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  بسمه تعالیبسمه تعالی

  11140140  فصلفصلی باشگاههای کشور ی باشگاههای کشور شناشنا  اجرایی مسابقات قهرمانیاجرایی مسابقات قهرمانیآئین نامه آئین نامه 

**************************************  

حمایتت بشت    حمایتت بشت      جذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد وجذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد وموجب موجب   بقاتبقاتمسامسااز آنجا که برگزاری از آنجا که برگزاری   ::مقدمهمقدمه

میشود، فدراسیون شتنای جمهتوری است می ایتران مطتابق بتا  توانی         میشود، فدراسیون شتنای جمهتوری است می ایتران مطتابق بتا  توانی         شنا شنا توسعه ورزش توسعه ورزش   منجر بهمنجر به  های خصوصی و دولتیهای خصوصی و دولتی

شتنای  شتنای    بقات  هرمتانی بقات  هرمتانی مستا مستا ، هر ساله ا دام به برگتزاری  ، هر ساله ا دام به برگتزاری  وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانفدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با  وانی  فدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با  وانی  

  باشگاههای کشور می نماید.باشگاههای کشور می نماید.

  تعاریفتعاریف  ::11ماده ماده 

بتی   بتی     شنای باشگاههای کشور که به مستابقات سراستری شتنا   شنای باشگاههای کشور که به مستابقات سراستری شتنا     مسابقات  هرمانیمسابقات  هرمانیدر ای  آئی  نامه یعنی در ای  آئی  نامه یعنی « «   مسابقاتمسابقات» » : : 11--11

  .. وانی  و مقررات مربوط اط ق می گردد وانی  و مقررات مربوط اط ق می گرددکشور مطابق کشور مطابق   ییباشگاههاباشگاهها

  ر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.ر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.ت برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیت برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیمسوؤلیمسوؤلی« « فدراسیونفدراسیون  شناشنا  کمیته فنیکمیته فنی: »: »22--11

  مسابقاتمسابقاتعبارتست از تشکی تی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز به معرفی تیم شنا برای شرکت در عبارتست از تشکی تی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز به معرفی تیم شنا برای شرکت در « « باشگاه باشگاه » » : : 33--11

سته های آزاد، هیئتهای شنای استانها سته های آزاد، هیئتهای شنای استانها کارگری، نظامی، دانشگاهی، دکارگری، نظامی، دانشگاهی، دتواند شامل ارگانهای ورزشی، تواند شامل ارگانهای ورزشی،   میباشد. ای  تشکی ت میمیباشد. ای  تشکی ت می

  و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.

فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمری ، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد. شناگران فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمری ، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد. شناگران « « شناگر شناگر » » : : 44--11

  آئی  نامه خواهد بود.آئی  نامه خواهد بود.  ن مطابق مفاد ای ن مطابق مفاد ای میتوانند ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شناگرامیتوانند ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شناگرا

را در هر باشگاه را در هر باشگاه   آماده سازی شناگرانآماده سازی شناگران  وواط ق میشود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تمری  اط ق میشود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تمری    ییبه کسبه کس« « مربی مربی سرسر» » : : 55--11

  به عهده دارد. به عهده دارد. 

  خواهد داشت.خواهد داشت.  دهدهبر عهبر عهتمری  تیم باشگاه را تمری  تیم باشگاه را   اجرایاجرای  زیر نظر سرمربیزیر نظر سرمربی  کهکه  اط ق میشوداط ق میشود  ییبه کسبه کس« « و کمک مربیو کمک مربیمربی مربی : » : » 66--11  

  کسی است که کلیه مسئولیت های غیر فنی تیم را به عهده دارد.کسی است که کلیه مسئولیت های غیر فنی تیم را به عهده دارد.« « سرپرست سرپرست » » : : 77--11

و پت  از  و پت  از      در ای  آئی  نامه به فردی اط ق میشود که حدا ل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بتوده در ای  آئی  نامه به فردی اط ق میشود که حدا ل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بتوده « « پزشک پزشک » » : : 88--11

امور پیشگیری، بهداشت و امور پیشگیری، بهداشت و     ون شنا، مسئولیتون شنا، مسئولیتگذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدراسیگذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدراسی

  دارد.دارد.درمان اعضاء تیم را بعهده درمان اعضاء تیم را بعهده 

شامل: مدیرفنی، مدیرتدارکات،  مستئو  روابتع عمتومی،     شامل: مدیرفنی، مدیرتدارکات،  مستئو  روابتع عمتومی،       های انسانی متشصصهای انسانی متشصص: حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیرو: حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیرو99--11

    اهند بود.اهند بود. ابل عضویت در باشگاه خو ابل عضویت در باشگاه خورک معتبررک معتبراابا ارائه مدبا ارائه مد  بدنساز ورزشی، فیزیوتراپ، روانشناس ورزشیبدنساز ورزشی، فیزیوتراپ، روانشناس ورزشی

  ید فقع در یک سمت انجتام وییفته کننتد و کستی    ید فقع در یک سمت انجتام وییفته کننتد و کستی    بابا  99--11و و   88  --11،،  77--11، ، 66--11، ، 55--11، ، 44--11افراد مذکور در مواد افراد مذکور در مواد   ::11تبصره تبصره 

  و یا بیشتر را عهده دار گردد.و یا بیشتر را عهده دار گردد.  سمتسمت  تواند در یک زمان دوتواند در یک زمان دوی ی نمنم
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  اهدافاهداف  ::22ماده ماده 

  ..ش، رشد و شکوفایی استعدادهای ای  ورزشش، رشد و شکوفایی استعدادهای ای  ورزشتعمیم و گسترش ورزش شنا و ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، جذب، پرورتعمیم و گسترش ورزش شنا و ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، جذب، پرور  ::11--22

ایجاد زمینه های مناسب برای جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری بش  خصوصی و بش  دولتی در جهت توسعه ایجاد زمینه های مناسب برای جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری بش  خصوصی و بش  دولتی در جهت توسعه   ::22--22

  ..ورزش شنا در کلیه سطوحورزش شنا در کلیه سطوح

  ..افزای  تعداد مسابقات رسمی شنا در طو  سا  به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش  هرمانیافزای  تعداد مسابقات رسمی شنا در طو  سا  به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش  هرمانی  ::33--22

  ..ی  انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکوردهای بهتری  انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکوردهای بهترافزاافزا  ::44--22

  اعضاء تیماعضاء تیم  ::33ماده ماده 

  معرفی نماید.معرفی نماید.  مسابقاتمسابقاتبرای شرکت در برای شرکت در   )آ ایان()آ ایان(  هر باشگاه میتواند یک تیم شناهر باشگاه میتواند یک تیم شنا  ::11--33

  د بود.د بود.ننخواهخواه  99--11و و   88  --11،،  77--11، ، 66--11، ، 55--11، ، 44--11  موارد ذکر شده از ماده هایموارد ذکر شده از ماده هایاعضاء تیم شامل اعضاء تیم شامل   ::22--33

  ..میباشدمیباشدو به باال( و به باال(   سالسال  1515نفر نفر   4040))  حداکثر تعداد شناگران هر تیمحداکثر تعداد شناگران هر تیمو و   و به باال(و به باال(  سالسال  1515نفر نفر   1010))ان ان تعداد شناگرتعداد شناگر  حدا لحدا ل  ::33--33

بته  بته    رارا  تکمیل شتده ایشتان  تکمیل شتده ایشتان    با قراردادبا قراردادهمراه همراه   و به باال(و به باال(  سالسال  1515نفر نفر   1010))حدا ل حدا ل   ،،در زمان معرفی تیمدر زمان معرفی تیم  : باشگاهها مویفند: باشگاهها مویفند44--33

هفته  بتل از  هفته  بتل از    یکیک  تاتا  نفرنفر  4040 بل از شروع مرحله او  و تا بل از شروع مرحله او  و تا  تا یک هفتهتا یک هفته  نفرنفر  دهدهمعرفی کنند، تکمیل اعضاء تیم تا معرفی کنند، تکمیل اعضاء تیم تا   کمیته فنی شناکمیته فنی شنا

  امکان پذیر است و پ  از آن هیچگونه عضوگیری  ابل  بو  نشواهد بود.امکان پذیر است و پ  از آن هیچگونه عضوگیری  ابل  بو  نشواهد بود.  مسابقاتمسابقاتشروع مرحله دوم شروع مرحله دوم 

  استفاده نماید.استفاده نماید.شناگر خارجی شناگر خارجی   دودوهر باشگاه مجاز است از هر باشگاه مجاز است از   ::55--33

  عضویتعضویت  ::44ماده ماده 

شگاه عضویت داشته باشد و عقد  رارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با شگاه عضویت داشته باشد و عقد  رارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با تواند در یک باتواند در یک باهر شناگر تنها میهر شناگر تنها می  ::11--44

و ثبتت آن  و ثبتت آن      هیتتت شتنای استتان   هیتتت شتنای استتان   م ک تعلق یک شناگر به باشگاه وجود  رارداد ثبت شده درم ک تعلق یک شناگر به باشگاه وجود  رارداد ثبت شده در  ..ای  آئی  نامه صورت پذیردای  آئی  نامه صورت پذیرد

  فدراسیون شنا خواهد بود.فدراسیون شنا خواهد بود.دردر

  توانند بر اساس  رارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.توانند بر اساس  رارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.آئی  نامه میآئی  نامه می  ای ای   مقررات بی  المللی و کشوری طبقمقررات بی  المللی و کشوری طبق  بر اساسبر اساسشناگران شناگران   ::22--44

بعنوان بعنوان   شناشنا  حدا ل مدرک درجه یکحدا ل مدرک درجه یکبا با مربی مربی سرسرای  آئی  نامه مویف به استفاده از یکنفرای  آئی  نامه مویف به استفاده از یکنفر  55--11هر باشگاه مطابق با بند هر باشگاه مطابق با بند   ::33--44

  برای هدایت فنی تیم خود خواهد بود.برای هدایت فنی تیم خود خواهد بود.  سرمربیسرمربی

دارای دارای   حتدا ل حتدا ل   کته کته   عنتوان مربتی  عنتوان مربتی  ه ه یک نفر بیک نفر ب  حدا ل حدا ل   ازاز  آئی  نامه مویف به استفاده   آئی  نامه مویف به استفاده ایای  66--11هر باشگاه مطابق با بند هر باشگاه مطابق با بند : : 44--44

  می باشد.می باشد.  شناشنا  22مدرک مربیگری درجه مدرک مربیگری درجه 

برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب ها و درمان به مو ع آسیب ها از یک نفر پزشک مطتابق  برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب ها و درمان به مو ع آسیب ها از یک نفر پزشک مطتابق  تواند تواند میمیباشگاه باشگاه   ::55--44

  ای  آئی  نامه استفاده نماید.ای  آئی  نامه استفاده نماید.  88--11با ماده با ماده 

باید در چهار نسشه تنظتیم و  باید در چهار نسشه تنظتیم و  و غیره و غیره پزشک پزشک   مربی ومربی وکمک مربی، کمک مربی،   مربی،مربی،سرسر رارداد عضویت در باشگاه برای شناگران،  رارداد عضویت در باشگاه برای شناگران،   ::66--44

، ، فدراستیون فدراستیون و بته  و بته  اعتبتار داشتته   اعتبتار داشتته     کمیته فنی فدراسیون شناکمیته فنی فدراسیون شناای   رارداد پ  از تتئید ای   رارداد پ  از تتئید   در دفتر هیئت شنای استان به ثبت برسددر دفتر هیئت شنای استان به ثبت برسد

    گردد.گردد.می می ه ارائه ه ارائه هیئت شنا، باشگاه و شناگر هر کدام یک نسشهیئت شنا، باشگاه و شناگر هر کدام یک نسش
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و و   پزشکپزشک  ،،، کمک مربی، کمک مربیمربی مربی   سرمربی،سرمربی،نیروهای متشصص دارای مدرک تشصصی همچون ؛ نیروهای متشصص دارای مدرک تشصصی همچون ؛ :  بل از عقد  رارداد با :  بل از عقد  رارداد با 22تبصرره  تبصرره  

  زامی است.زامی است.للاا  کمیته فنی شناکمیته فنی شناتتئید مدارک تشصصی ای  افراد توسع تتئید مدارک تشصصی ای  افراد توسع ؛ ؛ غیره غیره 

مجوز باشگاه های حرفه ای نمری باشرن    مجوز باشگاه های حرفه ای نمری باشرن    وزارت ورزش و جوانان دارای وزارت ورزش و جوانان دارای   55تذکر مهم: باشگاه هایی که ذیل کمیسیون ماده تذکر مهم: باشگاه هایی که ذیل کمیسیون ماده 

از شروع مرحله اول نسبت به ثبت و دریافت مجوز م رسه شنای خرود از کمیهره ور ور مجروز مر اری شرنای       از شروع مرحله اول نسبت به ثبت و دریافت مجوز م رسه شنای خرود از کمیهره ور ور مجروز مر اری شرنای         للبای  قببای  قب

  ف راسیون اق ام نماین .ف راسیون اق ام نماین .

و و ست مت  ست مت    بر عهده دارد و مویف بته تتتمی   بر عهده دارد و مویف بته تتتمی     مسابقاتمسابقات  هر باشگاه مسئولیت س متی اعضاء خود را در طو  برگزاریهر باشگاه مسئولیت س متی اعضاء خود را در طو  برگزاری  ::77--44

  برای اعضاء خود میباشد.برای اعضاء خود میباشد.بهداشت بهداشت 

  :  رارداد رایگان و بدون درج مبلغ برای شناگران، مربیان و... ثبت نشواهد گردید. :  رارداد رایگان و بدون درج مبلغ برای شناگران، مربیان و... ثبت نشواهد گردید. 88--44

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت  رارداد شامل موارد ذیل می باشد:مدارک مورد نیاز جهت ثبت  رارداد شامل موارد ذیل می باشد:  ::99--44

  اصل شناسنامه عکسدار و کپی آناصل شناسنامه عکسدار و کپی آن  --

  اسک  شده عک  اعضای تیم در  الب لوح فشردهاسک  شده عک  اعضای تیم در  الب لوح فشرده  فایلفایل  --

  11404011در سا  در سا  دارای اعتبار دارای اعتبار   کپی کارت بیمه ورزشیکپی کارت بیمه ورزشیصل و صل و اا  --

    تشصصی کلیه اعضاء کادر فنی و اجراییتشصصی کلیه اعضاء کادر فنی و اجراییاصل و کپی مدرک اصل و کپی مدرک   --

  اصل و کپی کارت ملی اصل و کپی کارت ملی   --

  سا  از سازمان نظام وییفه عمومیسا  از سازمان نظام وییفه عمومی  1818مجوز پروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی مجوز پروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی   --

  wwwwww..rreeggiisstteerr..iirrssff..iirrنشانی نشانی   بهبه  ثبت نام در سامانه عضویت خانواده شنای ف راسیون شناثبت نام در سامانه عضویت خانواده شنای ف راسیون شنا  --

  یکیکدر در می بایست می بایست کلیه مربیان و کمک مربیان باشگاهها کلیه مربیان و کمک مربیان باشگاهها بمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات، بمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات،   ::33تبصره تبصره 

انجام خواهد شد. انجام خواهد شد.  بل از برگزاری مسابقات طبق اع م  بلی،  بل از برگزاری مسابقات طبق اع م  بلی، که که   شرکت نمایندشرکت نمایندهماهنگی مربیگری هماهنگی مربیگری دوره کلینیک تشصصی دوره کلینیک تشصصی 

  ینیک حکم مجوزرا خواهد داشت.)حضور درای  کلینیک برای ایشان اجباری است(ینیک حکم مجوزرا خواهد داشت.)حضور درای  کلینیک برای ایشان اجباری است(م ک حضور درای  کلم ک حضور درای  کل

سرال  سرال    لیگ باشگاه هرای کشرور در  لیگ باشگاه هرای کشرور در    مسابقاتمسابقات  سومسومقاالت مسابقات شنای باشگاهها از پایان مرحله قاالت مسابقات شنای باشگاهها از پایان مرحله انانفصل نقل و فصل نقل و   ::1010--44

ترا یرک هفهره    ترا یرک هفهره      ب یهی است باشگاههاب یهی است باشگاهها. . تعیین می گرددتعیین می گردد11404011تا یک هفهه قبل از مرحله اول مسابقات سال جاری تا یک هفهه قبل از مرحله اول مسابقات سال جاری   14001400

نکردن  یا با باشگاهی قرارداد نکردن  یا با باشگاهی قرارداد نیز می توانن  از شناگرانی که در مرحله اول شنا نیز می توانن  از شناگرانی که در مرحله اول شنا مسابقات سال جاری مسابقات سال جاری قبل  از مرحله دوم قبل  از مرحله دوم 

باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خود را جابجرا مری   باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خود را جابجرا مری     از از   داشهن رضایت نامه رسمیداشهن رضایت نامه رسمی  ن ارن  نیز عضوگیری نماین .ن ارن  نیز عضوگیری نماین .

  کنن  الزامی است.کنن  الزامی است.

  

  قاتقاتمسابمساب  ::55ماده ماده 

و و   گردد. الزم به ذکر است در صورت تغییر شترایع حتاکم  گردد. الزم به ذکر است در صورت تغییر شترایع حتاکم    برگزار میبرگزار می  ذیلذیل  مرحلهمرحله  33در در   باشگاههاباشگاهها  شنایشنای   هرمانی هرمانیمسابقات مسابقات   ::11--55

  تاریخ های مذکور  ابل تغییر خواهند بود.تاریخ های مذکور  ابل تغییر خواهند بود.  و همینطور تقارن با مسابقات مهم دیگرو همینطور تقارن با مسابقات مهم دیگر  کروناکرونا  احتما  اوج گیری مجدد پاندمیاحتما  اوج گیری مجدد پاندمی
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خواهد بود. تیم ها می توانند یک ساعت  بل از خواهد بود. تیم ها می توانند یک ساعت  بل از   1717و در نوبت عصر ساعت و در نوبت عصر ساعت   1010اعت اعت ساعت برگزاری مسابقات در نوبت صبح سساعت برگزاری مسابقات در نوبت صبح س

  شروع مسابقات جهت گرم کردن در استشر حضور بهم رسانند. شروع مسابقات جهت گرم کردن در استشر حضور بهم رسانند. 

  تیم باشگاهی می باشد.تیم باشگاهی می باشد.  44: برگزاری مسابقات منوط به شرکت حدا ل : برگزاری مسابقات منوط به شرکت حدا ل 22--55

  آقایان:آقایان:  مسابقات در بخشمسابقات در بخش  مراحلمراحل

    14014011دی ماه دی ماه   دومدومو و   او او   ::مرحله او  مرحله او    --

  14014011بهم  ماه بهم  ماه   چهاردهمچهاردهمو و   سیزدهسیزده  ::مرحله دوم مرحله دوم   --

    14014011اسفند ماه اسفند ماه   نوزدهمنوزدهمو و   هجدههجده  ::مرحله سوم مرحله سوم   --

متر متر   400400متر آزاد و متر آزاد و   15001500  __متر آزاد متر آزاد   800800  __متر متر   400400به جز مواد به جز مواد در هر ماده انفرادی در هر ماده انفرادی   نفرنفر  33هر باشگاه حداکثر هر باشگاه حداکثر از از : : 33--55

م در هر ماده امدادی مجاز به شرکت در مسابقات م در هر ماده امدادی مجاز به شرکت در مسابقات و حداکثر یک تیو حداکثر یک تیشناگرهستند( شناگرهستند(   22)که مجاز به حداکثر )که مجاز به حداکثر مشتلع انفرادیمشتلع انفرادی

  هرتیم در نتایج انفرادی لحاظ می گردد.هرتیم در نتایج انفرادی لحاظ می گردد.  برتربرترنفر نفر   22خواهند بود. الزم بذکر است فقع امتیاز خواهند بود. الزم بذکر است فقع امتیاز 

    ..می باشد می باشد سابقات سابقات امدادی مامدادی م  تمامی موادتمامی مواد  انفرادی وانفرادی و  مادهماده  44مجاز به شرکت در مجاز به شرکت در : هر شناگر)اعم از ایرانی و خارجی( : هر شناگر)اعم از ایرانی و خارجی( 44--55

  امتیاز داده می شود. امتیاز داده می شود.   FFIINNAA  PPOOIINNTT))))  امتیاز فیناامتیاز فینا  براساسبراساسانفرادی انفرادی   موادمواد  آخرآخر  : به نفرات او  تا: به نفرات او  تا55--55

  امتیاز داده می شود.امتیاز داده می شود.  FFIINNAA  PPOOIINNTT))))  امتیاز فیناامتیاز فینا  براساسبراساس  مواد امدادیمواد امدادی  آخرآخر: به تیمهای او  تا : به تیمهای او  تا 66--55

  NNaattiioonnaall))  ملتی ملتی ا که موفتق بته تر تی و بهبتود رکتورد      ا که موفتق بته تر تی و بهبتود رکتورد      نن، به هر شناگر یا تیم ش، به هر شناگر یا تیم ش هرمانی هرمانی  در هر مرحله از مسابقاتدر هر مرحله از مسابقات  ::77--55

RReeccoorrdd ) ) امتیاز فینا امتیاز فینا   %%100100معاد  معاد  گردند گردند((FFIINNAA  PPOOIINNTT))  ،،   جوانتان(  )جوانتان(    سا سا 1515  --1717  سنیسنی  رکورد ردهرکورد ردهاگر موفق به ثبت اگر موفق به ثبت و و(

    اعطاء خواهد شد.اعطاء خواهد شد.  ((FFIINNAA  PPOOIINNTT))  %%5500معاد  معاد  شوند شوند 

  ..رکورد محاسبه نشواهد شدرکورد محاسبه نشواهد شد  ((77--55بند بند   فوق الذکر)فوق الذکر)ی امتیازی امتیازدر مورد شناگران خارجدر مورد شناگران خارج  ::44تبصره تبصره 

    ..ناگران ایرانی مقیم خارج از کشور، امتیاز رکورد محاسبه میشودناگران ایرانی مقیم خارج از کشور، امتیاز رکورد محاسبه میشوددر مورد شدر مورد ش  ::55تبصره تبصره 

  وره معرفی و اع م میگردد.وره معرفی و اع م میگردد.امتیازات کلی تیمها محاسبه شده و  هرمان هر دامتیازات کلی تیمها محاسبه شده و  هرمان هر د  مسابقاتمسابقاتپ  از پایان هر مرحله از پ  از پایان هر مرحله از   ::88--55

  ریال(ریال(  202000//000000//000000ل ل )معاد)معاد  ریالریال  میلیونمیلیون  دویستدویستمبلغ مبلغ   شنا )آقایان(شنا )آقایان(  مسابقاتمسابقاتدردرموظفن موظفن های شرکت کنن ه های شرکت کنن ه   کلیه باشگاهکلیه باشگاه: : 99--55

به شماره به شماره   شناشنا  ف راسیونف راسیون  به حساببه حساب  ماه قبل از تاریخ برگزاری مرحله اول مسابقات ماه قبل از تاریخ برگزاری مرحله اول مسابقات   دو هفههدو هفههح اکثر تا ح اکثر تا بعنوان حق مشارکت بعنوان حق مشارکت 

بنام بنام   )شعبه پیام انقالب اسالمی()شعبه پیام انقالب اسالمی(ملی ایرانملی ایرانبانک بانک نزد نزد   IIRR  750170000000108761131000750170000000108761131000  شباشبا  شمارهشمارهوو  01087611310000108761131000

باشگاه باشگاه   14014011//0909//3030تاریخ تاریخ   الزم بذکر است در وورت ع م پرداخت وجه فوق تاالزم بذکر است در وورت ع م پرداخت وجه فوق تا    نماین .نماین .  واریزواریزدرآم ی ف راسیون شنا درآم ی ف راسیون شنا 

کمیهه فنی کمیهه فنی باشگاه ها می توانن  با ارائه درخواست کهبی مبلغ حق المشارکت  فوق را با تایی  باشگاه ها می توانن  با ارائه درخواست کهبی مبلغ حق المشارکت  فوق را با تایی    ازحضوردرمسابقات حذف می گردد.ازحضوردرمسابقات حذف می گردد.

یک هفهه قبل از مرحله دوم و مابقی یک هفهه قبل از مرحله دوم و مابقی   ،،% از مبلغ کل% از مبلغ کل2525  ،،قبل از مرحله اولقبل از مرحله اولیک هفهه یک هفهه   ،،% از مبلغ کل% از مبلغ کل5050بصورت اقساط بصورت بصورت اقساط بصورت   شناشنا

  )ب یهی است جهت تضمین در این خصوص چک دریافت می گردد()ب یهی است جهت تضمین در این خصوص چک دریافت می گردد(نیز یک هفهه قبل از مرحله سوم واریز نماین .نیز یک هفهه قبل از مرحله سوم واریز نماین .

و با رعایت کلیه موارد میزبان یکی از و با رعایت کلیه موارد میزبان یکی از   کمیته فنی شناکمیته فنی شناباشگاههایی که طبق تصمیم باشگاههایی که طبق تصمیم   ::وظایف باشگاههای برگزار کنن هوظایف باشگاههای برگزار کنن ه: : 1010--55

  امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر ا دام نمایند:امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر ا دام نمایند:  ززمی شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تجهیمی شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تجهی  مسابقاتمسابقاتاحل احل مرمر

  متر و لوازم و تجهیزات مربوطهمتر و لوازم و تجهیزات مربوطه  5050الف: آماده سازی استشر استاندارد الف: آماده سازی استشر استاندارد   
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  کمیته فنی شناکمیته فنی شناب: تتمی  کادر داوری محلی بر اساس اع م ب: تتمی  کادر داوری محلی بر اساس اع م   

)کادر پزشکی باید جهت پوش  پزشکی، و نظارت بتر رعایتت پروتکتل هتای     )کادر پزشکی باید جهت پوش  پزشکی، و نظارت بتر رعایتت پروتکتل هتای       ج: تتمی  کادر پزشکی و اورژان ج: تتمی  کادر پزشکی و اورژان   

  مد نظر  رار گیرد.(مد نظر  رار گیرد.(  در محل مسابقاتدر محل مسابقات  بهداشتیبهداشتی

  د: تتمی  کادر انتظامید: تتمی  کادر انتظامی  

  هت: تتمی  دبیرخانه با لوازم )کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی و ...(هت: تتمی  دبیرخانه با لوازم )کامپیوتر، پرینتر، دستگاه فتوکپی و ...(  

دارند می بایست درخواست کتبی اع م میزبانی ختود  دارند می بایست درخواست کتبی اع م میزبانی ختود    : باشگاههایی که  صد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را: باشگاههایی که  صد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را  66تبصرهتبصره  **

کمیتته  کمیتته  بدیهی است موافقت نهایی میزبانی بعهتده  بدیهی است موافقت نهایی میزبانی بعهتده    شنا ارسا  نماید.شنا ارسا  نماید.  کمیته فنیکمیته فنی بل از مرحله مورد نظر به  بل از مرحله مورد نظر به   روزروز  4545را حداکثر را حداکثر 

  شنای فدراسیون می باشد.شنای فدراسیون می باشد.  فنیفنی

  متاده متاده هر هر   اع م نتایج اع م نتایج د یقه پ  از د یقه پ  از   3030ر ر اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسع سرپرست تیم، حداکثاعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسع سرپرست تیم، حداکث  ::1111--55

تیم معترض  تانع  تیم معترض  تانع    ،،ریا  به سرداور مسابقه تحویل داده شود. اگر پ  از توضیحات سرداورریا  به سرداور مسابقه تحویل داده شود. اگر پ  از توضیحات سرداور  55//000000//000000شنا همراه با مبلغ شنا همراه با مبلغ 

مطرح و تصمیم الزم اتشاذ مطرح و تصمیم الزم اتشاذ استیناف استیناف موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات )صبح و عصر( در هیئت منصفه موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات )صبح و عصر( در هیئت منصفه   ،،نگرددنگردد

  ای  تصمیم  طعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان الزم االجراء خواهد بود.ای  تصمیم  طعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان الزم االجراء خواهد بود.  ..میشودمیشود

و در غیتر  و در غیتر    چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی بته تتیم مربوطته مستترد میگتردد      چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی بته تتیم مربوطته مستترد میگتردد        ::1212--55

  شنا تعلق خواهد گرفت.شنا تعلق خواهد گرفت.  فدراسیونفدراسیوناینصورت به اینصورت به 

  به مو ع شناگر در اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.به مو ع شناگر در اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.  : عدم حضور: عدم حضور77تبصرهتبصره**

جریمته  جریمته  تعیی  می گردد. بدیهی استت  تعیی  می گردد. بدیهی استت    ریالریال  55//000000//000000جریمه غیبت در مسابقه )بدون مجوز پزشکی( به میزان جریمه غیبت در مسابقه )بدون مجوز پزشکی( به میزان   ::88  تبصرهتبصره**

شتناگر فتوق  از   شتناگر فتوق  از   بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت  بل از اولی  مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بود در غیر اینصورت بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت  بل از اولی  مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بود در غیر اینصورت 

  کلیه ر ابتهای شنا محروم خواهد گردید.کلیه ر ابتهای شنا محروم خواهد گردید.

  1616: باشگاه می تواند حداکثر یکروز کاری  بل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا پایتان و تت اداری ستاعت    : باشگاه می تواند حداکثر یکروز کاری  بل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا پایتان و تت اداری ستاعت    99تبصره تبصره **

  بدون احتساب جریمه حذف نماید. بدون احتساب جریمه حذف نماید.   از رشته های مورد نظراز رشته های مورد نظر  ،شناگر یا شناگران خود را،شناگر یا شناگران خود را

مسابقات تعیی  میشوند مسابقات تعیی  میشوند   مرحله اولمرحله اول  ، یک روز  بل از شروع ، یک روز  بل از شروع مسابقاتمسابقات  کلیه مراحلکلیه مراحلا ژوری برای ا ژوری برای اعضاء هیئت منصفه یاعضاء هیئت منصفه ی  ::1313--55

  ای  اعضاء عبارتند از:ای  اعضاء عبارتند از:

  معرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئی  جلسهمعرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئی  جلسه  ((فنیفنینایرنایر))رئی ، نایب رئی ، دبیر کل و یا نماینده رئی ، نایب رئی ، دبیر کل و یا نماینده   --

  نایر داوری فدراسیوننایر داوری فدراسیون  --

  ..اعضای کمیته فنیاعضای کمیته فنیها ذینفع نباشد به انتشاب ها ذینفع نباشد به انتشاب   ر نتایج باشگاهر نتایج باشگاهکه دکه د  کمیته فنی شناکمیته فنی شنانفر از اعضاء نفر از اعضاء   یکیک  --

                                هتر مرحلته میباشتد   هتر مرحلته میباشتد   در در کتاری  بتل از شتروع مستابقات     کتاری  بتل از شتروع مستابقات       روزروز  55هتا در هتر مرحلته    هتا در هتر مرحلته      : زمان اع م برگه ارنتج تتیم  : زمان اع م برگه ارنتج تتیم  1144--55

مرحلته از مستابقات   مرحلته از مستابقات   آن آن   دردرو بعد از تاریخ فوق تیم مذکور و بعد از تاریخ فوق تیم مذکور که طبق فرمت رسمی داوری مسابقات تکمیل و ارسا  می گردد که طبق فرمت رسمی داوری مسابقات تکمیل و ارسا  می گردد 

  حذف می گردد.حذف می گردد.
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  مقررات انضباطیمقررات انضباطی  ::66ماده ماده 

و کمیته انضباطی و کمیته انضباطی   وزارت ورزش و امور جوانانوزارت ورزش و امور جوانان  رعایت شئون اخ  ی و اس می برابر آئی  نامه های انضباطی مصوبرعایت شئون اخ  ی و اس می برابر آئی  نامه های انضباطی مصوب  ::11--66

  ضروری و الزم االجرا میباشد.ضروری و الزم االجرا میباشد.  فدراسیونفدراسیون

ون است می در محتل و زمتان مستابقه از اختیتارات      ون است می در محتل و زمتان مستابقه از اختیتارات      مقررات و اعما  مغایر با شئمقررات و اعما  مغایر با شئ  ضضرسیدگی به هر گونه تشلف و نقرسیدگی به هر گونه تشلف و نق  ::22--66

  سرداور مسابقات است.سرداور مسابقات است.

محروم شتده  محروم شتده    از شرکت در مسابقاتاز شرکت در مسابقات  ، ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شنا، ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شناوزارت ورزش و امور جوانانوزارت ورزش و امور جوانانافرادیکه توسع افرادیکه توسع   ::33--66

  اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نشواهند داشت.اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نشواهند داشت.

پزشتک(  پزشتک(    یایا  وو  مربیمربی  مربی،مربی،سرسرسرپرست، سرپرست، ))تصمیم به تغییر هر یک از اعضاء تصمیم به تغییر هر یک از اعضاء   ییباشگاهها به دلیلباشگاهها به دلیلدر صورتیکه هر یک از در صورتیکه هر یک از   ::44--66

  اع م گردد.اع م گردد.  کمیته فنی شناکمیته فنی شنابگیرند، باید مراتب بصورت کتبی به بگیرند، باید مراتب بصورت کتبی به 

و در و در      هرمانی کشور بصتورت فعتا  از استتان مربوطته بتوده      هرمانی کشور بصتورت فعتا  از استتان مربوطته بتوده       مسابقاتمسابقات  مویف به شرکت درمویف به شرکت درشناگران منتشب استانها شناگران منتشب استانها   ::55--88

بتا مشتارالیه   بتا مشتارالیه     رای کمیهه انضباطیرای کمیهه انضباطیبراساس براساس ، ، در مسابقات حسب گزارش هیتت شنای استان مربوطهدر مسابقات حسب گزارش هیتت شنای استان مربوطه  شرکتشرکت  امتناع ازامتناع ازصورت صورت 

  عمل می گردد.عمل می گردد.

در در   تنظیمی فدراستیون و کمیتته فنتی شتنا    تنظیمی فدراستیون و کمیتته فنتی شتنا    ، مویفند طبق برنامه های ، مویفند طبق برنامه های دعوت می شونددعوت می شوندتیم ملی تیم ملی   اردویاردویشناگرانی که به شناگرانی که به   ::66--66

ری در ای  زمینه بوده و تشلف از ای  امر توسع شناگر یا باشتگاه  ری در ای  زمینه بوده و تشلف از ای  امر توسع شناگر یا باشتگاه  برنامه های تمرینی شرکت کنند. باشگاهها مویف به همکابرنامه های تمرینی شرکت کنند. باشگاهها مویف به همکا

در ای  خصوص رونوشت دعوتنامه اردو به باشگاهها ارسا  در ای  خصوص رونوشت دعوتنامه اردو به باشگاهها ارسا    ..کمیته انضباطی پیگیری و جرائم آن اع م خواهد شدکمیته انضباطی پیگیری و جرائم آن اع م خواهد شداز طریق از طریق 

  خواهد شد.خواهد شد.

تحت پوشر   تحت پوشر       ایر رشهه هایایر رشهه هایسساجازه شرکت در مسابقات اجازه شرکت در مسابقات در تمام رده های سنی در تمام رده های سنی   عضو باشگاههای شناعضو باشگاههای شناشناگران شناگران کلیه کلیه   ::77--66

از این بن  از این بن  رشهه آبهای آزاد و سربازان وظیفه رشهه آبهای آزاد و سربازان وظیفه   نخواهن  داشت.نخواهن  داشت.  رارای دیگر ی دیگر و سایر ف راسیونهاو سایر ف راسیونها)واترپلو،شیرجه( )واترپلو،شیرجه(   شناشنا  ف راسیونف راسیون

  ..مسهثنی هسهن مسهثنی هسهن 

اخت حق الزحمه شناگران، مربیان، سرپرسهان، پزشکان و سایر اعضاء تیم طبق قررارداد ثبرت   اخت حق الزحمه شناگران، مربیان، سرپرسهان، پزشکان و سایر اعضاء تیم طبق قررارداد ثبرت   ددباشگاهها موظف به پرباشگاهها موظف به پر  ::88--66

بره طرفیرت   بره طرفیرت   در ف راسیون شرنا  در ف راسیون شرنا  نفع مجاز به طرح شکایت نفع مجاز به طرح شکایت   فرد ذیفرد ذی  ،،هسهن . در وورت تخلف از پرداختهسهن . در وورت تخلف از پرداخت  کمیهه فنیکمیهه فنیش ه در ش ه در 

کادر فنی و اجرایی از باشگاه، کادر فنی و اجرایی از باشگاه،   ،،ع م پرداخت مطالبات ورزشکاران ع م پرداخت مطالبات ورزشکاران   ب یهی است دروورت تایی ب یهی است دروورت تایی   باشگاه مهخلف خواه  بود.باشگاه مهخلف خواه  بود.

سال جاری و ارائه پرون ه شاکیان به کمیهه انضباطی و ادامه بررسی سال جاری و ارائه پرون ه شاکیان به کمیهه انضباطی و ادامه بررسی   می توانن  نسبت به ع م پذیرش باشگاه درمی توانن  نسبت به ع م پذیرش باشگاه در  کمیهه فنیکمیهه فنی

به سایر سازمانها اق ام نمای . ضمناً ورزشکاران و کادر فنی این باشگاه ها بمنظور پیوسهن به سایر باشرگاه هرا نیرازی بره     به سایر سازمانها اق ام نمای . ضمناً ورزشکاران و کادر فنی این باشگاه ها بمنظور پیوسهن به سایر باشرگاه هرا نیرازی بره     

  رضایت نامه باشگاه نخواهن  داشت.رضایت نامه باشگاه نخواهن  داشت.

متی باشتند. چنانچته باشتگاهی از امکانتات ستشت افتزاری        متی باشتند. چنانچته باشتگاهی از امکانتات ستشت افتزاری        : باشگاهها مویف به تمری  شناگران تحت پوش  خود : باشگاهها مویف به تمری  شناگران تحت پوش  خود 99--66

  د.د.نند آنها را در ای  امر کمک نماید آنها را در ای  امر کمک نمایننمی توانمی توانو هیات ها و هیات ها برخوردار نباشد، فدراسیون برخوردار نباشد، فدراسیون 
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ا مجااز  ا مجااز  ههسال تمام، فاقد کارت پایان خدمت  و یا معافیت ازخدمت توسط باشگاهسال تمام، فاقد کارت پایان خدمت  و یا معافیت ازخدمت توسط باشگاه1818بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی   ::1010--66

معافیت موقت صرفاً با اجازه کتبی ساازمان وظیفاه   معافیت موقت صرفاً با اجازه کتبی ساازمان وظیفاه   معافیت تحصیلی یا معافیت تحصیلی یا گیری دارندگان برگ اعزام، گیری دارندگان برگ اعزام، نمی باشند .همچنین به کارنمی باشند .همچنین به کار

هاا نبابت باه رعایات بمهانامه      هاا نبابت باه رعایات بمهانامه        امکاان پاریر مای باشاد. لارا  ارورت دارد باشاگاه       امکاان پاریر مای باشاد. لارا  ارورت دارد باشاگاه         )مجوز فعالیات ورزشای    )مجوز فعالیات ورزشای    عمومیعمومی

  ستادکل نیروهای مبلح دقت الزم را معمول نمایند.ستادکل نیروهای مبلح دقت الزم را معمول نمایند.  13921392//99//2020/ن مورخ /ن مورخ 22/م//م/705705//2222//3333

  عهتده دار عهتده دار کمیتته  کمیتته    ایت  ایت    وو  کمیته فنی شنا ارسا  شدهکمیته فنی شنا ارسا  شدهبه به   و  راردادهاو  راردادها  االت شناگراناالت شناگرانققکلیه اخت فات مربوط به نقل و انتکلیه اخت فات مربوط به نقل و انت  ::1111--66

  بررسی و صدور رأی نهایی در ای  زمینه میباشد.بررسی و صدور رأی نهایی در ای  زمینه میباشد.

  : هزینه تمری  شناگران به غیر از مدعوی  تیم ملی بعهده باشگاهها می باشد.: هزینه تمری  شناگران به غیر از مدعوی  تیم ملی بعهده باشگاهها می باشد.1212--66

  کنترل دوپینگکنترل دوپینگ  ::77ماده ماده 

و و   مربیان، پزشکان و غیتره، مویتف بته آگتاهی     مربیان، پزشکان و غیتره، مویتف بته آگتاهی       سرمربیان،سرمربیان،  همه ورزشکاران و مسئولی  باشگاهها اعم از سرپرستان،همه ورزشکاران و مسئولی  باشگاهها اعم از سرپرستان،  ::11--77

  پیروی از  وانی  بی  المللی و کشوری کنتر  دوپینگ هستند.پیروی از  وانی  بی  المللی و کشوری کنتر  دوپینگ هستند.

  ورزشتکار ورزشتکار ، ، ( ( FFIINNAA( و فدراستیون بتی  المللتی شتنا )    ( و فدراستیون بتی  المللتی شتنا )    WWAADDAAدوپینگ )دوپینگ )  مبارزه بامبارزه باطبق  وانی  آژان  بی  المللی طبق  وانی  آژان  بی  المللی   ::22--77

  همواره مسئولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافتهای بدن خود را ششصاً به عهتده دارد و عتدم  همواره مسئولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافتهای بدن خود را ششصاً به عهتده دارد و عتدم  

  فی مسئولیت وی نشواهد بود.فی مسئولیت وی نشواهد بود.اط ع از  وانی  مبارزه با دوپینگ نااط ع از  وانی  مبارزه با دوپینگ نا

و کشوری با و کشوری با     ی  المللیی  المللیو خارج از مسابقات مطابق با  وانی  بو خارج از مسابقات مطابق با  وانی  ب  مسابقاتمسابقاتکنتر  دوپینگ در مراحل مشتلف کنتر  دوپینگ در مراحل مشتلف   ییااههآزمایشآزمایش  ::33--77

  همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اط ع  بلی انجام خواهد شد.همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اط ع  بلی انجام خواهد شد.

ها مویف به اخذ آخری  تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقا  اط عات ها مویف به اخذ آخری  تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقا  اط عات   مربیان و پزشکان باشگاهمربیان و پزشکان باشگاهسرپرستان، سرپرستان،   ::44--77

  .( .( تخصصی مربیان ارائه می گرددتخصصی مربیان ارائه می گردد  مباحث مطروحه در این خصوص در کلینیکمباحث مطروحه در این خصوص در کلینیک))الزم به ورزشکاران هستند.الزم به ورزشکاران هستند.

  : کلیه ورزشکاران مویف به تکمیل فرم پزشکی  بل از شروع مسابقات می باشند.: کلیه ورزشکاران مویف به تکمیل فرم پزشکی  بل از شروع مسابقات می باشند.55--77

  تبلیغاتتبلیغات  ::88ماده ماده 

متی نماینتد   متی نماینتد     شترکت شترکت باشگاهی به نام آنان در مسابقات باشگاهی به نام آنان در مسابقات کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیم کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیم   ::11--88

تشفیف نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محیع های برشمرده زیر، تبلیغات خود را ارائه تشفیف نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محیع های برشمرده زیر، تبلیغات خود را ارائه   %%5050میتوانند با برخورداری از میتوانند با برخورداری از 

    نمایند.نمایند.

  عدد یا بیشترعدد یا بیشتر  22متر به تعداد متر به تعداد   33××11اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استشر اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استشر     استشر محل برگزاری مسابقاتاستشر محل برگزاری مسابقات  --

  GGllffaanniimmaatteeddکه تحت فرمت فل  و یا که تحت فرمت فل  و یا   سانتی مترسانتی متر  44//55× × 44//55سایت فدراسیون شنا به ابعاد سایت فدراسیون شنا به ابعاد   --

، شرکتها، مؤسسات اعم از خدماتی و یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را ، شرکتها، مؤسسات اعم از خدماتی و یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را ارگانهاارگانهاسایر سایر   ::22--88

  در محل استشر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.در محل استشر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.

  و یا  بو  پیشنهادات تبلیغاتی مشتار و مجاز خواهد بود.و یا  بو  پیشنهادات تبلیغاتی مشتار و مجاز خواهد بود.  فدراسیون شنا در ردفدراسیون شنا در رد  ::33--88
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  جوائز و پاداش هاجوائز و پاداش ها  ::99ماده ماده 

  مربی،مربی،کمک کمک مربی،مربی،  مربی،مربی،سرسر، ، شناگرانشناگرانکشور اعم کشور اعم شنای باشگاههای شنای باشگاههای   مسابقات  هرمانیمسابقات  هرمانیبه کلیه اعضاء تیمهای او  تا سوم به کلیه اعضاء تیمهای او  تا سوم   ::11--99

    شد.شد.  نز داده خواهدنز داده خواهدهای ط ، نقره و برهای ط ، نقره و بر  مدا مدا مسابقات مسابقات پزشک در پایان آخری  مرحله پزشک در پایان آخری  مرحله   وو  سرپرستسرپرست

  کنند.کنند.  دریافت میدریافت می  جام  هرمانیجام  هرمانی  ،،مسابقاتمسابقاتتیمهای او  تا سوم تیمهای او  تا سوم   ::22--99

مشصتوص  مشصتوص  شتوند لتوح   شتوند لتوح   کشور کشور   جوانانجوانان  سنیسنیهای های و رکورد رده و رکورد رده به شناگرانی که موفق به بهبود و تر ی رکوردهای ملی به شناگرانی که موفق به بهبود و تر ی رکوردهای ملی   ::33--99

  اهداء خواهد شد.اهداء خواهد شد.  رکورد شکنانرکورد شکنان

  پوینرت پوینرت   براالترین براالترین در حتوزه :  در حتوزه :      ها راها را  مسابقات باشگاهمسابقات باشگاهبهتری  شناگر بهتری  شناگر   شناشنا  کمیته فنیکمیته فنی، ، مسابقاتمسابقاتدر پایان آخری  مرحله در پایان آخری  مرحله   ::44--99

به نسبت ح نصراب هرای مرورد قبرول     به نسبت ح نصراب هرای مرورد قبرول       مرحله مسابقاتمرحله مسابقات  سه سه مرحله از مرحله از 22پوینت کسب ش ه  در پوینت کسب ش ه  در   مجموع بههرین فینامجموع بههرین فینا  براساسبراساس

نائتل  نائتل    فدراستیون فدراستیون یق یق از طراز طر  یک جایزه ویژهیک جایزه ویژه  وو  انتشاب می نماید که نامبرده به دریافت لوح تقدیر و جام یادبودانتشاب می نماید که نامبرده به دریافت لوح تقدیر و جام یادبود  کمیهه فنی شناکمیهه فنی شنا

  میگردد.میگردد.

بهتتری  شتناگر   بهتتری  شتناگر     ((مربری شخصری  مربری شخصری    ))  تمررین دهنر ه  تمررین دهنر ه  مربری  مربری    یایا  سرمربیسرمربی  فدراسیون شنافدراسیون شنا، ، : در پایان آخری  مرحله مسابقات: در پایان آخری  مرحله مسابقات55--99

  نایل خواهد شد.نایل خواهد شد.  جایزه ویژهجایزه ویژه  یکیک رار داده و نامبرده به دریافت  رار داده و نامبرده به دریافت     را مورد تشویقرا مورد تشویق  مسابقاتمسابقات

  ::0011ماده ماده 

و تصویب به کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد. کمیته فنی در جلسته ای کته بتا    و تصویب به کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد. کمیته فنی در جلسته ای کته بتا      ححهر گونه تغییر در ای  آئی  نامه پ  از طرهر گونه تغییر در ای  آئی  نامه پ  از طر

و بصتورت  و بصتورت    ا تدام ا تدام ت و تغییرات آئی  نامته  ت و تغییرات آئی  نامته  حضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حاحضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حا

  اشته شود.اشته شود.ورد اجرا گذورد اجرا گذممدر هیتت رئیسه به در هیتت رئیسه به     پیشنهاد به رئی  فدراسیون تسلیم مینماید تا پ  از تصویبپیشنهاد به رئی  فدراسیون تسلیم مینماید تا پ  از تصویب

    ::1111ماده ماده 

و بته  و بته    به تصویب فدراستیون شتنا رستید   به تصویب فدراستیون شتنا رستید     وومورد بازبینی  رار گرفته مورد بازبینی  رار گرفته       14014011  //0909  //0606  تاریختاریخدر در   مادهماده  1111ای  آئی  نامه در ای  آئی  نامه در 

    گردد.گردد.  های مرتبع اب غ میهای مرتبع اب غ می  ها و سازمانها و سازمان  منظور اجرا به کلیه باشگاهمنظور اجرا به کلیه باشگاه

  

  محسن رضوانیمحسن رضوانی

  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوفدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو  رئیسرئیس
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  11پیوست پیوست 

  

  ترتیب مبابقات لیگترتیب مبابقات لیگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صبح -02/10/1401جمعه  ردیف  صبح -01/10/1401پنجشنبه  ردیف

 متر آزاد 200 12  متر کرال پشت 50 1

 متر پروانه 50 13  متر پروانه 200 2

 متر کرال پشت 100 14  متر آزاد 50 3

 متر قورباغه 100 15  متر قورباغه 200 4

 د تیمیمتر آزا 4×200 16  متر آزاد 400 5

   متر مختلط تیمی 4×100 6
متر آزاد )دسته اول و  1500

 دوم(

 

 

 

 

    

 عصر -02/10/1401جمعه  ردیف  عصر -01/10/1401پنجشنبه  ردیف

 متر مختلط انفرادی 200 17  متر کرال پشت 200 7

 متر پروانه 100 18  متر آزاد 100 8

 (متر آزاد )دسته سوم 1500 19  متر قورباغه 50 9

 متر آزاد تیمی 4×100 20  متر آزاد 800 10

    متر مختلط انفرادی 400 11

   


