آئین نامه اجرایی
جشنواره شنا زیر91سال
رده سنی 91-1سال (متولدین )9388-9381

 01لغایت  09مرداد  9318دختران

ویژه استانهای شمال غرب کشور
میزبان:استان زنجان (شهر زنجان)
(آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،زنجان ،گیالن ،کردستان ،کرمانشاه،
ایالم،مرکزی ،قزوین ،همدان ،لرستان)

9318

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست جشنواره شنای دختران مسافت کوتاه در رده سنی  9و  01ساا
(متولدین 0319و– )0311جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور و همچنین شناسایی و کشا مساتعدین-
به شرح جدو ذیل برگزار گردد .علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم
های آن استان جهت شرکت درجشنواره مذکور اقدام فرمائید.
تعداد افراد اعزامی ازهر تیم:

ال ) سرپرست  0نفر
ب) مربی  0نفر
ج) ورزشکار  6نفر
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی ،سرپرست ،ورزشکار  8نفرخواهد بود .باشگاه ها و دسته جات آزاد با تایید
هیأت شنای استان های مربوطه می توانند در مسابقات شرکت نمایند.
محل وزمان اجرای جشنواره:
رده سنی

کودکان01-9
سا (دختر)

متولدین
0311
0311-0319
0319

ورود به اردو

شروع جشنواره

بعد از ظهر شنبه

صبح روز یکشنبه

039
0391/5/09

0391
0391/5/01

پایان جشنواره

بعد از ظهر روز
دوشنبه
0391
0391/5/00

خروج از محل اسکان

صبح روزسه شنبه
0391
0391/5/00

محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری :زنجان ،خیابان هفده شهریور ،مجموعه ورزشی  05خرداد (امجدیه) استخر شهید شهبازی
محل اسکان :زنجان ،خیابان سعدی شمالی -مجموعه ورزشی بینش
مسئول پذیرش و اسکان  :خانم دبستانی باا شاماره تمااس  19005901951و خاانم قاسامی باا شاماره تمااس
19093963560
سرپرست اجرایی جشنواره :خانم موسوی با شماره تماس 19005905919
چگونگی برگزاری جشنواره:

 -1مسابقات به صورت نهایی ( )Time Finalبرگزار خواهد شد.
 -2مسابقات صبح رأس ساعت  9و عصر رأس ساعت  06آغاز خواهد شد.
 -3مراسم اختتامیه جشنواره در بعدازظهر آخرین روز پس از انجام آخرین رشته با اهدای یادبود جشنواره باه
نفرات برتر برگزار خواهد شد.
کنگره جشنواره :

رأس ساعت  00روز قبل از جشنواره مورخ  0391/5/09در محل اسکان انجام خواهد شد.
دستورجلسه :

 -0تالوت قرآن کریم
 -0خیر مقدم
 -3حضور و غیاب تیم ها
 -9شرح نحوه برگزاری جشنواره
-5آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها

توجه  :اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح ذیل می باشند:
 -0ناظرفنی فدراسیون
 -0نماینده کمیته استعدادیابی فدراسیون
 -3سرپرست کل جشنواره
 -9سرپرست اجرایی جشنواره
 -5سرداور جشنواره

مدارک مورد نیاز:
-1همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دارو ارسا فایل تصویری آن

تبصره :9چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد ،ارائه فایل تصویری گواهی اشتغا به تحصایل
عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش) و همراه داشتن اصل شناسنامه والدین الزامی است.
 -2یک قطعه عکس 3×9
 -3کارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سا )0391
 -4داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ( 3ویژه مربی)
تبصره  : 0تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوق فقط از طریق ارسا فایل الکترونیکای
انجام می پذیرد ،لذا همراه داشتن اصل مدارک نیز الزامی است.
با توجه به تغییر میزبان مسابقات ارسال اعالم آمادگی و ارنج تیم ها به صورت همزمان حداکثر تا روز سه شننبه منور
 18/1/91امکان پذیر خواهد بود.
جهت هماهنگی و ارسال اعالم آمادگی و ارنج و کسب اطالعات بیشتر باتلفن هیات شنای استان زنجان 10433130411
تماس حاصل نمائید.

* تذکرمهم :

شناگران گروه سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سان داشاته باشاند حاق
شرکت در جشنواره مذکور را نخواهند داشت ،لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامای باوده و از شارکت
شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با
طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.
امورمالی
 -9کلیه هزینه های (غذا،اسکان ،ایاب و ذهاب درون شهری ،هزینه برگزاری جشنواره و غیره  )....شرکت کنندگان اعنم از
ورزشکار ،مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه ورودیه جشنواره به ازاء هر نفر مبلغ سه
میلیون و سیصد هزار ریال ( 3/311/111ریال) می باشد که به شماره حساب  1991041830110بانک ملی شعبه برق زنجان
بنام هیات شنای شهرستان زنجان واریزخواهد شد .برای رفاه تیم ها دستگاه کارت خوان ( )POSنیزدر محل پذیرش موجود
می باشد.

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

مقررات فنی وشیوه برگزاری جشنواره :

 -1در هریک از رشته های شنا فقط دو ( )0شناگر از هر تیم می تواند در هرماده شرکت کنند.
 -0هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
 -3تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته شنا کنند.
 -9ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبال از شارو جشانواره هماان روز باه منشای
جشنواره تسلیم گردد.
-5به کلیه نفرات برتر او تا ششم مواد مختل جشنواره حکم شناگران ممتازاهدا ء می شود.
تبصره  : 3حکم جشنواره توسط هیات میزبان تهیه و اهداء می گردد .ضمناً به تمامی شرکت کنندگان گاواهی
شرکت اعطاء می گردد.
 -6اعتراض به نتیجه هرماده باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم ،حداکثر  31دقیقه پس از پایان جشنواره
آن نیمروز همراه با مبلغ پانصد هزار ریا (511،111ریا ) به سرداور جشنواره تحویل داده شود.
 -7درصورتی که شناگری بع د از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در جشنواره امتناا
نماید درصورت تأیید پزشک جشنواره ،دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مواد همان روز نخواهد داشت .

-8بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی ،حضور تیم هاای ورزشای
تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این جشنواره بالماان
می باشد.
 -9در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان  ،اولویت باا هیأتهاا و تایم
هایی است که در زمان مقرر اعالم آمادگی و برگه ارنج خود را ارسا نموده اند .الزم باذکر اسات در شارایط
یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنای استانها خواهد بود.

جشنواره شنای دختران استانهای شمال غرب کشور
01لغایت  09مرداد 9318
برنامه رشته های شنا در جشنواره رده سنی کودکان ( 91-1سال)

عصر روز او

صبح روز دوم

عصر روز دوم

صبح روز او

 011متر آزاد

 9× 05متر مختلط انفرادی

 9× 51متر مختلط انفرادی

 011متر پروانه

 011متر کرا پشت

 011متر قورباغه

 51متر پروانه

 51متر کرا پشت

 51متر قورباغه

 51متر آزاد

 011متر آزاد

 9× 51متر پروانه تیمی

 05متر پای دلفین*

 9×51متر مختلط تیمی

 6×51متر آزاد تیمی

------------------

 9× 51متر قورباغه تیمی

------------------

-------------------

 9× 05متر پای دلفین تیمی*

* تبصره  :نحوه اجرای شنای پای دلفین بدون استفاده از فین و در حالت استریم الین در زیر آب یا روی
سطح آب خواهد بود.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

جشنواره شنای دختران استانهای شمال غرب کشور
01لغایت 09مرداد 9318
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------

اسامی تیم:
-9

-4

-0

-0

-1

-8

-3

-3
ردیف

مواد شنا

9

011مترآزاد

0

911متر کرال پشت

3

 11متر قورباغه

4

 4× 11متر پروانه تیمی

1

911مترمختلط انفرادی

3

911مترقورباغه

0

 11متر آزاد

8

01متر پای دلفین

1

 4× 11متر قورباغه تیمی

91

 9× 51مترمختلط انفرادی

99

 11متر پروانه

90

 911متر آزاد

93

 4×11متر مختلط تیمی

94

911متر پروانه

91

 11متر کرال پشت

93

 4×01متر پای دلفین تیمی

90

 3× 11متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم /باشگاه /هیات شنا

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

جشنواره شنای دختران استانهای شمال غرب کشور
01لغایت  09مرداد 9318
ًکودکان رده های سنی  91-1سال
تیم شنا استان  /باشگاه ..................................... :
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

نام پدر

تاریخ تولد

9

/

/

93

0

/

/

93

3

/

/

93

4

/

/

93

1

/

/

93

3

/

/

93

0

/

/

93

8

/

/

93

نام مربی تمرینی

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

9

/

93 /

0

/

93 /

درجه کارت

سرپرست

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

تلفن تماس

