
 

 

  
 

      

 آئین نامه اجرایی

 مسابقات استانی سراسرکشور

 )تایم تریل بانوان(

سال 14-13رکورد گیری  

 سال و عموم15-17

 1400اسفند



 جمعهو  شنبه5 هایدر روز ارزیابی شناگرانجهت  رکورد گیری پایان سالمقرراست  شنا فنی تهیکم میبر اساس تصم

  گردد.برگزار  زیربه شرح  اسفند ماه 20و  19مورخ 

سال به دلیل شرایط  موجود)کرونا ویروس( و مربیان معرفی  14-13شنبه فقط شناگران رده سنی  5روز : 1تذکر •

 .استخر هستندمجاز به حضور در  ،شده برای این رده سنی از طرف هیات

به دلیل شرایط  موجود)کرونا ویروس( و مربیان و عموم سال  17-15فقط شناگران رده سنی  جمعهروز : 2تذکر •

 .هستندمجاز به حضور در استخر  ،معرفی شده برای این رده سنی از طرف هیات

 

 وریم.معذاز پذیرش افراد خارج از چهارچوب ذکر شده ورزشی با توجه به دستورالعمل فدراسیون پزشکی  •

:اسفند ماه19شنبه مورخ 5در روز  ،(1386-1387)متولدین  سال 14-13 رده سنی 

 اسفند ماه20در روز جمعه مورخ  و به قبل( 1383و عموم ) (1383 -1385سال )متولدین  15-17 

 .مسابقات بصورت متمرکز برگزار میشود •

تنها شناگرانی مجاز بهه حضهور در  .شرکت کرده باشند 1400شناگران حاضر در رکورد گیری پایان سال باید در مسابقات رسمی سال  :1تبصره

ی است از حضور شناگرانی که شرایط فوق را نداشته . بدیهرکورد گیری می باشند که رکورد آن ها نزدیک به رکورد ملی و رده های سنی باشد

  د جلوگیری به عمل خواهد آمد.نباش

 .ر در هر ماده مسابقه می باشدهر استان مجاز به معرفی دو شناگ •

 

 مسابقاتمحل برگزاری: 

 قهرمانی آزادیاستخر   - آزادیمجموعه ورزشی –تهران: محل برگزاری

 هماهنگیمسئول: 

 09191138678خانم کیمیا احمدی با شماره تماس 

:چگونگی برگزاری 

   برگزار خواهد شد. Time Finalمسابقات به صورت نهایی -1

س سهاعت رأ هاعصهرو آغهاز صهبح  10سهاعت رأس  هها و عصر برگزار می گهردد. صهبح صبحنوبت دو در مسابقات  -2

 خواهد شد.آغاز16

 قبل از شروع مسابقات می توانند از استخر استفاده نمایند. شناگران جهت گرم کردن یک ساعت -3

 متر در پایان مسابقات صبح و عصر برگزار خواهد شد. 1500و  800در صورت در خواست مربی  ماده ی  -4

 

 



 

:مدارک مورد نیاز 

  یا کارت ملی همراه داشتن اصل شناسنامه-1

 )معتبر در زمان مسابقه(1400 دارای اعتبار درسالکارت بیمه پزشكی ورزشی  -2

وکلیه عوامل اجرایی باید نسبت بهه انجهام تسهت   مربیان ،کلیه افراد حاضر در مسابقات اعم از شناگران، سرپرستان-3

. شایان ذکهر را همراه داشته باشندمنفی وده و اصل برگه پاسخ تست اقدام نمآزمایشگاه های معتبر ( در PCR) 91کووید 

همراه داشتن کارت دیجیتال واکسهن ساعت قبل از شروع مسابقات باشد.  48تا 24است تاریخ پاسخ تست باید حداکثر 

 الزامی است.

و دریافت کارت ورزشكار حرفه ای. ورزشكاران در طول  Register.irsf.irثبت نام در سامانه فدراسیون شنا به نشانی  -4

 برگزاری رکورد گیری باید کارت ورزشكار حرفه ای را همراه داشته باشند. 

 .ممنوع می باشد و افراد متفرقه به محل استخر آزادی انتماشاچی ، ورود والدین-5

ط هیهات اشند که عالوه بهر معرفهی آن هها توسهمی باستخر  حضور درشناگر(مجاز به -سرپرست-فقط نفراتی )مربی-6

 د.نباشنیز به همراه داشته تست پی سی ار مربوطه در ارنج اصل 

م آمادگی:اعال 

شامل نام و نام خهانوادگی شهناگر، سهن و  اعالم لیست اولیهو  ها تیمو تحویل ارنج اعالم آمادگی آخرین مهلت زمانی -1

موظفند در تاریخ هیأت های استانی . خواهد بود اسفند ماه 15شنبه یكروز  اداریپایان وقت تا ماده شنا جهت اخذ رکورد

 اقدام نمایند. تیم خودرر نسبت به ارسال مشخصات مق

ارسال کهرده  88820714جه داشته باشید ارنج شناگران خود را به شماره فكس فدراسیون شنامربیان محترم تو*توجه :

 و مراتب را جهت ارسال به مسئول هماهنگی )خانم کیمیا احمدی( اعالم فرمایید.

:امور مالی 

 .ایاب و ذهاب وغیر..... (به عهده تیم های شرکت کننده می باشد-غذا-هماهنگی خوابگاه و هزینه)اسكان-1

 09123030271آقای فیضی با شماره تماس 2شماره جهت هماهنگی با خوابگاه -2

 مربی یا سرپرست جداً خودداری گردد .-فرزند-همراه-راننده-بازکنان-ازآوردن نفرات اضافی تحت عنوان اولیا-3

 

 



 

 

 شنبه و جمعه 5ترتیب مسابقات در روز 

 عصر  صبح 

 متر پروانه 100 قورباغه 50

 متر کرال پشت 50 متر آزاد 100

 متر آزاد 200 متر پروانه 200

 متر قورباغه 100 متر کرال پشت 100

 متر مختلط400 مترآزاد 400

 متر آزاد 50 متر پروانه  50

 متر کرال پشت 200 متر قورباغه 200

  متر مختلط200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

     (1400اسفندمسابقات تایم تریال بانوان)

 برگه ارنج تیم استان/...........

سال  14-13:رده سنی   

 ردیف  ماده شنا شناگر اول  رده سنی  رکورد  شناگر دوم رده سنی  رکورد 

متر قورباغه 50        1 

متر آزاد100        2 

پروانه متر  200        3 

متر کرال پشت 100        4 

متر آزاد400        5 

متر پروانه 50        6 

متر قورباغه 200        7 

متر مختلط 200        8 

متر پروانه100        9 

متر کرال پشت 50        10 

متر آزاد 200        11 

متر قورباغه100        12 

متر مختلط 400        13 

متر آزاد 50        14 

متر کرال پشت 200        15 

 

 

 

 



 

 

 

    فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

     (1400اسفندمسابقات تایم تریال بانوان)

 برگه ارنج تیم استان/...........

سال  17-15:رده سنی   

شناماده  شناگر اول  رده سنی  رکورد  شناگر دوم رده سنی  رکورد   ردیف  

متر قورباغه 50        1 

متر آزاد100        2 

متر پروانه 200        3 

متر کرال پشت 100        4 

متر آزاد400        5 

متر پروانه 50        6 

متر قورباغه 200        7 

متر مختلط 200        8 

متر پروانه100        9 

متر کرال پشت 50        10 

متر آزاد 200        11 

متر قورباغه100        12 

متر مختلط 400        13 

متر آزاد 50        14 

متر کرال پشت 200        15 

 

 

 

 

 



 

 

 

    فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

     (1400اسفندمسابقات تایم تریال بانوان)

 برگه ارنج تیم استان/...........

:  عموم رده سنی   

 ردیف  ماده شنا شناگر اول  رده سنی  رکورد  شناگر دوم رده سنی  رکورد 

متر قورباغه 50        1 

متر آزاد100        2 

پروانه متر  200        3 

متر کرال پشت 100        4 

متر آزاد400        5 

متر پروانه 50        6 

متر قورباغه 200        7 

متر مختلط 200        8 

متر پروانه100        9 

متر کرال پشت 50        10 

متر آزاد 200        11 

متر قورباغه100        12 

متر مختلط 400        13 

متر آزاد 50        14 

متر کرال پشت 200        15 

 

 

 

 

 



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو   

 مسابقات سراسر کشور تایم تریال بانوان 
 

 

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

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم : 

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

1             /      /13   

  سرپرست    13/      /              2

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضا                                                                                                    

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

1              /      /13    

2              /      /13     

3              /      /13     

4              /      /13     

5             /      /13     

6             /      /13     

7             /      /13     

8             /      /13     

9    /           /      13    

10             /      /13    


