
 

 

  

 

 

 آئین نامه

پسرانشنا مسابقات   

 سال  12-11رده سنی  

 استان زنجان )شهر زنجان( 

 ویژه استان های شمال کشور

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، کردستان، کرمانشاه، ایالم،  )

خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی،مازندران،  مرکزی، قزوین، همدان، لرستان، 

 ( سمنان، تهران، گلستان، البرز، قم 

  

 

 



جهت توسعه به سال  12و  11 یرده سندر شنا مسافت کوتاهمقرراست مسابقات  شنا فنی  ته ی کم  م ی بر اساس تصم 

بخشنامه  نیاست بادر نظر داشتن مفاد ا مقتضیهذایعل برگزار گردد.   لیبه شرح جدول ذ  کمی و کیفی شناي کشور 

کلیه تیم هاي .دیئاقدام فرمامذکور جهت شرکت درمسابقات  باشگاه/ دسته جات آزاد   / آن استان   م ینسبت به اعزام ت

 شرکت کننده باید معرفینامه از هیئت شناي استان همراه داشته باشند.
 

تیمافراد اعزامی ازهر تعداد: 

    نفرنفر  22  و سرپرستو سرپرست  ( مربی( مربیالفالف

  نفر نفر   66( ورزشکار ( ورزشکار بب

خواهد بود. تیم ها می توانند در قالب باشگاه ها یا دسته خواهد بود. تیم ها می توانند در قالب باشگاه ها یا دسته نفرنفر    88    حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار 

    جات آزاد در این مسابقات حضور بهم رسانند.جات آزاد در این مسابقات حضور بهم رسانند.
  

:محل وزمان اجرای مسابقات 

مسابقات شروع  ورود به اردو  متولدین  رده سنی   پایان مسابقات  

سال   12-11کودکان

 )پسر( 
1389-1390 

بعد از ظهر             

 27/04/1401دوشنبه

 سه شنبه صبح روز 

28/04/1401 

 شنبه چهاربعد از ظهر 

29/04/1401 

 

:محل برگزاری و اسکان شناگران 

 استخر شهید شهبازي _خرداد  15مجموعه ورزشی _شهریور  17خیابان  _زنجان  محل برگزاری:

 09122414255ه تماس اررسول عیوضی باشم مسئول پذیرش :
 09127402193با تلفن  حامد دبستانیآقاي  :مسئول هماهنگی

  

:چگونگی برگزاری مسابقات 

   هد شد.امسابقات به صورت نهایی برگزار خو -1

   آغاز خواهد شد.17رأس ساعت  عصرو  9رأس ساعت  صبحمسابقات  -2
مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخرين روز مسابقات با اهداي كاپ قهرماني بهتیم هاي برتر برگزار خواهد    یه مراسم اختتام   -3

   شد. 

 

:کنگره مسابقات 
  انجام خواهد شد.   خوابگاه در محل    ( 1401/ 04/ 27)   قبل از مسابقات   شب 22رأس ساعت  

 

 

 

: دستورجلسه  

 

2 



   تالوت قرآن کریم -1

  خیر مقدم  -2

 حضور و غیاب تیم ها -3

  شرح نحوه برگزاري مسابقات -4

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

 شرح ذیل می باشند: به  (وانضباطی فنی) ژوریاعضای کمیته :  1 توجه

 ناظرفنی فدراسیون   -1

 ناظرداوري فدراسیون   -2

 سرپرست کل مسابقات -3

 سرپرست اجرایی مسابقات  -4

 سرداور مسابقات -5
 

:مدارک مورد نیاز 

  و دریافت کارت هواداري.و دریافت کارت هواداري.   rreeggiisstteerr..iirrssff..iirr.wwwwww نشانینشانیثبت نام در سامانه هواداري فدراسیون شنا به ثبت نام در سامانه هواداري فدراسیون شنا به --11

  عکسدار مدرک معتبرهمراه داشتن اصل --22

  )ویژه مربی()ویژه مربی(  22داشتن حداقل کارت مربیگري درجه داشتن حداقل کارت مربیگري درجه   --33

  ( 1401کارت بیمه پزشکي ورزشي )   -4

  ورزشکار همراه داشتن كارت ملي وارسال كپي كارت ملي  -5

)درصورتی که تیم یا دسته جات آزاد مدارک خود )درصورتی که تیم یا دسته جات آزاد مدارک خود همراه داشتن اصل یا کپی برابر با اصل مجوز ثبت مدرسه شنا همراه داشتن اصل یا کپی برابر با اصل مجوز ثبت مدرسه شنا --66

را جهت صدور مجوز به فدراسیون شنا یا هیأت شناي استان ارائه داده اما هنوز مجوز صادر نگردیده است درصورت را جهت صدور مجوز به فدراسیون شنا یا هیأت شناي استان ارائه داده اما هنوز مجوز صادر نگردیده است درصورت 

 استعالم از کمیسیون ثبت مدارس شنا حضور در مسابقات بالمانع می باشد(استعالم از کمیسیون ثبت مدارس شنا حضور در مسابقات بالمانع می باشد(
کننده   : 1تذکر   شرکت  هاي  تیم  مدارک  شده  اسکن  )  فایل  شناسایی  صدورکارت  تاریخ  IDجهت  تا  حداکثر  بایست  می   )

به   1401/ 04/ 22 زنجان  استان  شناي  هیأت  ایمیل  آدرس  به  الکترونیکی  فایل  ارسال  طریق   از 

ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیري بعمل  zanjanswim@gmail.com  آدرس الکترونیکی:  

 خواهد آمد. 

  02433562400نگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطالعات بیشتر باتلفن هیات شناي استان زنجان  * جهت هماه

 تماس حاصل نمائید.

 امکان پذیر می باشد.  22/04/1401ارسال اعالم آمادگی با تعداد نفرات حداکثر تا تاریخ  :  2تذکر 

 امکان پذیر خواهد بود.  25/04/1401: ارسال برگه ارنج تیم ها تا تاریخ  3تذکر  

 امکان پذیر خواهد بود.  22/04/1401: ارسال فیش واریزی تا تاریخ4تذکر  

  



امورمالی 

اسکان، ایاب و  )غذا، برگزاری مسابقه کلیه هزینه هایبابت  ریال(000/000/7میلیون ریال ) هفتهزینه  جشنواره به ازاء هر نفر مبلغ    -1

که به شماره حساب  مي باشد ذهاب درون شهری ،هزینه برگزاری جشنواره و غیره ....( شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربي و سرپرست

تگاه کارت خوان بانک ملي شعبه برق زنجان بنام هیات شنای شهرستان زنجان واریزخواهد بود. برای رفاه تیم ها دس  0110740862007

(POS.نیزدر محل پذیرش موجود مي باشد ) 

  خودداری گردد. ̋ از آوردن نفرات اضافي تحت عنوان )اولیاءبازیکنان، راننده همراه، فرزند، مربي یا سرپرست (جدا   -2

 

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 

  تواند در مسابقات شرکت کند.استان ميدر هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر  -1

   هر شناگر مي تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمي شرکت نماید.   -2

 تمامي شناگران اعزامي مي بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.   -3

  مسابقات تسلیم گردد. ترکیب تیم های امدادی مي بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشي    -4

  مي شود.   به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایي حکم و مدال اهدا   -5

درصورتي که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دالیل غیر پزشکي ازحضور در مسابقه    -6

  یال( جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید. ر   1.000.000خودداری نماید مبلغ ) 

دقیقه پس از پایان هر ماده همراه    30اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبي توسط سرپرست تیم، حداکثر    -7

  ریال( به سرداور مسابقه تحویل داده شود. 1.000.000مبلغ) 

تعیین خط شنا به دالیل پزشکي از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت  درصورتي که شناگری بعد از معرفي از سوی مربي تیم و    -8

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

استان مربوطه  شنا  ها هیأت  استارت لیست مسابقات براساس رکوردهای ارسالي مربیان تنظیم مي شود و در صورت صحیح نبودن رکورد   -9

  جریمه نقدی خواهد شد.   یک میلیون ریال شامل  
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 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران 

1401سال –)منطقه شمال(  ن پسراسال  12و  11مسابقات شنا  

-------------------برگ ارنج تیم استان    

 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      

متر کرال پشت  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      

متر آزاد تیمی  4×50 19      

 

 امضاء مربی تیم 



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران 

 برنامه مسابقات 

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

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز اول صبح   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 قورباغه متر  200 متر قورباغه  100 متر آزاد 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

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

خانوادگی نام و نام    ردیف  سمت  

 درجه کارت مربیگري

 2 مربی  
 

 درجه کارت داوري 
 3 داور  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء هیأت شنا استان 

 

 اسامی شناگران 

 ردیف  نام و نام خانوادگی 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 


