
   

 

 
 

 

 اجرایی آئین نامه

 پسران  سال 12و  11 شنا جشنواره 

 شنا، شیرجه و واترپلوی استان فارسهیأت میزبان:

 ویژه استان های جنوب کشور 

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

( یر احمد، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد کیشبوکرمان، خوزستان، کهکیلویه و   
 

 



 

 

)متولن ن    سنا     12و     11  یرده سنن  در  پسنرا مسنافت بننن     یشننا  مسابقاتمقرراست    شنا  فنی  تهیکم  میبر اساس تصم

 میبخشنامه نسبت به اعزام ت   ندر نظر داشت  مفاد ا  است با  مقتضی  هذایعن  برگزار گردد.  لنبه شرح ج و  ذ(    1390و1389

  .. یئاق ام فرما مذکور جشنوارهآ  استا  جهت شرکت درهای 
  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر:   

  نفر   2  سرپرست   و   ( مربیالف

 نفر    6( ورزشکار  ب

در  ج ا از عنوا  هیأت شنای استا   تیم ها می توانن خواه  بود.  نفرنفر    88    ح اکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

    در ان  مسابقات حضور بهم رسانن . نیز م رسه شناقالب 

 مسابقاتمحل وزمان اجرای: 

 پایان جشنواره  جشنواره شروع   ورود به اردو  متولدین  رده سنی

سال   12-11کودکان 

 )پسر(
1389-1390 

 شنبه بعد از ظهر

25/04/1401 

 شنبه یک صبح روز 

26/04/1401 

 دوشنبهبعد از ظهر 

27/04/1401 

 

المللی انقالب ای بلوار چمران، بعد از بیمارستان حافظ، استخر بیندفارس، شهرستان شیراز، ابت استان  :محل برگزاری 

 

  09174390309دبیر هیأت شنای فارس آقای روستا با شماره تماس :هماهنگی مسئول
  09177035727سرکار خانم دهقا  با شماره تماس : مسئول پذیرش

 

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

     زار خواه  ش .برگ( ( TTiimmee  FFiinnaall))  به صورت نهانی مسابقات  --11

   آغاز خواه  ش . 16رأس ساعت  عصرو  9رأس ساعت  صبح مسابقات  --22

 احکام، م ا  ها و کاپ های قهرمنانیاز انجام آخرن  رشته با اه ای    پس  در بع ازظهر آخرن  روز  مسابقه  یهمراسم اختتام    --33

  برتر برگزار خواه  ش .نفرات   به مسابقه
 

 جشنواره کنگره: 

   انجام خواه  ش .   اسکا در محل    1401/ 04/ 25مورخ    مسابقاتروز قبل از    21ت  رأس ساع 
 

: دستورجلسه  

   تالوت قرآ  کرنم    -1

  خیر مق م    -2

 حضور و غیاب تیم ها   -3

  جشنواره شرح نحوه برگزاری    -4

 سرپرستا  تیم ها  جهت حذف شناگرا  توسط  آخرن  مهنت زمانی  -5



  ضباطی(  به شرح ذنل می باشن :ن) فنی وا  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری

      فدراسیونفدراسیون  فنیفنیناظرناظر  --11

      ناظر داوری فدراسیونناظر داوری فدراسیون  --22

    کلکل  سرپرستسرپرست  --33

  سرپرست اجرایی سرپرست اجرایی   --44

    جشنوارهجشنوارهسرداور سرداور   --55
 

:مدارک مورد نیاز 

 .عضونتو درنافت کارت   rreeggiisstteerr..iirrssff..iirr.wwwwww نشانینشانیسامانه هواداری فدراسیون شنا به سامانه هواداری فدراسیون شنا به   ثبت نام درثبت نام در--11

  برهمراه داشت  کارت شناسانی معت -22

 )ونژه مربی( 2داشت  ح اقل کارت مربیگری درجه   --33

 )ونژه مربی( 1401داشت  م رک بازآموزی سا   --44

   (1401همراه داشت  کارت بیمه ورزشی )سا     -5

به  -6 مجوز  ص ور  جهت  را  خود  م ارک  تیم  که  )درصورتی  شنا  م رسه  ثبت  مجوز  اصل  با  برابر  کپی  نا  اصل  داشت   همراه 

أت شنای استا  ارائه داده اما هنوز مجوز صادر نگردن ه است درصورت استعالم از کمیسیو  ثبت م ارس  هی ف راسیو  شنا نا  

 شنا حضور در مسابقات بالمانع می باش ( 

  aaffaarrss@@ggmmaaiill..ccoommeennsshhبه آدرس انمیل    1401/ 04/ 18ح اکثر تا روز شنبه مورخ    و م ارک ناد ش ه   اعالم آمادگی  -7

 درقالب فانل فشرده )زنپ( ارسا  گردد. 

برگ   -8 روز    بان مسابقات    ارنج  ارسا   تا  انمیل    1401/ 04/ 20شنبه  دو ح اکثر  آدرس   iyabandeh@yahoo.comبه 

 درقالب فانل ورد ارسا  گردد. 

 

 تذکرمهم :*  

با ذکر توضیحات در شناسنا  به هر دلیل  باشن  حق شرکت در  مه  شناگرا  گروه سنی درصورتی که    جشنواره صغر س  داشته 

به   را  از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود  بوده و  الزامی  به همراه داشت  اصل شناسنامه  لذا  مذکور را نخواهن  داشت، 

عمل  ی ب همراه ن اشته باشن  و نا به هردلینی شناسنامه آنا  مخ وش وحتی با طی مراحل قانونی صغرس  داشته باشن  جنوگیر 

  خواه  آم . 

 

امورمالی 

  و هزننه اعزامی تامی  و پرداخت می شود   تیم های توسط    سرپرستی و  ب مر  ، اعم از ورزشکار  شرکت کنن گا    هزننه هایکنیه   -1

به حساب  که    می باش  رنا (   2/ 500/ 000رنا  )  و پانص  هزار   مینیو   دو  جهت برگزاری مسابقات  نفر هر    به ازاء  جشنواره  ورودنه  

 . بانک منی انرا  شعبه رحمت آباد به نام هیأت شنا استا  فارس وارنز خواه  گردن    0109399617007شماره  

 خودداری گردد. ̋ همراه، فرزن ، مربی نا سرپرست (ج ا،  از آورد  نفرات اضافی تحت عنوا  )اولیاءبازنکنا ، رانن ه    -2

 

mailto:shenafars@gmail.com


 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاری: 

 

   . ن شرکت کن  هرمادهتوان  در    می  تیمشناگر از هر    (2)  دو نک از رشته های شنا فقط هر در      --1 1 

   هر شناگر می توان  در کنیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نمان .   -2

 . شنا کنن  تمامی شناگرا  اعزامی می بانست ح اقل در نک رشته    -3

 تسنیم گردد.   جشنواره هما  روز به منشی    جشنوارهع  رو ترکیب تیم های ام ادی می بانست ح اقل نک ساعت قبل از ش   -4

.گواهی شرکت در مسابقه اه ا خواه  ش  شناگرا  ، م ا  و کاپ و به تمامیحکم جشنوارهمواد مختنف   برتربه کنیه نفرات  -5

  

      نیمروز آ   جشنوارهدقیقه پس از پانا     30ح اکثر  ، ، توسط سرپرست تیم توسط سرپرست تیم   بان  به صورت کتبی   مادهاعتراض به نتیجه هر     --    

   تحونل داده شود.   جشنواره رنا ( به سرداور  5.000.000) پانص  هزار رنا    مبنغ با  همراه  
امتناع نمان     جشنواره درصورتی که شناگری بع  از معرفی از سوی مربی تیم و تعیی  خط شنا به دالنل پزشکی از شرکت در    -7

 . هما  روز نخواه  داشت   موادد شنا را تا پانا   وا ، دنگر اجازه شرکت در بقیه م جشنواره درصورت تأنی  پزشک  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران 

1140 سال – (منطقه جنوب سال پسران ) 12و  11مسابقات شنا  

-------------------برگ ارنج تیم    

 اسامی تیم: 

1-      4-    6- 

2-      5-                                                     

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      

ت پشمتر کرال  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      

متر آزاد تیمی 4×100 16      

متر مختلط تیمی  4×100 17      

متر مختلط تیمی  4×50 18      

آزاد تیمی  ترم 4×50 19      

 



 امضاء مربی تیم 

 

 

 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران 

 برنامه مسابقات 

1401سال – (منطقه جنوب سال پسران ) 12و  11مسابقات شنا  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صبح روز اول  عصر روز اول  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 زادآ متر 50

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

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

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

 ردیف  سمت  نام و نام خانوادگی 

 1 سرپرست  

 درجه کارت مربیگری

 2 مربی  
 



 
 

 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

                                                          مهر و امضاء هیأت  شن ا استان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اسامی شناگران 

 ردیف  نام و نام خانوادگی 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 


