
 

 

استان اصفهان بانوان و تایم ترایل آیین نامه اجرایی مرحله اول لیگ شنا   

 )بزرگداشت هفته دفاع مقدس(

سال 25الی  15ی رده سن  

نر شهرستان مبارکهپایگا ه ملی اسپی  

1401 شهریور 28  

متعاقبا اعالم می گردد. به باال  سال 25ده سنیآیین نامه ر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
 آیین نامه اجرایی

 استان اصفهانبانوان  و تایم ترایل مراحله اول لیگ شنا

 سال 25الی  15بانوان  ویژه

 1376الی  1386متولدین 

و همچنین شناسایی و کشف مستعدین و آماده سازی حضور پر  استانجهت توسعه کمی و کیفی شنای  به استحضار می رساند احتراما

و تایم  اولین مرحله لیگ شنا بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس هیات شنا،شیرجه و واترپلو استان اصفهان درنظر دارد قدرت تیم ها،

خواهشمند است برابر مفاد این بخشنامه مدارسی که شرایط ل برگزار نماید. لذا سا 25الی  15در رده سنی  ترایل پایان شش ماه اول سال

 اعالم آمادگی نمایند. 1401شهریور ماه  23حداکثر تا تاریخ  حضور را دارند

 رده سنی :

 1376الی  1386سال متولدین  25الی  15 گروه سنی

 تعداد نفرات اعزامی هر مدرسه شنا:
 نفر 1الف(مربی 

 نفر 1ب(سرپرست 

 نفر 4ج(ورزشکار

 :مسابقهمقررات فنی و اجرائی 

 . و درتایم ترایل تعداد شناگر نامحدود می باشد ن دو شناگر می باشدمجاز به شرکت داد هر رشتهلیگ درهرتیم در  .1

 برگزار خواهد شد. (مسابقه بصورت نهایی )تایم فاینال .2

 آغاز خواهد شد. 16و عصر راس ساعت  9مسابقه صبح راس ساعت  .3

 نحوه محاسبه امتیاز بر اساس فینا پوینت می باشد. .4

 هر شناگر در لیگ مجاز به شرکت در سه رشته انفرادی و دو رشته تیمی می باشد. .5

 رشته ها شرکت کند  یبدلیل اینکه این مسابقه با هدف تایم ترایل نیز می باشد هر شناگر می تواند در تمام .6

 .و لیگ را بصورت جداگانه ارسال نمایندمربیان محترم می بایستی ارنج تایم ترایل  .7

اجازه شرکت در مسابقه را اصفهان تمامی ورزشکاران تحت عضویت مدارس شنا و با تایید هیات شنا، شیرجه و واترپلو استان  .8

 دارند.

ا،شیرجه و واترپلو جمهوری اسالمی ایران با هدف آماده سازی و استان های جنوب و مرکز کشور نیز با تایید فدراسیون محترم شن .9

 حضور قدرتمند در لیگ باشگاههای کشور مجاز به شرکت هستند.

 این آیین نامه مفاد تکمیلی دارد که در حین برگزاری مراحل لیگ اعالم می گردد. .10

 باشد.می 1401شهریورماه  23چهارشنبه آخرین مهلت ارسال ارنج تیم ها روز  .11

 کلیه شناگران، مربیان و سرپرستان موظف هستند بر اساس آخرین دستورالعمل بهداشتی نسبت به رعایت ضوابط اقدام نمایند. .12

 برگ ارنج را به مسئول پذیرش ارسال نمایند. 1401شهریور ماه  25مدارس شنا می بایستی حد اکثرتا تاریخ  .13

 

 

19/06/1401 

 110ص//0698/1401

 داردن

 تاریخ:

 شماره: 

 پیوست: 



 

 

 

 :و نحوه ثبت نام مدارک الزم

 (1401ارای اعتبار کارت بیمه ورزشی)د 

  ورود به سایتswim1400.ir 

 بارگزاری مدارک و سپس ذخیره-طالعاتویرایش ا-ثبت نام/ ورود به سامانه-شنا،شیرجه و واترپلو -گزینه مسابقات 

 )انتخاب گزینه ثبت نام مسابقه و درخواست شرکت درمسابقه )که این قسمت شامل مربی، سرپرست و ورزشکار می باشد 

 پرینت شده به عنوان آی دی کارت همراه ورزشکار باشد( فدراسیون شنا کارت عضویت( 

 

 امور مالی:
قابل قسمت مسابقات   swim1400.ir سایت  درگاه مالیریال از طریق  000/750/1به ازای هر شناگر یک روز مسابقه پرداخت مبلغ 

هزینه غذا و ایاب و ذهاب به عهده ط شامل شناگر می باشد.ورودی و فقبابت پرداخت می باشد. الزم به ذکر است مبلغ ذکر شده صرفا 

 مدارس شنا می باشد.
 

 زمان و مکان برگزاری مسابقه:

 1401شهریور ماه  28دوشنبه روز  زمان :

 پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر شهرستان مبارکه مکان :
 

 09131081696خانم سپیده بهروز فر :  مسابقهمسئول برگزاری 

 09131179024خانم ویدا دباغی   :مسابقهپذیرش  مسئول

 گروه سنی و مسافت و رشته :
 

 عصر صبح

 متر آزاد50 متر آزاد200

 متر کرال پشت 200 متر کرال پشت100

 متر قورباغه100 متر قورباغه 200

 متر پروانه100 متر آزاد100

 مترمختلط200 متر پروانه50

 متر آزاد400 متر آزاد800

 متر کرال پشت  50 قورباغهمتر 50

 متر مختلط تیمی 4×50 مترپروانه200

 - متر آزاد تیمی 4×100
 

مرحله  44گیرد و بهترین ها پس از پایان امتیاز به مدرسه شنا تعلق می 1امتیاز به مربی و  1الزم به ذکر است به ازاء هر نفر شرکت کننده 

 گردد.ثبت می 1401مسابقات در سال 

 

 

 

 



 

 بانوان استان اصفهانو تایم ترایل مرحله اول لیگ شنا 

 سال 25الی  18سال و  17الی  15رده سنی 

 1401شهریور ماه  28

 

 

 مدرسه /باشگاه.................تایم ترایل برگ ارنج 
 

 رشته ردیف
 نام: نام: نام: نام:

 چهارمرکورد شناگر  رکورد شناگر سوم رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول

         متر آزاد200 1

         متر کرال پشت100 2

         مترقورباغه200 3

         مترآزاد100 4

         متر پروانه50 5

         متر قورباغه50 6

         متر کرال پشت50 7

         متر آزاد50 8

         متر کرال پشت200 9

         متر قورباغه100 10

         متر پروانه100 11

         متر مختلط200 12

     متر آزاد400 13

     متر پروانه200 14

     متر آزاد800 15

  متر آزاد تیمی4×100 16

17 
متر مختلط  4×50

 تیمی
 

 

 

 

 



 

 لیگ شنا و تایم ترایل بانوان استان اصفهان مرحله اول

 سال 25الی  18سال و  17الی  15رده سنی 

 شهریور ماه  28

 

 برگ ارنج لیگ بانوان مدرسه شنا / باشگاه ....................

 

 رشته ردیف
 نام: نام :

 رکورد شناگر دوم رکورد شناگر اول

   متر آزاد200 1

   متر کرال پشت100 2

   مترقورباغه200 3

   مترآزاد100 4

   متر پروانه50 5

   متر قورباغه50 6

   متر کرال پشت50 7

   متر آزاد50 8

   متر کرال پشت200 9

   متر قورباغه100 10

   متر پروانه100 11

   متر مختلط200 12

   متر آزاد400 13

   متر پروانه200 14

   متر آزاد800 15

   آزاد تیمیمتر 4×100 16

   متر مختلط تیمی 4×50 17

 

 



 

 

 مرحله اول لیگ شنا و تایم ترایل بانوان استان اصفهان

 سال 25الی  18سال و  17الی  15رده سنی 

 شهریور ماه  28
 

 

 

 مشخصات شناگران مدرسه شنا / باشگاه................

  ردیف
 

 کدمیل تاری    خ تولد نام ونام خانوادگ

1    

2    

3    

4    

    مرب  

       رسپرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


