
 

 

 به یاری اهورامزدا      

 آیین نامه شنا

این رشته در دو گروه بانوان و آقایان که در رده نونهاالن در دو رشته کرال سینه و قورباغه، رده نوجوانان در دو 

کرال سینه، رده بزرگساالن در دو رشته مختلط )کرال پشت و قورباغه( رشته مختلط )کرال پشت و قورباغه( و رشته 

و رشته کرال سینه و شنای امدادی که بدون محدودیت سنی و در سه ماده کرال پشت، کرال سینه و قورباغه 

 شود.برگزار می

از به شرکت در و پیش از آن مج 1382باختگان، زاده شدگان رزشی جام جانتبصره: در این دوره از پیکارهای و

 رشته امدادی هستند.

 نویسی:زمان نام

شد. پس از مهلت تعیینتیرماه می 12تا  8 نام این رشته برابر بازمان ثبت  شد. پذیر نمینویسی امکانشده نامبا با

برراختگرران برره نشررررانی تواننررد برره پررایگرراه اینترنتی جررام جرراننویسررری میکننرردگرران برای نررامشررررکررت

www.jamejanbakhtegan.kdz.ir  کنند.مراجعه 

 مدارک الزم در زمان برگزاری:

ی برگزاری از شرکت ی کارت، کمیتهدار شرکت در پیکارها بایستنی است و در صورت عدم ارائهی کارت عکسارائه

 ورزشکار در مسابقات جلوگیری به عمل خواهد آورد.

 مسابقه:مواد 

در رده نونهاالن نصف طول استخر، در رده نوجوانان در رشته مختلط دو طول استخر )طول رفت با کرال پشت آغاز 

یابد( و در رشته کرال سینه یک طول استخر، در رده بزرگساالن رشته مختلط و طول برگشت با قورباغه پایان می

پذیرد( و در رشته کرال سینه طول دوم با قورباغه پایان میشود و دو طول استخر )طول اول با کرال پشت آغاز می

  باشد.دو طول استخر می
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بزرگساالن و نوجوانان  توانند از ردهباشند که این سه نفر میکننده سه نفره میهای شرکتدر رشته امدادی تیم

دو طول اول توسط نفر )محدودیت رده سنی اعضای تیم مطرح نیست(. این رشته در شش طول استخر )باشند 

شود و به محض برخورد دست نفر اول به لبه استخر نفر دوم مسابقه را با کرال سینه اول با کرال پشت آغاز می

دهد و بعد از طی کردن دو طول کرال سینه و برخورد دست نفر دوم به لبه استخر، نفر سوم با طی کردن ادامه می

 دهد(.ن میقورباغه مسابقه را پایادو طول شنای 

 باشد.های بانوان و اقایان متفاوت می بنا بر استاندارد ابعاد استخر برای گروه

صاب رسیدن رشته توجه: های مختلط برای هر دو رده نوجوانان و بزرگساالن و رشته امدادی در صورت به حد ن

 برگزار خواهد شد.

 پوشش ورزشکاران:

 باشد:ی زیر پوشش ورزشی شناگر باید به گونه

 بانوان:

 باشد.برای بانوان لباس مخصوص و به همراه داشتن کاله الزامی می

 آقایان : 

لباس مخصوص برای آقایان یک شلوارک کوتاه و چسبیده به بدن است که باید وزن آن بسیار کم باشد و آب را در 

 ی تیره و یک تکه باشد.شود این لباس از پارچهخود نگه ندارد. پیشنهاد می

 شود.گیر به هر دو گروه توصیه میعالوه به همراه داشتن عینک و دماغ به

 قوانین عمومی:

 شود.مسابقه شنای کرال سینه و قورباغه و امدادی)برای نفرات دوم و سوم( با شیرجه آغاز می .1

 شود.مسابقه مختلط و امدادی )برای نفر اول( با استارت پشت آغاز می .2

 ی خود را آغاز کند:مسابقهک شناگر باید با سه سوت ی .3

 با سوت اول شناگر باید در کنار استخر حاضر شود.

 



 

 ی شیرجه زدن باشد.با سوت دوم شناگر باید آماده

 با سوت سوم شناگر باید شیرجه بزند.

 در کرال سینه و پشت، شناگر بایستی در خط اتمام برای ثبت رکورد با حداقل یک دست و در شنای قورباغه .4

 خط اتمام برای ثبت رکورد حتما با هر دو دست دیواره استخر را لمس کند. بایستی در 

 در شنای مختلط شناگر بایستی در خط اتمام برای ثبت رکورد با هر دو دست دیواره استخر را لمس کند. .5

 د. شناگران هنگام مسابقه نباید در قسمت کم عمق توقف داشته باشند و پایشان با کف استخر برخورد داشته باش .6

ی خود را در همان خطی که استارت زده است به پایان برساند و عبور از خط خود یک شناگر باید مسابقه  .7

 شود.باشد و شناگر خاطی اخراج می)طناب( و ورود به خط شناگر دیگر مجاز نمی

ستفاده کند که  .8 سایلی ا شیایی به تن کند و یا از و شناگری اجازه ندارد ا سابقه هیچ  باعث افزایش در هنگام م

 وری و یا استقامت شناگر شود.سرعت و غوطه

 باشد.ی برگزاری پیکارها ممنوع میاستفاده کردن از تلفن همراه در محوطه .9

 توانند تا یک ساعت پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را به کمیته برگزاری اعالم نمایند. کنندگان تنها میشرکت .10

 

 یادآوری   

ی برگزاری حضور یابند در غیر این صورت موقع در زمان و مکان اعالم شده از سوی کمیتهورزشکاران باید به 

 باشد.ی خود بازیکن میعواقب دیرکرد بر عهده

باختگان مین دوره پیکارهای جام جاننهوزمان و مکان مسابقات این رشته متعاقباً از طریق تارنمای رسمی سی

 اعالم خواهد شد.

 کانون دانشجویان زرتشتی                                                                                                     

 


