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*******************
مقدمه :از آنجا که برگزاری مسابقات موجب جذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد و حمایت بخش
های خصوصی و دولتی منجر به توسعه ورزش شنا میشود ،فدراسیون ششنای جمهشوری اسش می ایشران مطشابق بشا شوانی
فدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با وانی وزارت ورزش و جوانان ،هر ساله ا دام به برگشزاری مسشابقات هرمشانی ششنای
باشگاههای کشور می نماید.
ماده  :9تعاریف

 « :1-1مسابقات » در ای آئی نامه یعنی مسابقات هرمانی شنای باشگاههای کشور که به مسشابقات سراسشری ششنا بشی
باشگاههای کشور مطابق وانی و مقررات مربوط اط ق می گردد.
« :2-1سازمان مسابقات شنا» مسوؤلیت برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.
 « :3-1باشگاه » عبارتست از تشکی تی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز به معرفی تیم شنا برای شرکت در مسابقات
میباشد .ای تشکی ت می تواند شامل ارگانهای ورزشی ،کارگری ،نظامی ،دانشگاهی ،دسته های آزاد ،هیئتهای شنای استانها
و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.
 « :4-1شناگر » فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمری  ،کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد .شناگران
میتوانند ایرانی ،ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شناگران مطابق مفاد ای آئی نامه خواهد بود.

 « :5-1سرمربی » به کسی اط ق میشود که برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر تمری و آماده سازی شناگران را در هر باشگاه
به عهده دارد.
 « :6-1مربی و کمک مربی» به کسی اط ق میشود که زیر نظر سرمربی اجرای تمری تیم باشگاه را بر عهده خواهد داشت.
 « :7-1سرپرست » کسی است که کلیه مسئولیت های غیر فنی تیم را به عهده دارد.
 « :8-1پزشک » در ای آئی نامه به فردی اط ق میشود که حدا ل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بشوده و پش

از

گذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدراسیون شنا ،مسئولیت امور پیشگیری ،بهداشت و
درمان اعضاء تیم را بعهده دارد.
 :9-1حسب نیاز باشگاهها به خدمات نیروهای انسانی متخصص شامل :مدیرفنی ،مدیرتدارکات ،مسشئو روابشع عمشومی،
بدنساز ورزشی ،فیزیوتراپ ،روانشناس ورزشی با ارائه مدارک معتبر ابل عضویت در باشگاه خواهند بود.
تبصره  :1افراد مذکور در مواد  8 -1، 7-1 ،6-1 ،5-1 ،4-1و  9-1باید فقع در یک سمت انجشام وییفشه کننشد و کسشی
نمی تواند در یک زمان دو سمت و یا بیشتر را عهده دار گردد.
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ماده  :2اهداف

 :1-2تعمیم و گسترش ورزش شنا و ایجاد زمینه های مناسب برای کشف ،جذب ،پرورش ،رشد و شکوفایی استعدادهای ای ورزش.

 :2-2ایجاد زمینه های مناسب برای جلب ،جذب و هدایت سرمایه گذاری بخ

خصوصی و بخ

دولتی در جهت توسعه

ورزش شنا در کلیه سطوح.
 :3-2افزای

تعداد مسابقات رسمی شنا در طو سا به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش هرمانی.

 :4-2افزای

انگیزه شناگران برای کسب نتایج و رکوردهای بهتر.

ماده  :3اعضاء تیم

 :1-3هر باشگاه میتواند یک تیم شنا (آ ایان) برای شرکت در مسابقات معرفی نماید.
 :2-3اعضاء تیم شامل در مواد  8 -1، 7-1 ،6-1 ،5-1 ،4-1و  9-1خواهند بود.
 :3-3حدا ل تعداد شناگران ( 11نفر  14سال و به باال) و حداکثر تعداد شناگران هر تیم ( 01نفر  14سال و به باال) میباشد.
 :4-3باشگاهها مویفند در زمان معرفی تیم ،حدا ل ( 11نفر  14سال و به باال) همراه با قرارداد تکمیل ششده ایششان را بشه
سازمان مسابقات معرفی کنند ،تکمیل اعضاء تیم تا ده نفر تا یک هفته بل از شروع مرحله او و تا  33نفر تا یک هفته بل
از شروع مرحله دوم مسابقات امکان پذیر است و پ

از آن هیچگونه عضوگیری ابل بو نخواهد بود.

 :5-3هر باشگاه مجاز است از دو شناگر خارجی استفاده نماید.
باتوجه به شرایط حاکم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در طی مسابقات ،به تیم ها توصیه می شود حتی االمکان تعدداد
کمتری شناگر در هر مرحله معرفی نمایند.
ماده  :0عضویت

 :1-4هر شناگر تنها می تواند در یک باشگاه عضویت داشته باشد و عقد رارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با
ای آئی نامه صورت پذیرد .م ک تعلق یک شناگر به باشگاه وجود رارداد ثبت شده درهیشتت ششنای اسشتان و ثبشت آن
درفدراسیون شنا و سازمان مسابقات خواهد بود.
 :2-4شناگران بر اساس مقررات بی المللی و کشوری طبق ای آئی نامه میتوانند بر اساس رارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.

 :3-4هر باشگاه مطابق با بند ( )5-1ای آئی نامه مویف به استفاده از یکنفر مربی با حدا ل مدرک درجه یک شنا بعنشوان
سرمربی برای هدایت فنی تیم خود خواهد بود.
 :4-4هر باشگاه مطابق با بند  6-1ای آئی نامه مویف به استفاده از حدا ل یک نفر به عنشوان مربشی کشه حشدا ل دارای
مدرک مربیگری درجه  2شنا می باشد.
 :5-4باشگاه میتواند برای انجام امور پزشکی ،پیشگیری از آسیب ها و درمان به مو ع آسیب ها از یک نفر پزشک مطشابق
با ماده ( )8-1ای آئی نامه استفاده نماید.
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 :6-4رارداد عضویت در باشگاه برای شناگران ،سرمربی ،کمک مربی ،مربی و پزشک و غیره باید در چهار نسخه تنظشیم و
در دفتر هیئت شنای استان به ثبت برسد ای رارداد پ

از تتئید سازمان مسابقات اعتبار داششته و بشه سشازمان مسشابقات،

هیئت شنا ،باشگاه و شناگر هر کدام یک نسخه ارائه می گردد.
تبصره  :2بل از عقد رارداد با نیروهای متخصص دارای مدرک تخصصی همچون ؛ سرمربی ،مربی  ،کمک مربی پزششک و
غیره ؛ تتئید مدارک تخصصی ای افراد توسع سازمان مسابقات الزامی است.
 :7-4هر باشگاه مسئولیت س متی اعضاء خود را در طو برگزاری مسابقات بر عهده دارد و مویف بشه تشتمی سش مت و
بهداشت برای اعضاء خود میباشد.
 :8-4رارداد رایگان و بدون درج مبلغ برای شناگران ،مربیان و ...ثبت نخواهد گردید.
 :9-4مدارک مورد نیاز جهت ثبت رارداد شامل موارد ذیل می باشد:
 اصل شناسنامه عکسدار و کپی آن -فایل اسک شده عک

اعضای تیم در الب لوح فشرده

 اصل و کپی کارت بیمه ورزشی دارای اعتبار در سا 1011 اصل و کپی مدرک تخصصی کلیه اعضاء کادر فنی و اجرایی اصل و کپی کارت ملی مجوز پروانه فعالیت ورزشی ورزشکاران باالی  18سا از سازمان نظام وییفه عمومی ثبت نام در سامانه عضویت خانواده شنای فدراسیون شنا به نشانی www.register.irsf.irتبصره  :0بمنظور آشنایی با نحوه برگزاری و مقررات مسابقات ،کلیه مربیان و کمک مربیان باشگاهها می بایست در یک
دوره کلینیک تخصصی هماهنگی مربیگری شرکت نمایند که بل از برگزاری مسابقات طبق اع م بلی ،انجام خواهد شد.
م ک حضور درای کلینیک حکم مجوزرا خواهد داشت(.حضور درای کلینیک برای ایشان اجباری است)
 :11-4فصل نقل و انقاالت مسابقات شنای باشگاهها از پایان مرحله چهارم مسابقات سال 1018تا یک
مرحله اول مسابقات سال جاری 1011تعیین می گردد .بدیهی است باشگاهها تا ی

هفهکه قبکل از

هفهه قبل از مرحله دوم مسابقات

سال جاری نیز می توانند از شناگرانی که در مرحله اول شنا نکردند یا بکا باشکگاهی قکرارداد ندارنکد نیکز عضکوگیری
نمایند .داشهن رضایت نامه رسمی از باشگاهها برای ورزشکارانی که باشگاه خود را جابجا می کنند الزامی است.
ماده  :5مسابقات

 :1-5مسابقات هرمانی شنای باشگاهها با توجه به شرایع تعطیلی استخر ها و با نظر به رنطینه احتمالی در کشور در ماه هشای
پی

رو در بخ

آ ایان در  3مرحله ذیل برگزار میگردد .الزم به ذکر است در صورت تغییر شرایع حاکم تاریخ هشای مشذکور

ابل تغییر خواهند بود.
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ساعت برگزاری مسابقات در نوبت صبح ساعت  91و در نوبت عصر ساعت  91خواهد بود .رکورد گیری پایان سال رأس سداعت  92روز
پنجشنبه مورخ  9311/92/29آغاز خواهد شد .تیم ها می توانند یک ساعت قبل از شروع مسابقات جهت گرم کردن در استخر حضدور
بهم رسانند.
تبصره :تنها شناگرانی مجاز به حضور در رکورد گیری می باشند که رکورد آن ها نزدیک به رکورد ملی و رده های سنی باشد.

 :2-5برگزاری مسابقات منوط به شرکت حدا ل  4تیم باشگاهی می باشد.
مراحل مسابقات در بخش آقایان:

 مرحله او 22-21:اسفندماه 1399 مرحله دوم  24-23 :اردیبهشت ماه1433 مرحله سوم  18-17:تیرماه1433 :3-5از هر باشگاه حداکثر  2نفر در هر ماده انفرادی و حداکثر یک تیم در هر ماده امدادی مجاز به شرکت در مسابقات
خواهند بود .الزم بذکر است فقع امتیاز  2نفر برتر هرتیم در نتایج انفرادی لحاظ می گردد.
 :4-5هر شناگر(اعم از ایرانی و خارجی) مجاز به شرکت در  6ماده انفرادی و تمامی مواد امدادی مسابقات می باشد .
 :5-5به نفرات او تا آخر مواد انفرادی براساس  FINA POINTامتیاز داده می شود.
 :6-5به تیمهای او تا آخر مواد امدادی براساس  FINA POINTامتیاز داده می شود.
 :7-5در هر مرحله از مسابقات هرمانی ،به هر شناگر یا تیم شنا که موفشق بشه تر شی و بهبشود رکشورد ملشی ( National
 )Recordگردند معاد  ، %911و اگر موفق به ثبت رکورد رده سشنی(15 -17 (AGE Groupeسشا (جوانشان) ششوند
معاد  %51و اگر موفق به تر ی رکورد رده سنی نوجوانان ( )Age groupeشوند تنها پاداش مادی توسع باشگاه هشا و
سازمان لیگ شنا اهدا خواهد شد
تبصره  :4در مورد شناگران خارجی امتیازفوق الذکر( بند  )7-5رکورد محاسبه نخواهد شد.
تبصره  :5در مورد شناگران ایرانی مقیم خارج از کشور ،امتیاز رکورد محاسبه میشود.
 :8-5پ

از پایان هر مرحله از مسابقات امتیازات کلی تیمها محاسبه شده و هرمان هر دوره معرفی و اع م میگردد.

 :9-5کلیه باشگاه های شرکت کننده موظفنددرمسابقات شنا (آقایان)مبلغ یکصد میلیون ریال (معادل  111/111/111ریال)بعنوان
حق مشارکت حداکثر تا ی

ماه قبل از تاریخ برگزاری مرحله اول مسابقات به حساب فدراسیون به شماره 1118311101111

وشماره شبا  IR 351131111111118311101111نزد بان

ملی ایران(شعبه پیام انقالب اسالمی) بنام درآمدی فدراسیون شنا

واریز نمایند .الزم بذکر است در صورت عدم پرداخت وجه فوق تا تاریخ  1011/11/21باشگاه ازحضوردرمسابقات حذف می
گردد .باشگاه ها می توانند با ارائه درخواست کهبی مبلغ حق المشارکت فوق را با تایید سازمان مسابقات بصورت اقساط بصورت
 %51از مبلغ کل ی

هفهه قبل از مرحله اول % 25 ،از مبلغ کل ی

سوم واریز نمایند(.بدیهی است جهت تضمین در این خصوص چ

هفهه قبل از مرحله دوم و مابقی نیز ی

دریافت می گردد)
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هفهه قبل از مرحله

 :13-5وظایف باشگاههای برگزار کننده :باشگاههایی که طبق تصمیم سازمان مسابقات و با رعایت کلیه موارد میزبان یکی
از مراحل مسابقات می شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تجهیز امکانات ،وسایل و لوازم مشروحه زیر ا دام نمایند:
الف :آماده سازی استخر استاندارد  53متر و لوازم و تجهیزات مربوطه
ب :تتمی کادر داوری محلی بر اساس اع م سازمان مسابقات
ج :تتمی کادر پزشکی و اورژان

(کادر پزشکی باید جهت پوش

پزشکی ،بررسشی تسشت  PCRتمشامی افشراد

حاضر در محل مسابقات و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی مد نظر رار گیرد).
نکته مهم :کلیه افراد حاضر در مسابقات اعم از شناگران ،سرپرستان ،مربیان ،داوران وکلیه عوامل اجرایی باید نسدبت بده
انجام تست کووید  )PCR( 91در آزمایشگاه های معتبر شهر برگزار کننده اقدام نمایند .شایان ذکر است تاریخ پاسخ تست
باید حداکثر  20ساعت قبل از شروع مسابقات باشد .تیم ها باید در محل خوابگاه خود قرنطینه بوده و نباید از اردو خدارج
شوند.

د :تتمی کادر انتظامی
هش :تتمی دبیرخانه با لوازم (کامپیوتر ،پرینتر ،دستگاه فتوکپی و )...
* تبصره : 1باشگاههایی که صد میزبانی یکی از مراحل مسابقات را دارند می بایست درخواست کتبی اع م میزبانی خشود
را حداکثر  45روز بل از مرحله مورد نظر به سازمان مسابقات شنا ارسا نماید .بدیهی است موافقت نهایی میزبانی بعهشده
سازمان مسابقات شنای فدراسیون می باشد.
 :11-5اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسع سرپرست تیم ،حداکثر  33د یقه پ
شنا همراه با مبلغ  533/333ریا به سرداور مسابقه تحویل داده شود .اگر پ

از اع م نتایج هر مشاده

از توضیحات سشرداور ،تشیم معتشرض شانع

نگردد ،موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات (صبح و عصر) در هیئت منصفه استیناف مطرح و تصمیم الزم اتخاذ
میشود .ای تصمیم طعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان الزم االجراء خواهد بود.
 :12-5چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی بشه تشیم مربوطشه مسشترد میگشردد و در غیشر
اینصورت به سازمان مسابقات شنا تعلق خواهد گرفت.
*تبصره :3عدم حضور به مو ع شناگر در اتاق هماهنگی به منزله غیبت منظور خواهد شد.
*تبصکره  :8جریمه غیبت در مسابقه (بدون مجوز پزشکی) به میزان  1/000/000ریال تعیی می گردد .بدیهی اسشت جریمشه
بصورت نقدی حداکثر تا یک ساعت بل از اولی مسابقه شناگر غیبت کننده خواهد بود در غیر اینصورت ششناگر فشوق از
کلیه ر ابتهای شنا محروم خواهد گردید.
*تبصره  : 1باشگاه می تواند حداکثر یکروز کاری بل ازبرگزاری هر مرحله از مسابقات تا پایشان و شت اداری سشاعت 16
،شناگر یا شناگران خود را از رشته های مورد نظر بدون احتساب جریمه حذف نماید.
 :13-5اعضاء هیئت منصفه یا ژوری برای کلیه مراحل مسابقات ،یک روز بل از شروع مرحله اول مسابقات تعیی میشوند
ای اعضاء عبارتند از:
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 رئی  ،نایب رئی  ،دبیر کل و یا نماینده (نایرفنی) معرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئی -رئی

جلسه

سازمان مسابقات شنا.

 نایر داوری فدراسیون یک نفر از اعضاء کمیته فنی شنا که در نتایج باشگاه ها ذینفع نباشد به انتخاب رئی :14-5زمان اعالم آمادگی باشگاهها در بخ

سازمان مسابقات.

آ ایان ،از زمان تصویب آئی نامشه تا آخر وقت اداری  11/99/91و مهلشت

نهائی عضوگیری مطابق با زمان برگزاری مراحل مختلف مسابقات طبق ماده ( )1-5و ( )4-3خواهد بود.
 :15-5زمان اع م برگه ارنشج تشیم هشا در هشر مرحلشه  0روز کشاری بشل از ششروع مسشابقات در هشر مرحلشه میباششد
که طبق فرمت رسمی داوری مسابقات تکمیل و ارسا می گردد و بعد از تاریخ فوق تیم مذکور در آن مرحلشه از مسشابقات
حذف می گردد.

ماده  :6مقررات انضباطی

 :1-6رعایت شئون اخ ی و اس می برابر آئی نامه های انضباطی مصوب وزارت ورزش و امور جوانان و کمیته انضباطی
فدراسیون ضروری و الزم االجرا میباشد.
 :2-6رسیدگی به هر گونه تخلف و نقض مقررات و اعما مغایر با شئون اسش می در محشل و زمشان مسشابقه از اختیشارات
سرداور مسابقات است.
 :3-6افرادیکه توسع وزارت ورزش و امور جوانان ،ارگانهای تابعه و یا فدراسیون شنا از شرکت در مسابقات محروم ششده
اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.
 :4-6در صورتیکه هر یک از باشگاهها به دلیلی تصمیم به تغییر هر یک از اعضاء (سرپرست ،سرمربی ،مربی و یا پزششک)
بگیرند ،باید مراتب بصورت کتبی به سازمان مسابقات اع م گردد.
 :5-8شناگران منتخب استانها مویف به شرکت در مسابقات هرمانی کشور بصشورت فعشا از اسشتان مربوطشه بشوده و در
صورت امتناع از شرکت در مسابقات حسب گزارش هیتت شنای استان مربوطه ،براساس رای کمیهه انضباطی بشا مششارالیه
عمل می گردد.
 :6-6شناگرانی که به اردوی تیم ملی دعوت می شوند ،مویفند طبق برنامه های تنظیمی فدراسشیون و کمیتشه فنشی ششنا در
برنامه های تمرینی شرکت کنند .باشگاهها مویف به همکاری در ای زمینه بوده و تخلف از ای امر توسع شناگر یا باششگاه
از طریق کمیته انضباطی پیگیری و جرائم آن اع م خواهد شد .در ای خصوص رونوشت دعوتنامه اردو به باشگاهها ارسا
خواهد شد.
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 :7-6کلیه شناگران عضو باشگاههای شنا در تمام رده های سنی اجازه شرکت در مسابقات سایر رشهه های تحت پوشک
فدراسیون شنا (واترپلو،شیرجه) و سایر فدراسیونهای دیگر را نخواهند داشت .رشهه آبهای آزاد و سکربازان وظیفکه از ایکن
بند مسهثنی هسهند.
 :8-6باشگاهها موظف به پرداخت حق الزحمه شناگران ،مربیان ،سرپرسهان ،پزشکان و سایر اعضاء تیم طبق قکرارداد ثبکت
شده در سازمان مسابقات هسهند .در صورت تخلف از پرداخت ،فرد ذی نفع مجاز به طکر شککایت در فدراسکیون شکنا و
سازمان مسابقات به طرفیت باشگاه مهخلف خواهد بود .بدیهی است درصورت تایید عدم پرداخت مطالبکات ورزشککاران ،
کادر فنی و اجرایی از باشگاه ،سازمان مسابقات می توانند نسبت به عدم پذیرش باشگاه در سکال جکاری و ارائکه پرونکده
شاکیان به کمیهه انضباطی و ادامه بررسی به سایر سازمانها اقدام نماید .ضمناً ورزشکاران و ککادر فنکی ایکن باشکگاه هکا
بمنظور پیوسهن به سایر باشگاه ها نیازی به رضایت نامه باشگاه نخواهند داشت.
 : 9-6باشگاهها مویف به تمری شناگران تحت پوش

خود مشی باششند .چنانچشه باششگاهی از امکانشات سشخت افشزاری

برخوردار نباشد ،فدراسیون و هیات ها می توانند آنها را در ای امر کمک نمایند.
 :13-6بکارگیری ورزشکاران وظیفه باالی 11سال تمام ،فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت ازخدمت توسط باشگاهها مجااز
نمی باشند .همچنین به کارگیری دارندگان برگ اعزام ،معافیت تحصیلی یا معافیت موقت صرفاً با اجازه کتبی ساازمان وظیفاه
عمومی(مجوز فعالیات ورزشای امکاان پاریر مای باشاد .لارا ارورت دارد باشاگاه هاا نبابت باه رعایات بمهانامه
/507/22/33م/2/ن مورخ  1392/9/20ستادکل نیروهای مبلح دقت الزم را معمول نمایند.

 :11-6کلیه اخت فات مربوط به نقل و انتقاالت شناگران و راردادها به سازمان مسابقات ارجاع شده و سشازمان مسشابقات
مجاز به بررسی و صدور رأی نهایی در ای زمینه میباشد.
 :12-6هزینه تمری شناگران به غیر از مدعوی تیم ملی بعهده باشگاهها می باشد.
ماده  :1کنترل دوپینگ

 :1-7همه ورزشکاران و مسئولی باشگاهها اعم از سرپرستان ،سرمربیان ،مربیان ،پزشکان و غیشره ،مویشف بشه آگشاهی و
پیروی از وانی بی المللی و کشوری کنتر دوپینگ هستند.
 :2-7طبق وانی آژان

بی المللی ضد دوپینگ ( )WADAو فدراسیون بی المللشی ششنا ( )FINAورزششکار همشواره

مسئولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافتهای بدن خود را شخصاً به عهده دارد و عدم اطش ع از
وانی مبارزه با دوپینگ نافی مسئولیت وی نخواهد بود.
 :3-7آزمایشهای کنتر دوپینگ در مراحل مختلف مسابقات و خارج از مسابقات مطابق با وانی بی المللی و کشوری با
همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اط ع بلی انجام خواهد شد.
 :4-7سرپرستان ،مربیان و پزشکان باشگاه ها مویف به اخذ آخری تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقا اط عات
الزم به ورزشکاران هستند(.مباحث مطروحه در این خصوص در کلینی
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تخصصی مربیان ارائه می گردد).

 :5-7کلیه ورزشکاران مویف به تکمیل فرم پزشکی بل از شروع مسابقات می باشند.
ماده  :8تبلیغات

 :1-8کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیم باشگاهی به نام آنان در مسابقات ششرکت مشی نماینشد
میتوانند با برخورداری از  %53تخفیف نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محیع های برشمرده زیر ،تبلیغات خود را ارائه
نمایند.
 -استخر محل برگزاری مسابقات اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استخر  3×1متر به تعداد  2عدد یا بیشتر

 -سایت فدراسیون شنا به ابعاد  4/5 ×4/5سانتی متر که تحت فرمت فل

و یا Glfanimated

 :2-8سایر ارگانها ،شرکتها ،مؤسسات اعم از خدماتی و یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را
در محل استخر برگزاری مسابقات ،محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.
 :3-8فدراسیون شنا در رد و یا بو پیشنهادات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بود.

ماده  :1جوائز و پاداش ها

 :1-9به کلیه اعضاء تیمهای او تا سوم مسابقات هرمانی شنای باشگاههای کشور اعم شناگران ،سرمربی ،مربی،کمک مربی،

سرپرست و پزشک در پایان آخری مرحله مسابقات مدا های ط  ،نقره و برنز داده خواهد شد.
 :2-9تیمهای او تا سوم مسابقات ،جام هرمانی دریافت می کنند.
 :3-9به شناگرانی که موفق به بهبود و تر ی رکوردهای ملی و رکورد رده های سنی جوانان کشور ششوند لشوح مخصشوص
رکورد شکنان اهداء خواهد شد.
 :4-9در پایان آخری مرحله مسابقات ،سازمان مسابقات شنا بهتری شناگر مسابقات باشگاه هشا را در حشوزه  :بکاالترین
پوینت براساس مجموع بههرین فینا پوینت کسب شده در 2مرحله از سه مرحله مسابقات به نسبت حدنصاب هکای مکورد
قبول کمیهه فنی شنا انتخاب می نماید که نامبرده به دریافت لوح تقدیر و جام یادبود و یک جایزه ویشهه از طریشق سشازمان
مسابقات نائل میگردد.
 :5-9در پایان آخری مرحله مسابقات ،سازمان مسابقات سرمربی یا مربی تمرین دهنده ( مربی شخصکی) بهتشری ششناگر
مسابقات را مورد تشویق رار داده و نامبرده به دریافت یک جایزه ویهه نایل خواهد شد.
ماده :91

هر گونه تغییر در ای آئی نامه پ

از طرح و تصویب در سازمان مسابقات به کمیته فنی شنا ارجاع خواهد شد .کمیته فنشی

در جلسه ای که با حضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اص حات و تغییرات آئی نامه
فدراسیون تسلیم مینماید تا پ

ارجاعی از سازمان مسابقات ا دام و بصورت پیشنهاد به رئی
به مورد اجرا گذاشته شود.
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از تصویب در هیتت رئیسه

ماده :99

ای آئی نامه در  11ماده در جلسه کمیته فنی شنا مورخ 1011/12/11مورد بازبینی رار گرفته و به تصشویب فدراسشیون
شنا رسید و به منظور اجرا به کلیه باشگاه ها و سازمان های مرتبع اب غ می گردد.

محسن رضوانی
رئیس فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو
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پیوست 1
ترتیب مبابقات لیگ
ردیف

پنجشنبه  -2311/21/12صبح

ردیف

جمعه -2311/21/11صبح

2

 05متر کرال پشت

21

 155متر آزاد

1

 155متر پروانه

23

 05متر پروانه

3

 05متر آزاد

21

 255متر کرال پشت

1

 155متر قورباغه

20

 255متر قورباغه

0

 155متر آزاد

21

 1×155متر آزاد تیمی

1

 1×255متر مختلط تیمی

 2055متر آزاد (دسته اول و
دوم)

ردیف

پنجشنبه  -2311/21/12عصر

ردیف

جمعه -2311/21/11عصر

7

 155متر کرال پشت

27

 155متر مختلط انفرادی

8

 255متر آزاد

28

 255متر پروانه

1

 05متر قورباغه

21

 2055متر آزاد (دسته سوم)

25

 855متر آزاد

15

 1×255متر آزاد تیمی

22

 155متر مختلط انفرادی

مهلت ارسال برگه ارنج تا پایان وقت اداری  1399/12/11می باشد

00

پیوست 2

ترتیب رشته ها برای رکورد گیری پایان سال
ساعت  12روز پنجهنبه مورخ  21اسفند ماه

ردیف

رشته

ردیف

رشته

2

 05متر قورباغه

1

 255متر پروانه

1

 255متر آزاد

25

 05متر کرال پشت

3

 155متر پروانه

22

 155متر آزاد

1

 255متر کرال پشت

21

 255متر قورباغه

0

 155متر آزاد

23

 155مترمختلط

1

 05متر پروانه

21

 05متر آزاد

7

 155متر قورباغه

20

 155متر کرال پشت

8

 155متر مختلط
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پیوست 3
برگ ارنج باشگاه برای مبابقات لیگ
باشگاه -------------------

ردیف

مواد شنا

9

 51متر آزاد

2

 911متر آزاد

3

 211متر آزاد

0

 011متر آزاد

5

 811متر آزاد

6

 9511متر آزاد

1

 51متر قورباغه

8

 911متر قورباغه

1

 211متر قورباغه

91

 51متر کرال پشت

99

 911متر کرال پشت

92

 211متر کرال پشت

93

 51متر پروانه

90

 911متر پروانه

95

 211متر پروانه

96

 211متر مختلط انفرادی

91

011متر مختلط انفرادی

98

 0×911متر مختلط تیمی

91

 0×211متر مختلط تیمی

21

 0×911متر مختلط انفرادی

رکورد

شناگر اول

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم/مهر هیات شنای استان
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