آئین نامه اجرایی

پنجمین دوره
مسابقات شنای مسافت کوتاه
جام والیت مشهد
رده های سنی  11-11سال ؛ 11-11سال و  11-11سال و
 11-11سال

آذرماه9318

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنای مسافت کوتاه در رده سنی زیر  51و باالی  51سال تحت
عنوان  -جام قهرمانی والیت  -جهت توسعه کمی و کیفی رده های سنی شنای کشور به شرح جدول ذیل برگزار
گردد .علیهذا مقتضی است با درنظرداشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت
درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.
تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست  5نفر
ب) مربی  2نفر (هر رده سنی یک نفر)
ج) ورزشکار  1نفر(رده سنی  52-55سال)1 ،نفر ( 51-51سال) و 1نفر(51- 51سال) و  1نفر ( 51-51سال) جمعاا
 21نفر
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی ،سرپرست ،ورزشکار  21نفر خواهد بود.
محل وزمان اجرای مسابقات:
رده سنی(سال)

رده سنی 52-55
رده سنی 51-51
رده سنی 51-51
رده سنی 51-51

متولدین

ورود به اردو

شروع مسابقات

پایان مسابقات

خروج از اردو

5111
5111-5111
5111
5111
5111-5111
5111

بعدازظهرجمعه

5112-5111

510::
5191ساعت 510::
5191/9/5

5191
5191/9/2

5191
5191/9/1

صبح روز دوشنبه
5191/9/1

5111-5115

تبصره مهم  01تیم ها بایستی نسبت به اعالم آمادگی تا تاریخ  1938/8/02اقدام الزم را مبذول فرمایند .بعد از تاریخ یااد
شده اعالم آمادگی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره مهم  : 0کلیه تیم های شرکت کننده بایستی نسبت به دریافت مجوز تأسیس مدرسه شنا از کمیته فنی فدراسیون اقدام
الزم را انجام دهند( .تیم هایی که از طرف هیئت شنا در مسابقات شرکت می کنند از این قاعده مستثنی بوده و باید با اسم
استخر زیر نظر هیئت در مسابقات حضور بهم رسانند)
تبصره مهم  : 9کلیه نفرات حاضر در مسابقات باید نسبت به ثبت اطالعات خود در سامانه جامع اطالعاتی فدراسیون شنا باه
نشانی  register.irsf.irاقدام نمایند .در غیر اینصورت از حضور ورزشکار در مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد.
محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری  :استان خراسان رضوی -مشهد مقدس – میدان فردوسی -ابتدای بلوار شهید صادقی -استخر کارگران
محل پذیرش و اسکان ( 0متعاقبااعالم می گردد)
مسئول پذیرش آقایان  0آقای حسین گرایلی (دبیرهیات شنا استان) با تلفن 11511111111-19511515111
سرپرست کل مسابقات :آقای مجید مشتاق عشق
سرداوران :آقایان حمید ولی زاده و محمد عامل

چگونگی برگزاری مسابقات:

 -5مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
 -2مسابقات در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام خواهد شد.
 -1مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در آخرین روز مسابقات با توزیع مدال باه نفارات اول تاساوم
واهدای دو کاپ قهرمانی به دو رده سنی زیر  51سال (  52-55سال و  51-51سال) و باالی  51سال ( 51-51ساال
و  51-51سال) برگزار خواهد شد.
 -1اهداء احکام قهرمانی جام والیت بعهده استان میزبان می باشد.
 -1به قهرمانان رده های سنی  52-55سال و  51-51سال به طور جداگانه حکم قهرمانی و مدال اهداء می گردد ولی
امتیاز تیمی مجموع امتیازات رده های سنی  52-55و  51-51سال تحت عنوان زیر  51سال محاسبه و جام قهرمانی
اهداء می گردد.
 -1شناگران بزرگسال جهت ثبت رکورد مسافت کوتاه می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.
تبصره  0 1ثبت رکورد جدید در مسابقات شنای مسافت کوتاه به صورت زیر  51و باالی  51درج مای گاردد .ضامنا در
خصوص اطالع از رکورد های قبلی ،باید به رکوردهای رده های سنی درسایت فدراسیون مراجعه نمایند.
کنگره مسابقات:

رأس ساعت  22روز قبل از مسابقات ()5191/9/5در محل اسکان انجام خواهد شد.
دستورجلسه :

 -5تالوت قرآن کریم
 -2خیر مقدم
 -1حضور و غیاب تیم ها
 -1شرح نحوه برگزاری مسابقات
-1آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها
توجه : 5اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی) به شرح ذیل می باشند0
 -5ناظرفنی فدراسیون
 -2ناظرداوری فدراسیون
 -1سرپرست کل مسابقات
 -1سرپرست فنی مسابقات
 -1سرداور مسابقات

مدارک مورد نیاز:

-5همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار وارسال فایل تصویری آن
تبصره :0چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد ،ارائه فایل تصویری گواهی اشتغال به تحصیل عکاس
دار معتبر(از آموزش و پرورش) و همراه داشتن اصل شناسنامه والدین الزامی است.
 -2یک قطعه عکس  1×1و ارسال فایل دیجیتالی آن
 -1کارت بیمه پزشکی ورزشی (دارای اعتبار در سال)5191و ارسال فایل تصویری آن
 -1داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ( 2ویژه مربی) و ارسال فایل تصویری آن
 -1همراه داشتن کارت ملی وارسال فایل تصویری آن
 -1ارسال نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مسابقه همراه با درج تعداد نفرات تیم جهات پاذیرش حاداکثر تاا روز
دوشنبه  91/11/21می باشد.
 -1ارسال فیش واریزی ( 1/111/111ریال) ورودی تیم ها تا حداکثر روزدوشنبه  91/11/21می باشد.
 -1ارسال فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی ( )IDمی بایست حاداکثر تاا

تاریخ  91/11/21از طریاق سامانه هیأت شنای استان خراسان رضوی باه آدرس الکترونیکای www.swimkhr.ir 0
خواهد بود(دراین خصوص به راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام مراجعه کنید).
 -9ثبت ارنج شناگران تیم ها حداکثر تا تاریخ  91/1/21از طریق سامانه هیأت شنای استان خراسان رضاوی باه آدرس
الکترونیکی  www.swimkhr.ir 0خواهد بود(دراین خصوص به راهنمای استفاده از ساامانه ثبات ناام مراجعاه
کنید).
* جهت هماهنگی و نحوه ارسال فایل الکترونیکی مدارک و دریافت کاربری و پسورد سامانه و کسب اطالعات بیشاتر
با سرپرست اجرایی مسابقات آقای 0حسین گرایلی 19511515111تماس حاصل نمائید .رمز ورود پس از واریز هزیناه
در اختیار تیم های شرکت کننده قرار خواهد گرفت.

تبصره : 9
شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حاق شارکت در مساابقات
مذکور را نخواهند داشت ،لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصال شناسانامه
خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسان داشاته
باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.
امورمالی

 -1کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان ،ایاب و ذهاب داخل شهری و غیره  )....شرکت کنندگان اعام از ورزشاکار،
مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان  ،غاذا و ساایرهزینه هاا در
طول مسابقات به ازاء هر نفر -مسابقه مبلغ سه میلیون و ششصد هزارریال ( 1/111/111ریال) خواهاد باود کاه مای
بایست باه شاماره حسااب  1519191915111باناک ملای یاا از طریاق کاارت باه کاارت باه عابرکاارت شاماره

 1111995599121111واریاز و فایی یاا رساید دریاافتی آناارا باه آدرس پساتی هیاات شانا اساتان خراسااان
1111995599121111
رضوی( ) info@swimkhr.irو یا از طریق شماره فاکس هیات 11511111111ارسال گردد.
 -2ازآوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان ،راننده  ،همراه ،فرزند ،مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.
مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

 -5در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم می تواند در مسابقات شرکت کند.
 -2هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
 -1تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.
 -1ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات هماان روز باه منشای مساابقات
تسلیم گردد.
 -1به کلیه نفرات اول ،دوم ،سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.
 -1درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اماا باه دالیال غیار
پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ ( 5/111/111ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
 -1اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم ،حداکثر  11دقیقه پس از اعالم نتیجاه هار
ماده به انضمام مبلغ(111,111ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
 -1درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دالیل پزشکی از شرکت در مساابقات
امتناع نماید درصورت تأیی د پزشک مسابقات ،دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایاان مساابقات هماان روز
نخواهد داشت .
تذکر  :1ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ،برنامه روزانه مسابقات ،فرم مشخصات و برگه ارنج تیم ها
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعالم آمادگی خود را الزاما بافرم تکمیلی مشخصات نفرات (شناگر ،مربی،
سرپرست) ارسال نمائید ،شایان ذکر است ثبت مشخصات و ارنج تیم فقط از طریق سامانه هیات شنای استان
خراسان رضوی امکان پذیر است .
 :9بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخی خصوصی ،حضور تیم های ورزشای تحات
عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بالمانع میباشد.

تبصره : 1در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و متعاقب آن تکمیل ظرفیت پذیرش اسکان ،اولویت با هیاتها و تیم
هایی است که در زمان مقرر مبلغ ورودی مسابقات را واریز کرده باشند و فیش واریزی و یا کد پیگیری را ارسال نموده

اند .ضمناً در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنای استانها خواهد بود.

راهنمای ثبت مدارک و درج ارنج تیم ها در سامانه هیات شنای استان خراسان رضوی

پس از ارسال اعالم آمادگی ،سرپرست هیات شنای استان /باشگاه بعنوان نماینده هیات یا باشگاه مطروحه از طریق
ارتباط با آقای گرایلی (سرپرست اجرایی مسابقات) نسبت به دریافت نام کاربری و پسورد ورود به سامانه مسابقات جام
والیت طبق مراحل ذیل در راستای ارسال مدارک و ثبت ارنج تیم اقدام می نمایند.
 -9وارد سایت هیات شنای خراسان رضوی به آدرس  www.swimkhr.irشوید.
 -2گزینه ورود به سیستم را انتخاب نمایید .
 -3نام کاربری و پسورد را وارد نموده و وارد پنل تیم (هیات  /باشگاه) خود شوید.
 -4از قسمت مسابقات نام مسابقه را انتخاب نموده و وارد مسابقه شوید
 -5گزینه ثبت نام را انتخاب نموده و کد ملی شناگر را وارد می نمایید و اگر مشخصات شناگر ظاهر شد مرحله بعد
را انجام دهید ولی اگر مشخصات ظاهر نشد مشخصات را کامل نموده عکس پرسنلی را آپلود نمایید.
 -6رشته هایی که آن شناگر میتواند شرکت نماید در ذیل صفحه ظاهر می شود که با انتخاب هر کدام رکورد
ورودی را وارد می کنید سپس ذخیره نمایید.
 -7برای ثبت نام شناگران رشته های تیمی می توانید گزینه تعیین اعضای رشته های تیمی را انتخاب نموده و رده
سنی و رشته را انتخاب نموده و نفرات را با شماره 9تا 4به ترتیب تعیین نموده و رکورد ورودی را ثبت نموده
وسپس ذخیره کنید
چند نکته مهم
 شما تا پایان وقت تعیین شده می توانید موارد ثبت شده را ویرایش نمایید .بدیهی است تا همین زمان نیز
می توانید لیست نفرات را در پنل خود ببینید و پرینت بگیرید.
 پس از پایان مدت تعیین شده به هیچ عنوان نمی توانیداطالعات تیم خود را ویرایش کنید و یا شناگری را حذف
یا اضافه کنید.
 پس از پایان مدت تعیین شده می توانید استارت لیست تیم خود را در پنل خود ببینید و پرینت بگیرید.

در صورتی که به مشکلی برخورده و یا سئوالی داشتید می توانید با شماره  90533505090آقای حسین گرایلی
تماس حاصل نمایید.

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای مسافت کوتاه " جام قهرمانی والیت " استان خراسان رضوی آقایان – آذرماه سال 9318
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
اسامی ورزشکاران تیم( 92—99سال):
-9

-4

-2

-5

-3

ردیف

مواد شنا

9

 55متر آزاد

2

 955متر آزاد

3

 255متر آزاد

4

 455متر آزاد

5

 55متر قورباغه

6

 955متر قورباغه

7

 255متر قورباغه

8

 55متر کرال پشت

1

 955متر کرال پشت

95

 255متر کرال پشت

99

 55متر پروانه

92

 955متر پروانه

93

 955متر مختلط انفرادی

94

 255متر مختلط انفرادی

95

 4×55متر مختلط تیمی

96

 4×55متر آزاد تیمی

شناگر اول

شناگر دوم

رکورد

رکورد

امضاء مربی تیم  /مهر باشگاه  /هیات شنای استان

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای مسافت کوتاه " جام قهرمانی والیت " استان خراسان رضوی آقایان – آذرماه سال 9318
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
اسامی ورزشکاران تیم( 94—93سال):
-2

-9
ردیف

مواد شنا

9

 55متر آزاد

2

 955متر آزاد

3

 255متر آزاد

4

 455متر آزاد

5

 55متر قورباغه

6

 955متر قورباغه

7

 255متر قورباغه

8

 55متر کرال پشت

1

 955متر کرال پشت

95

 255متر کرال پشت

99

 55متر پروانه

92

 955متر پروانه

93

 955متر مختلط انفرادی

94

 255متر مختلط انفرادی

95

 4×55متر مختلط تیمی

96

 4×55متر آزاد تیمی

-3
شناگر اول

-5

-4

شناگر دوم

رکورد

رکورد

امضاء مربی تیم  /مهر باشگاه  /هیات شنای استان

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای مسافت کوتاه " جام قهرمانی والیت " استان خراسان رضوی آقایان – آذرماه سال 9318
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
اسامی ورزشکاران تیم( 96- 95سال):
-4

-9

-5

-2
-3
ردیف

مواد شنا

9

 55متر آزاد

2

 955متر آزاد

3

 255متر آزاد

4

455متر آزاد

5

 855متر آزاد

6

 55متر قورباغه

7

 955متر قورباغه

8

 255متر قورباغه

1

 55متر کرال پشت

95

 955متر کرال پشت

99

 255متر کرال پشت

92

 55متر پروانه

93

 955متر پروانه

94

 255متر پروانه

95

 955متر مختلط انفرادی

96

 255متر مختلط انفرادی

97

 4×55متر مختلط تیمی

98

 4×55متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم  /مهر باشگاه  /هیات شنای استان

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

مسابقات شنای مسافت کوتاه " جام قهرمانی والیت " استان خراسان رضوی آقایان – آذرماه سال 9318
برگ ارنج تیم استان  /باشگاه -------------------
اسامی ورزشکاران تیم( 98- 97سال):
-4

-9

-5

-2
-3
ردیف

مواد شنا

9

 55متر آزاد

2

 955متر آزاد

3

 255متر آزاد

4

455متر آزاد

5

 855متر آزاد

6

 55متر قورباغه

7

 955متر قورباغه

8

 255متر قورباغه

1

 55متر کرال پشت

95

 955متر کرال پشت

99

 255متر کرال پشت

92

 55متر پروانه

93

 955متر پروانه

94

 255متر پروانه

95

 955متر مختلط انفرادی

96

 255متر مختلط انفرادی

97

 4×55متر مختلط تیمی

98

 4×55متر آزاد تیمی

شناگر اول

رکورد

شناگر دوم

رکورد

امضاء مربی تیم  /مهر باشگاه  /هیات شنای استان

برنامه مسابقات شنای قهرمانی" جام قهرمانی والیت " استان خراسان رضوی  -آذرماه سال 9318
رده سنی زیر  95و باالی  95سال

صبح روز اول

عصر روز اول

صبح روز دوم

عصر روز دوم

 155متر آزاد

 15متر آزاد

 155متر آزاد

 15متر کرال پشت

 155متر کرال پشت

 155متر کرال پشت

 155متر قورباغه

 155متر مختلط انفرادی

 15متر قورباغه

 155متر آزاد

 155متر مختلط انفرادی

 15متر پروانه

 155متر پروانه

 155متر قورباغه

 155متر پروانه

 1×155متر مختلط تیمی

 1×155متر آزاد تیمی

 155متر آزاد

اهدای جام و مدال

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام قهرمانی والیت ً
رده های سنی زیر  95و  95سال به باال (آذر ماه)9318
تیم شنا استان  /باشگاه 92-99( :سال) .....................................
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

9

/

93 /

2

/

93 /

3

/

93 /

4

/

93 /

5

/

93 /

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

9

/

/

93

2

/

/

93

درجه کارت

تلفن تماس

سرپرست مشترک

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام قهرمانی والیت ً
رده های سنی زیر  95و  95سال به باال (آذرماه)9318
تیم شنا استان  /باشگاه 94-93( :سال) .....................................
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

9

/

93 /

2

/

93 /

3

/

93 /

4

/

93 /

5

/

93 /

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

9

/

/

93

2

/

/

93

درجه کارت

تلفن تماس

سرپرست مشترک

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام قهرمانی والیت ً
رده های سنی زیر  95و  95سال به باال (آذرماه)9318
تیم شنا استان  /باشگاه 96-95( :سال) .....................................
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

9

/

93 /

2

/

93 /

3

/

93 /

4

/

93 /

5

/

93 /

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

9

/

/

93

2

/

/

93

درجه کارت

تلفن تماس

سرپرست مشترک

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو
مشخصات فردی شرکت کننده در مسابقات شنا قهرمانی ً جام قهرمانی والیت ً
رده های سنی زیر  95و  95سال به باال (آذرماه)9318
تیم شنا استان  /باشگاه 98-97( :سال) .....................................
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

9

/

93 /

2

/

93 /

3

/

93 /

4

/

93 /

5

/

93 /

محل تولد

تلفن تماس شناگر

مشخصات مربی/سرپرست تیم :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

9

/

/

93

2

/

/

93

درجه کارت

تلفن تماس

سرپرست مشترک

رئیس هیات شنای استان/مدیرعامل باشگاه /مهرو امضاء

