائی مسابقات شنای  

 12/12/1400صبح روز پنج شنبه   12/12/1400بعدازظهر روز پنج شنبه 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات  ردیف سنیگروه   مواد مسابقات

 1 سال29-25 متر آزاد200  1 سال49-45 پروانهمتر 50

متر پروانه50 متر آزاد200  2 سال50-54   2 سال30-34 

متر پروانه50 متر آزاد200  3 سال55-59   3 سال35-39 

متر آزاد200  4 سال29-25 کرال پشتمتر 100  4 سال40-44 

متر کرال پشت100 متر کرال پشت 100  5 سال30-34   5 سال45-49 

متر کرال پشت100  6 سال54-50 متر کرال پشت 100  6 سال35-39 

متر کرال پشت100  7 سال59-55 پشت کرال متر50  7 سال40-44 

 8 سال64-60 پشت کرال متر50  8 سال49-45 آزادمتر 100

متر آزاد100  9 سال29-25 قورباغه متر100  9 سال50-54 

متر آزاد100  10 سال34-30 قورباغه متر100  10 سال55-59 

 11 سال39-35 قورباغه متر100  11 سال64-60 متر آزاد 50

 12 سال44-40 قورباغه متر100  12 تیمی آزاد4*50 سال160مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13/12/1400صبح روز جمعه 

 ردیف گروه  سنی مواد مسابقات

متر پروانه50  1 سال60-64 

متر پروانه50  2 سال25-29 

متر پروانه50  3 سال30-34 

متر پروانه50  4 سال35-39 

متر پروانه50  5 سال40-44 

 6 سال49-45 متر قورباغه 100

متر قورباغه 100  7 سال50-54 

متر قورباغه 100  8 سال55-59 

 9 سال64-60 متر قورباغه 50

مجموع  مختلط تیمی 4*50 سال140مجموع 

 سال140



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

1400ماه  اسفندبزرگساالن  قهرمانی کشور مسابقات شنای  

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

 اسامی تیم:

 گروه سنی مواد مسابقات نام ونام خانوادگی رکورد گروه سنی مواد مسابقات نام ونام خانوادگی رکورد

سال59-55 متر آزاد 100   سال29-25 متر آزاد 200     

مترقورباغه100   سال55-59  مترقورباغه100    سال25-29   

متر کرال  50  

 پشت
سال55-59 مترپشت100    سال25-29   

متر پروانه50   سال55-59  متر پروانه50    سال25-29   

سال64-60 متر آزاد50   سال34-30 متر آزاد 200     

مترقورباغه50   سال60-64  مترقورباغه100    سال30-34   

متر کرال  50  

 پشت
سال60-64 مترپشت100    سال30-34   

متر پروانه50   سال60-64  متر پروانه50    سال30-34   

سال 54-50 متر آزاد 100   سال39-35 متر آزاد 200     

مترقورباغه100   سال 50-54  مترقورباغه100    سال35-39   

مترپشت100   سال 50-54  مترپشت100    سال35-39   

متر پروانه50   سال 50-54  متر پروانه50    سال35-39   

سال49-45 متر آزاد 100    سال44-40 متر آزاد 200   

مترقورباغه100   مترقورباغه100   سال45-49  سال 40-44   

مترپشت100   سال45-49  مترپشت100    سال40-44   

متر پروانه50   متر پروانه50   سال45-49   سال40-44 

 

 امضای مربی، سرپرست                                                                                                                                                                        

  


