
  

 

 

 

 

 آئین نامه اجرایی

آبهای آزاد مسابقات  

"بزرگداشت روز کیش"  

 جزیره کیش

 سال(20باالی  -سال 20زیر رده های سنی )آقایان 

1400 ماهآبان     



رده  در "بزرگداشت روز کیش"شنا آب های آزاد  مقرراست مسابقات آبهای آزاد تهیکم میبر اساس تصم

برگزار  لیبه شرح جدول ذ، جزیره زیبای کیشبه میزبانی  آقایان سال 20سال و باالی  20زیر  یسنهای 

آن استان جهت شرکت  میبخشنامه نسبت به اعزام ت نیدر نظر داشتن مفاد ا است با مقتضی هذایعل گردد.

  .دیئاقدام فرمامذکور درمسابقات 

 های  استانها: مسافت مسابقه تیم، سال تولد و ( رده  سنی 1

 مسافت مسابقه تیمتعداد شناگر از هر  متولدین رده سنی)سال(

 کیلومتر 3 نفر 3 1380-1386 سال 20تا  14

 کیلومتر 5 نفر 3 به پایین 1379 سال20باالی 

 همراه خواهد بودسرپرست   یایک مربی   فقطبا هرتیم               

 ها و روز مسابقه: ورود و خروج تیم*    

 

 

 

 

 

 
 

 

  :اسکان  و پذیرش  *

   09166698766بیرانوند به شماره تماس مسئول پذیرش  آقای - 

 

 چگونگی برگزاری مسابقات:*

 مسابقات بصورت نهایی )تایم فینال(برگزار خواهد شد.*

 تعیین می گردد. مسافت مسابقه طبق جدول فوق-1 

-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1نفر اول ) 12برمبنای امتیاز و انفرادی   سنی گروه های مجموع کل امتیازات-2 

 ( محاسبه می گردد.18

 به می گردد.ساامتیاز دو نفر برتر از هر تیم محتذکر مهم: تنها 

جام قهرمانی اهداء می  به تیم های برتر اول تا سوموحکم قهرمانی  مدال،سنی  ردههر   به کلیه نفرات اول تا سوم-3 

 همچنین به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا می گردد. گردد.

 

 

 

 

 

 ورود  و پذیرش تیم ها  جلسه کنگره مسابقات روزمسابقه           اختتامیه و توزیع جوایز

شنبه چهار   روز    عصر

19/08/1400 

ساعت  چهارشنبه

صبح  10

19/08/1400 

 روز         21ساعت 

در 1400  /18/08 سه شنبه

 محل اسکان 

 شنبهسه روز 

 17بعدازظهر ساعت 

18/08/ 1400 



:کنگره مسابقات  

   انجام خواهد شد. اسکاندر محل روز قبل از مسابقات  21رأس ساعت 

: دستورجلسه  

  شرح نحوه برگزاری مسابقات -4         حضور و غیاب تیم ها -3   خیر مقدم  -2 تالوت قرآن کریم  -1

 آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها -5

 توزیع کاله مخصوص مسابقه و نحوه شماره نویسی بر شناگران -6

 ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند: اعضای کمیته ژوری:  توجه

 سرپرست کل مسابقات -3      ناظرداوری فدراسیون   -2        ناظرفنی فدراسیون  -1 

 سرداور مسابقات  -5         سرپرست اجرایی مسابقات  -4

:مدارک مورد نیاز 

   همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار-1

  (1400 دارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی )-2 

مبنی بر مجوز شرکت در  گواهی صحت سالمت جسمانی از پزشك معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع-3 

 مسابقات

 .یا کارت انجام دو دوز واکسن کرونا ساعت نگذشته باشد 24که از پاسخ آن  PCRهمراه داشتن پاسخ تست -4 

 Register.irsf.irثبت نام در سامانه فدراسیون شنا به نشانی -5 

 همه شناگران باید حتماً باید کاله شنا رنگ سفید همراه داشته باشند -6 

شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق  : 1تذکرمهم

شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که 

ناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی ش

 صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد. 

حداکثر تا  آمادگی خود را می بایسترکت کننده تیم های شاعالم آمادگی تیم ها )به همراه تعداد نفرات تیم(: 

 ارسال نمایند. بنده نژادآقای به   09119993450 واتس آپ شماره از طریق 16/08/1400 روز شنبه مورخ

تیم و به صورت کتبی ارائه می م نتایج توسط سرپرست دقیقه پس از اعال 30اعتراض به نتایج تنها تا 

کمیته اجرایی مسابقات ارائه نماید. در ریال به  000/000/1سرپرست تیم به منظور ابراز اعتراض خود باید مبلغ  شود.

 صورت قبول اعتراض پس از بررسی توسط هیأت ژوری مبلغ فوق مسترد خواهد گردید.  

 

 

 

 

 



امورمالی 

 هزینه های مسابقات )اسکان، تغذیه( به عهده میزبان می باشد. 

 بایست از سوی کلیه هیاتها و باشگاهها  رعایت شود:سایر موارد ضروری که می 

مراه، فرزند، راننده ،مربی یا سرپرست( جداً از آوردن نفرات اضافی تحت هر عنوان )اولیاء، شناگران، ه-1 

 بسیار ضروری است. تدارک محل اسکانارسال به موقع اعالم آمادگی جهت خودداری گردد. 

  ( می باشد.نفر سرپرست1،  نفر مربی 1نفر ورزشکار ،  6) نفر 8تعداد کل نفرات هرتیم حداکثر  -2 

 استان های شرکت کننده می باشد.تیم ها/ ایاب و ذهاب بعهده -3 

 کلیه پروتکل های بهداشتی تدوین شده توسط ستاد کرونا در ورزش در محل مسابقات اعمال خواهد گردید.-4 

خود را  لیست ارنجریزی صحیح ، خواهشمند است دستور فرمائید به منظور امکان برنامهها برگه ارنج تیمضمن ارسال -5 

بنده نژاد از آقای  به 16/08/1400سنی، مربی و سرپرست( حداکثر تا تاریخ  کر نفرات )شناگر در هر ردهالزاماً با ذ

پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در  ارسال نمایند. 09119993450طریق شماره واتس آپ 

  برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                          



 فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران                                                                          

 1400ماه  آبان / آقایان زگداشت روز کیشربآزاد مسابقات شنای آبهای  

 -------------------برگ ارنج تیم استان / باشگاه                 
 

                        

 کیلومتر(3سال ) مسافت  20زیر ( مسابقات رده های سنی 1-1    

 کیلومتر (5سال )  مسافت  20باالی ( رده سنی 1-2 

 

 .................... مهر و امضاء هیأت شنا استان/ باشگاه                                                                          امضاء مربی تیم 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

           /    /13  1 

          /    /13  2 
           /    /13  3 

 ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد کد ملی شماره تماس

         /    /13  1 

          /    /13  2 

           /    /13  3 


