
 

  

 :ریاست محترم اداره تربیت بدنی و جوانان شهرستان

 :ریاست محترم هیات شنای شهرستان

  :مدارس شنامدیریت محترم 

 سالم علیکم

برای  شنا و روز فدراسیون جهانی غدیر عید به مناسبت   سالمتی  و ارتقاء وضعیت نشاط و شادابی برای  است در نظر احتراما

لذا خواهشمند . برگزار گرددبه شرح ذیل  9ساعت 42/42/1241 مورخ جمعهروز  نامه پیوستطبق آیین مسابقه شنا  دختران

ماه جهت ثبت نام در  تیر41 مورخ شنبه سهروز  در صورت داشتن تیم واجد شرایط جهت شرکت در این مسابقات تااست 

 مسابقات مذکور اقدام نمایید .

 ر اختیار تیمها خواهد بود.استخر یک ساعت قبل از شروع مسابقه جهت گرمکردن د

 .می باشد 4آبکوه  -واقع در خیابان آبکوه هاشمی نژادشهید محل برگزاری مسابقات استخر 

 صورت میپذیرد.swimkhr و پیج هیات به آدرس  swimkhr.comدر سایت  شنای استان تمام اطالع رسانی های هیات

 

 می باشد. ماع  بالاستخر  در قسمت تماشاچیانشناگران  مادران حضور

 

 

 ا تشکرب                                                                                                                                                                       

   مجید مشتاق عشق                                                                                                                                                               

 رئیس                                                                                                                                                                       

 

 

 



 

 

  و روز فدراسیون جهانی شنا غدیر عید سعید به مناسبت  دختران شنایآیین نامه اجرایی مسابقات 

 :نحوه برگزاری مسابقات (الف

 .مسابقات به صورت نهایی برگزار میگردد 

 ب( رده های سنی و رشته های مسابقات:

 

 (مدارک مورد نیاز:ج

 معرفی نامه از هیات شهرستان یا مدرسه شنای دارای مجوز از فدراسیون -1

 شناسنامه و تصویر اصل  ارائه  -4

 دارای اعتبار ارائه کارت بیمه ورزشی  -3

  اصل و کپی کارت مربیگری ئهاار برای مربیان -2

به نام هیات شنای  نزد بانک ملی  4149493951442به شماره حساب  ریال برای هر شناگر 1444444ارائه فیش بانکی به مبلغ   -5

 خوان دفتر هیات نیز پرداخت نمایند()تیمهای شرکت کننده هزینه شرکت در مسابقه را می توانند از طریق دستگاه کارتخراسان رضوی

 .می باشد الزامی (irsf.ir) جهت عضویت و ارائه کارت آن ثبت نام در سامانه فدراسیون شنا -6

 

 ردیف
 مواد مسابقه متولدین رده سنی

  متر کرال پشت99 متر قورباغه99 متر آزاد 99 و باالتر1931 سال7وزیر 7 1

 متر پرواعه66 متر کرال پشت66 متر قورباغه66 متر آزاد 66 1939 سال8 2

 متر پرواعه66 متر کرال پشت111 متر قورباغه111 متر آزاد 111 1932 سال 3 9

 متر پرواعه111 متر کرال پشت111 متر قورباغه111 متر آزاد 111 1931 سال11 1

 پرواعه متر111 پشت کرال متر111 قورباغه متر111 آزاد متر 111 1983-1931 سال 11-12 5



 

 

 

 

 ثبت نام :زمان د(نحوه شرکت و 

این پذیرد و تمام مسئولیت ثبت ارعج و هر گوعه اشتباه در  می ثبت ارعج فقط در ساماعه هیات توسط عماینده تیم صورت

امکان ویرایش  ،وجهمام مهلت ثبت نام مسابقات به هیچ بدیهی است پس از اتخصوص به عهده عماینده تیم می باشد 

 . وجود نخواهد داشت

 :مسابقات قوانین ه(

  شناگر میباشد. 5برگزاری مسابقات در هر رشته منوط به حضور و ثبت نام حداقل *

 ندهر شناگر فقط در دو رشته میتواند شرکت ک*

ریال به سرداور 1444444بعد از اعالم نتیجه به صورت کتبی به همراه  حداکثر نیم ساعتدر صورت اعتراض تیمها به نتیجه مسابقات *

 در غیر اینصورت به اعتراض ترتیب اثر داده نخواهد شد.. مسابقات تحویل گردد*

         نهاد میگردد کلیه تیمها شناگران ،مربیان و سرپرست را بیمه مسئولیت ذهاب و اسکان به عهده تیمها خواهد بود )پیش و مسئولیت ایاب*      

 نمایند        

 های شهرستانها و مدارس شنای دارای مجوز می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.تیمها فقط در قالب هیات  *     

 *در پایان مسابقه به شناگران برتر حکم قهرمانی اهداء خواهد شد

 

 

 .آقای حسین گرایلی تماس حاصل نمایید 49155131343جهت هماهنگی بیشتر میتوانید با شماره *             

 

 


