
   

 

 
 

 

 
 

 اجرایی آئین نامه

  پسران سال10زیر شناجشنواره 

 1401شهریور ماه 
 (شهریور 17به مناسبت بزرگداشت شهدای )

 آذربایجان شرقی )تبریز( استان میزبان:

 



 

جهتت ووست     جهتت ووست     ( ( 13139922وو13139191)متولدین )متولدین   سالسال    1010و و     99  ییرده سنرده سن  دردر  پسرانپسران  ییشناشناجشنواره جشنواره احتراماً؛ مقرر است احتراماً؛ مقرر است 

  هتاا هتاا ييعلعل  برگزار گتردد  برگزار گتردد    للییب  شرح جدول ذب  شرح جدول ذ  و همچنين شناسایی و كشف مست دینو همچنين شناسایی و كشف مست دین  كمی و كيفی شنای كشوركمی و كيفی شنای كشور

  جشنوارهجشنوارهاستان جهت شركت دراستان جهت شركت در  آنآنهای های   ممييبخشنام  نسبت ب  اعزام وبخشنام  نسبت ب  اعزام و  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضی

    ددييئئاقدام فرمااقدام فرماماكور ماكور 
  

تیم تعداد افراد اعزامی ازهر: 

    نفرنفر  11( مربی ( مربی الفالف

  نفرنفر  11ب( سرپرست ب( سرپرست 

  نفر نفر   66( ورزشکار ( ورزشکار پپ

ويم ها فقط متی وواننتد در قالت     ويم ها فقط متی وواننتد در قالت     خواهد بود  خواهد بود  نفرنفر  88  حداكثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکارحداكثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار

    ..مسابقات شركت نمایندمسابقات شركت نمایند  ی نام  از هيات شنای استان مربوط ( دری نام  از هيات شنای استان مربوط ( دریا ويم هيات استان )م رفیا ويم هيات استان )م رفمدرس  شنا مدرس  شنا 

  

 جشنوارهمحل وزمان اجرای: 

 پایان جشنواره جشنوارهشروع  ورود به اردو متولدین رده سنی

  1010--99كودكانكودكان

  ((پسرپسر))سال سال 
13139191--13913922    

ب د از ظهر            ب د از ظهر            

  14011401//0606//1717پنجشنب  پنجشنب  

  جم  جم  صبح روز صبح روز 

1818//0606//14011401  

ب د از ظهر روز ب د از ظهر روز 

  م  م  جج

1818//0606//14011401  

 

 مسابقاتمحل برگزاری: 

  استخر ميرداماد استخر ميرداماد   وبریز خيابان ميردامادوبریز خيابان ميرداماد محل برگزاری:

  ((0914315200109143152001))  رضا فرج الهیرضا فرج الهیآقای آقای : : جشنواره کلسرپرست 

  ((0914403675009144036750))  شادیشادی  خانمخانم  مسئول پذیرش :

  

 جشنوارهچگونگی برگزاری: 

      شد شد برگزار خواهد برگزار خواهد ( ( TTiimmee  FFiinnaall))  ب  صورت نهاییب  صورت نهایی  مسابقاتمسابقات  --11

    آغاز خواهد شد آغاز خواهد شد   1166رأس ساعت رأس ساعت   عصرعصرو و   99رأس ساعت رأس ساعت   صبحصبح  مسابقاتمسابقات  --22

  جشتنواره جشتنواره   یادبودیادبوداز انجام آخرین رشت  با اهدای از انجام آخرین رشت  با اهدای   پسپس  در ب دازظهر آخرین روزدر ب دازظهر آخرین روز  جشنوارهجشنواره  ي ي مراسم اختتاممراسم اختتام  --33

    برور برگزار خواهد شد برور برگزار خواهد شد نفرات نفرات     ب ب 

  

 جشنواره کنگره: 

    انجام خواهد شد انجام خواهد شد   اسکاناسکاندر محل در محل   14140101//0606//1717مورخ مورخ   جشنوارهجشنوارهروز قبل از روز قبل از   2121رأس ساعت رأس ساعت 

    

  

  

  



: دستورجلسه  

      والوت قرآن كریم والوت قرآن كریم   --11

    خير مقدم خير مقدم   --22

  حضور و غياب ويم هاحضور و غياب ويم ها  --33

    جشنوارهجشنوارهشرح نحوه برگزاری شرح نحوه برگزاری   --44

  سرپرستان ويم ها سرپرستان ويم ها جهت حاف شناگران ووسط جهت حاف شناگران ووسط آخرین مهلت زمانی آخرین مهلت زمانی --55

  

  ) فنی وانضباطی(  ب  شرح ذیل می باشند:) فنی وانضباطی(  ب  شرح ذیل می باشند:  اعضای كميت  ژوریاعضای كميت  ژوری: :   توجهتوجه

      فدراسيونفدراسيون  فنیفنیناظرناظر  --11

  فدراسيون    فدراسيون      نماینده كميت  است دادیابینماینده كميت  است دادیابی  --22

  جشنوارهجشنواره  كلكل  سرپرستسرپرست  --33

  جشنوارهجشنوارهسرپرست اجرایی سرپرست اجرایی   --44

    جشنوارهجشنوارهسرداور سرداور   --55

  

:مدارک مورد نیاز 

  وصویر شناسنام وصویر شناسنام     11

  ار(ار(بب)دارای اعت)دارای اعت  14011401وصویر بيم  ورزشی سال وصویر بيم  ورزشی سال     22

  گواهی اشتغال ب  وحصيلگواهی اشتغال ب  وحصيل    33

  كارت عضویت فدراسيونكارت عضویت فدراسيون    44

  تان آذربایجان شرقی ارسال گرددتان آذربایجان شرقی ارسال گرددمدارک ب  ایميل هيات شنای اسمدارک ب  ایميل هيات شنای اس..  

aaeess@@iirrssff..iirr  

  0413556055504135560555شماره فکس: شماره فکس: 

 تذکرمهم :* 

شناگران گروه سنی درصوروی ك  ب  هر دليل با ذكر ووضيحات در شناسنام  صغر ستن داشتت  باشتند حت      شناگران گروه سنی درصوروی ك  ب  هر دليل با ذكر ووضيحات در شناسنام  صغر ستن داشتت  باشتند حت      

تن اصل شناسنام  الزامتی بتوده و از شتركت    تن اصل شناسنام  الزامتی بتوده و از شتركت    ماكور را نخواهند داشت، لاا ب  همراه داشماكور را نخواهند داشت، لاا ب  همراه داش  جشنوارهجشنوارهشركت در شركت در 

شناگرانی ك  اصل شناسنام  خود را ب  همراه نداشت  باشند و یا ب  هردليلی شناسنام  آنان مخدوش وحتی با شناگرانی ك  اصل شناسنام  خود را ب  همراه نداشت  باشند و یا ب  هردليلی شناسنام  آنان مخدوش وحتی با 

    طی مراحل قانونی صغرسن داشت  باشند جلوگيری ب مل خواهد آمد طی مراحل قانونی صغرسن داشت  باشند جلوگيری ب مل خواهد آمد 

  

امورمالی 

  وو  ایتاب ایتاب   وو  غااغاا  وو  خوابگاهخوابگاه  هزین هزین     باشدباشد  میمی  مسابق مسابق   ورودیورودی  هزین هزین   صرفاصرفا  ریال(ریال(  11//250250//000000))مسابق  مسابق    روزروز  یکیک  شناگرشناگر  هرهر  ازایازای  ب ب   --11

  01091201280050109120128005ب  شتماره حستاب   ب  شتماره حستاب     ك ك   باشدباشد  میمی  شناگرشناگر  ورودیورودی  صرفاصرفا  فوقفوق  مبلغمبلغ  وواست است   شناشنا  مدارسمدارس  وو  شناگرانشناگران  خودخود  بابا  ذهابذهاب

    ب  نام هيات شنای استان آذربایجان شرقی واریز گرددب  نام هيات شنای استان آذربایجان شرقی واریز گردد    نزد بانک ملینزد بانک ملی

  خودداری گردد خودداری گردد ̋˝(جدا(جداغيرهغيره  همراه، فرزند، مربی یاهمراه، فرزند، مربی یا، ، حت عنوان )اولياءبازیکنان، راننده حت عنوان )اولياءبازیکنان، راننده از آوردن نفرات اضافی واز آوردن نفرات اضافی و  --22

  

 جشنواره مقررات فنی وشیوه برگزاری:   

      هر شناگر می وواند در كلي  مواد انفرادی وويمی شركت نماید هر شناگر می وواند در كلي  مواد انفرادی وويمی شركت نماید   --11

mailto:aes@irsf.ir


    شنا كنندشنا كنندومامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشت  ومامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشت    --22

همتان روز بت  منشتی    همتان روز بت  منشتی      جشتنواره جشتنواره امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شترو   امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شترو     وركي  ويم هایوركي  ويم های  --33

  وسليم گردد وسليم گردد   جشنوارهجشنواره

    می شود می شود ء ء   اهدااهداشناگران ممتازشناگران ممتازحکم حکم   جشنوارهجشنوارهمواد مختلف مواد مختلف   وا ششموا ششم  اولاول  بروربرورب  كلي  نفرات ب  كلي  نفرات --44

ان گواهی ان گواهی ب  ومامی شركت كنندگب  ومامی شركت كنندگضمناً ضمناً     ووسط هيات ميزبان وهي  و اهداء می گرددووسط هيات ميزبان وهي  و اهداء می گردد  جشنوارهجشنواره  حکمحکم: :   تبصرهتبصره

  شركت اعطاء می گردد شركت اعطاء می گردد 

دقيق  پتس از پایتان   دقيق  پتس از پایتان     3030حداكثر حداكثر ، ، توسط سرپرست تیمتوسط سرپرست تیم  باید ب  صورت كتبیباید ب  صورت كتبی  مادهمادهاعتراض ب  نتيج  هراعتراض ب  نتيج  هر  --55

وحویل داده شود وحویل داده شود   جشنوارهجشنواره( ب  سرداور ( ب  سرداور ریالریال  55//000000//000000))ریال ریال   پنج ميليونپنج ميليون  مبلغمبلغبا با همراه همراه   آن نيمروزآن نيمروز  جشنوارهجشنواره
    

  جشتنواره جشتنواره وی مربی ويم و و يين خط شنا ب  دالیتل پزشتکی از شتركت در    وی مربی ويم و و يين خط شنا ب  دالیتل پزشتکی از شتركت در    درصوروی ك  شناگری ب د از م رفی از سدرصوروی ك  شناگری ب د از م رفی از س  --66

همان روز نخواهد داشت همان روز نخواهد داشت   موادمواد، دیگر اجازه شركت در بقي  مواد شنا را وا پایان ، دیگر اجازه شركت در بقي  مواد شنا را وا پایان جشنوارهجشنوارهامتنا  نماید درصورت وأیيد پزشک امتنا  نماید درصورت وأیيد پزشک 

    

  ارسال گردد ارسال گردد   ب  سرپرست جشنوارهب  سرپرست جشنواره  14011401//0606//1515ارنج ويم ها باید وا پایان ساعت اداری روز س  شنب  مورخ ارنج ويم ها باید وا پایان ساعت اداری روز س  شنب  مورخ   --77

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  پسرانشنای  جشنواره

 1401 شهریور

 سال(  10-9کودکان )رده سنی شنا برنامه  رشته های  جشنواره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبح روز اول عصر روز اول

 متر پای دلفين )بدون فين( 25
 متر آزاد 100

 

 متر قورباغ  50 متر آزاد 200

 متر پروان  50 متر قورباغ  100

 متر كرال پشت 100 متر كرال پشت 50

 ويمی مختلط متر 4× 50 آزاد متر 50

  متر آزاد ويمی 6×50



 

 فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو  

  پسرانشنای  جشنواره

 1401 شهریور ماه

 سال  10-9  رده های سنی کودکانً  

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

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

1          /   /       13    

2              /      /13     

3              /      /13     

4              /      /13     

5             /      /13     

6             /      /13     

 

 مشخصات مربی/سرپرست  تیم :

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

1             /      /13   

2         /      /13   

                                                                                               

 

 رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء     


