
1  

 

    

 

            بسمه تعالي
 

 

 
 

در  1401بهمن ماه سال29لغایت 27مورخ رده سنی(4)کشور هنریشنای  جام قهرمانیبخشنامه مسابقات  

 (دی9استخر بین المللی  –شیرودی )مجموعه ورزشی  استان تهران

 

 :و تعداد شناگران، مربيان و در هر گروه سني ل تولدسا* 
 

 تعداد شركت كنندگان متولدين گروه سني

 نفر ورزشكار 4حداکثر  به باال 1389 سال12و زیر12

 نفر ورزشكار 4حداکثر  1388 -1387 -1386 ( سال15-14-13)

 نفر ورزشكار 4حداکثر  1385 -1384 -1383 سال (18-17-16)

 نفر ورزشكار 4حداکثر  به پایین1382 سال به باال 19

و یك  مجاز است یك مربیکشور شنای هنری جام قهرمانیدر مسابقات هر تیم شرکت کننده  -

 اعزام نمایند. سرپرست

 باشد. به عهده اعزام کننده میهای ورزشكاران،  مربی  هزینهبدیهی است کلیه  -

 :هاورود و خروج تيم* 

 27/11/1401مورخ  روز پنجشنبه عصرها: ورود تیم -

 29/11/1401مورخ  شنبهروز  خروج تیم ها: صبح-

  09191138678*جهت هماهنگی با خانم کیمیا احمدی به شماره تماس 

 

 * آدرس محل اردو و محل برگزاري مسابقات:

 دی9استخر بین المللی  –ورزشی شیرودی مجموعه استخر:  -

 جنب فدراسیون روستایی عشایری -روبه روی فدراسیون شطرنج –خیابان حجاب  :1 خوابگاه

 خوابگاه فدراسیون شمشیربازی: 2 خوابگاه
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 * چگونگي برگزاري مسابقات:

در محل استخر انجام خواهد گردید. لذا کلیه  28/11/1401 جمعهصبح روز  8:30مراسم افتتاحیه ساعت  -1

 های متحدالشكل در مراسم شرکت کنند.بایست با لباسشرکت کنندگان در مسابقات می

 برگزار خواهد شد. 29/11/1401مورخ  شنبهروز  صبحم اختتامیه مراس -2

در خوابگاه  27/11/1401مورخ  پنجشنبهروز  عصر 16:00کلینیك داوری قبل از مسابقات رأس ساعت  -3

 باشد.برگزار خواهد شد. شرکت کلیه داوران دعوت شده در کلینیك الزامی می دی9استخر 
 

 * كنگره مسابقات:

 در محل اردو برگزار خواهد شد. 17:30رأس ساعت  27/11/1401شنبه مورخ روز پنجکنگره مسابقات 

 ه:دستور جلس

 تالوت قرآن کریم- 

 خیرمقدم- 

 انضباطی مسابقاتهای فنی و انتخاب اعضاء کمیته- 

 و رده های سنیها کشی تیمقرعه- 

 نفر از مربیان 2شنا معرفی و  نفر از طرف فدراسیون 3نفر بوده که هر کمیته  5تعداد اعضاء در هر کمیته - 

 حاضر با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

 * برنامه مسابقات:

 

 بعدازظهر صبح تاریخ

28/11/1401 
 Solo-)مراسم افتتاحیه(        

 همه رده های سنی

Duet 
 همه رده های سنی

 اختتامیهمراسم  29/11/1401

 

 :نياز* مدارك مورد 

خوردگی روی بایست بدون خطرده سنی بصورت جداگانه میکننده در هر های شرکتصورت اسامی تیم -1

 رسیده باشد. هيأت شناي استانسربرگ رسمی و ممهور به مهر و به امضاء 

 باشد. هيأت شناي استانآلبوم عكس کلیه ورزشكاران ممهور به مهر و امضاء رئیس محترم  -2
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دار و یك برگ فتوکپی آن )در صورتیكه شناسنامه فاقد عكس باشد لزوماً اصل شناسنامه عكس -3

 دار معتبر ورزشكار به همراه شناسنامه ارائه شود.( بایستی گواهی تحصیلی عكس

 1401کارت بیمه ورزشی سال  -4

از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هر دلیلی شناسنامه آنان  -5

 مخدوش و حتی  با طی مراحل قانونی صغر سن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 ( را به همراه داشته باشند.5ستاره )اصل گواهی نامه -6

 

 :رده سني 4جام قهرماني كشور شناي هنري  مسابقات * مقررات اجرائي

 .برگزار خواهد شد Duetدو نفره ، Soloمسابقات روتین آزاد به صورت یكنفره  -1

را اعالم   DUETدو نفره   دو گروهو    SOLOانفرادی شناگر4موظف است در فرم ارنج نام  تیمهر  -2

 نماید.

 

 كشور: جام* جوايز مسابقات 

در هر گروه سنی حكم و مدال اهداء دونفره و به کلیه نفرات اول، دوم و سوم هر رقابت انفرادی  - 

 شود.می

 امتیاز هر رقابت از روتین آزاد برای همه ی رده های سنی محاسبه می گردد. -

جدول امتیازات محاسبه شده نفر انفرادی دو گروه دو نفره مطابق  4پایان مسابقات، مجموع امتیاز های -

 نفر برتر در هر رده هی سنی کاپ قهرمانی اهداء می شود.3و تیم یا استان برتر مشخص خواهند شد که به 

 

 كنندگان رعايت شود:بايست از سوي كليه شركتساير موارد ضروري كه مي*

ساعت پیش از آغاز روتین شماره  2هر گونه تغییری در ارنج اولیه به دلیل غیرپزشكی بایستی حداقل -1 

یك به صورت کتبی به داور تحویل داده شود. مشروط بر آنكه نفر ذخیره بدون تأخیر در اجرای مسابقه 

 آماده رقابت باشد. 

    بایود  خوودداری نمایود   در زمان مسابقه به دلیل غیر پزشكی از حضور در رقابتدر صورتی که شناگری -2 

 فنوی بایست توسط سرپرست تویم بوه سرپرسوت    این مبلغ می که،نمودهپرداخت  (ریال1.000.000)مبلغ 

 مقابل رسید دریافت گردد.  تسلیم و در

دقیقه پس از پایان هر 30اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسط سرپرست تیم ، حداکثر -3 

اختالف نمره پنل های به سرداور مسابقه تحویل داده شود. چنانچه ریال 1.000.000رشته همراه با مبلغ 

مبلغ دریافتی به تیم مربوطه و باشد اعتراض مورد قبول بوده  آناز  یك نمره و بیشداوری با سرداوران 

 مستردد می گردد و در غیر این صورت به سازمان مسابقات تعلق خواهد گرفت.
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احترام به کلیه مسئولین برگزاری مسابقات از سوی تیم ها کلیه تیم ها الزامی است.در صورت  تذكر مهم :

مشاهده  هر گونه بی احترامی به کادر فنی مسابقات از سوی شرکت کنندگان،مربیان و سرپرستان تیم ها، 

 جمهوری اسالمی اعالم خواهد گردید.ی و سپس مراتب کتباً  به فدراسیون شنای اهابتدا تذکر شف

 .طبق مقررات فينا اعمال خواهد شدخطاها در روتين -4 

 محدوديت زماني روتين ها:*

 

 )دقیقه( Duetروتین آزاد  )دقیقه( Soloروتین آزاد  های سنیگروه

 30/2 00/2 سال و پائین تر 12

 45/2 15/2 سال 15و  14، 13

 00/3 30/2 سال 18و  17، 16

 00/3 30/2 سال به باال 19

 

 

ای باشد که همراه با موزیك آغاز و پایان یابد )با در نظر گرفتن ها باید به گونهزمان سنجی روتین-1 

محدودیت زمانی قید شده در باال برای هر بخش از مسابقات( الزم به ذکر است عالوه بر محدودیت زمانی 

های سنی خطا در کمتر یا بیشتر مجاز است. در صورت عدم رعایت زمان روتین گروهثانیه  15منظور شده 

 شود.نظر گرفته می

ثانیه( از شروع پخش موزیك 10این زمان ) ثانیه باشد.10از  نباید بیشترزمان حرکات کنار استخر -2 

 ثاینه وارد آب شده باشند.10و کلیه شناگران باید قبل از اتمام محاسبه می گردد،

(، نام عنوان مسابقه )رقابت انفرادیFlash،وCDظفند با نصب برچسب روی کنندگان موشرکت-3 

نه های جداگاورزشكار / ورزشكاران، استان و مدت زمان روتین را قید کرده و در کنگره مسابقات در بسته

یا  CDاز  نسخه)یك  پخش موزیك تحویل دهند.استان به مسئول برای هر رده سنی توسط مربی 

Flash.)نزد مربیان الزامی است 

صورت استفاده  غیرو در استکالم مجاز  بدون مربیان تیمی توجه داشته باشند استفاده از موزیك-4

 جریمه از مجموع نهایی امتیاز آن ماده کسر میگردد.بعنوان  نمره(2)

 .الزامی است مسابقات های کلیه موارد ذکر شده در باال جهت رقابت-5

 : كليه شركت كنندگان ،مربيان و سرپرستان شامل هزينه هاي ذيل مي باشد امور مالي* 
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مربی  -)شناگر  به ازای هر نفر دارند از خوابگاه استفاده کنندشرکت کنندگانی که تمایل  :مسابقاتهزینه -1

ملی بنام فدراسیون شنا  بانك 0108761131000که به شماره حساب ریال 15.000.000سرپرست( مبلغ  -

 فیش واریزی در بدو ورود به اردو به سرپرست اردو ارائه گردد.  طی یكواریز گردد و

-مربی-به ازای هر نفر )شناگر نمیكنندندگانی که از خوابگاه استفاده هزینه مسابقات: شرکت کن-2

بانك ملی بنام فدراسیون شنا واریز  0108761131000شماره حساب ریال که به 13.000.000سرپرست( مبلغ 

 فیش واریزی در بدو ورود به اردو به سرپرست اردو ارائه گردد.  طی یكگردد و

 به عهده شرکت کنندگان می باشد. وعده غذاییبه دلیل شیوع ویروس کرونا صرف -3

 *شرايط لباس رقابت كنندگان:

 مسابقات روتین:  -

و مطابق با موازین  شنای هنری جام قهرمانی کشوربایست مناسب با مسابقات کنندگان میلباس کلیه رقابت

 نمی باشد.چند تیكه مجاز  لباس. استفاده از دمقررات مسابقات باشاخالقی و 

 می باشد. اختیاریاستفاده از عینك شنا در این دوره از مسابقات برای رقابت ها -

 جدل امتيازات:

 

 SOLO DUET مقام ها

 36 24 اول

 33 22 دوم

 30 20 سوم

 27 18 چهارم

 24 16 پنجم

 21 14 ششم

 18 12 هفتم

 15 10 هشتم

 12 8 نهم

 9 6 دهم

 6 4 يازدهم

 3 2 دوازدهم
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ها برگه ارنج تیم  

مسابقات جام شنای هنری کشور :مسابقاتعنوان   

 استان:                       باشگاه:                      

  رده سنی:                        

 نام و نام خانوادگي رديف
 تاريخ تولد

سال  روز، ماه،  

Solo 

 تك نفره

Duet 

 دو نفره

1     

2     

3     

4     

 

لطفاً  اعالم آمادگي و تعداد نفرات چهار گروه سنی را جداگانه تایپ شده ارسال نمائید)حداکثر تا مورخ 

1401/11/16(در غیر  این صورت پذیرفته نخواهد شد.و از طریق شماره فكس 88820714 و اتوماسیون 

 اداری هیات شنای مربوطه ارسال فرمایید.

لطفاً  ارنج چهار گروه سنی را جداگانه تایپ شده ارسال نمائید)حداکثر تا مورخ 1401/11/19(در غیر این صورت ارنج 

پذیرفته نخواهد شد و  از طریق شماره فكس 88820714 و اتوماسیون اداری هیات شنای مربوطه 

 ارسال فرمایید.
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 خانوادگی:                                                   نام و نام 

                                                                                                                              :مربی تیم 


