
 

  

 :ریاست محترم ادارٌ تربیت بذوی ي جًاوان شُرستان

 :ریاست محترم َیات شىای شُرستان

  :مذیریت محترم استخر

 سالم علیکن

استبى وِ آییي ًبهِ آى زض جلسِ   سبل پسطاى 15تب10زٍضُ هسبثمبت لیگ ضٌبی  چْبضهیياٍلیي هطحلِ اظ همطض است  احتطاهبً

طجك آییي  زض زفتط ّیبت ضٌبی استبى تصَیت ضس 19هبُ سبعت  هْط20ّن اًسیطی ًوبیٌسُ تین ّبی ضطوت وٌٌسُ  هَضذِ 

 19زض صَضت زاضتي تین ٍاجس ضطایط جْت ضطوت زض ایي هسبثمبت تب تبضید ذَاّطوٌس است  ًبهِ پیَست ثطگعاض ًوبیس لصا

 .هبُ اعالم آهبزگی ًوبییس آثبى

ّیبت ضٌبی ذطاسبى ضضَی جْت  ٍ ایٌستگطام یٌه وبًبل پیبم ضسبى تلگطامٍ ل    www.swimkhr.irآزضس سبیت ّیبت 

 swimkhr  اطالع ضسبًی

صجح جْت  8صجح ثطگعاض هیگطزز ٍ استرط اظ سبعت  9آثبى هبُ سبعت  23ٍ24جوعِ هَضخ  ّبی پٌج ضٌجِ ٍهطحلِ اٍل ضٍظ*

 گطم وطزى زض اذتیبض تیوْب لطاض ذَاّس زاضت 

 

 

 

 

 ا تطىطة                                                                                                                                                                       

   هجیس هطتبق عطك                                                                                                                                                               

 ضئیس                                                                                                                                                                       

 

 

 

http://www.swimkhr.ir/
http://www.swimkhr.ir/


 

 

 

 1398خراسان رضًی استان پسر سال  15تا 10 لیگ شىایآییه وامٍ اجرایی مسابقات 

 :شرایط يوحًٌ برگساری مسابقات (الف

 . گطزز ثطگعاض هی هطحلِ سِزض  ٍ هسبثمبت ثِ صَضت ًْبیی -1

  .ضطوت ذَاٌّس ًوَزًفط  6حساوثط ًیعوِ زض ّط ضزُ سٌی  ، ًفط 18حساوثط  ّط تینًفطات  تعساز -2

 .ضطوت ًوبیس اًفطازی ضضت3ِزض  حس اوثط هیتَاًس ضٌبگطّط ضٌبگط ضا ضطوت زّس ضوٌب   زٍ( زض ّط ضزُ سٌی )ّط تین هیتَاًس حس اوثط زض ّط ضضتِ  -3

 . هی ثبضس(زُ گطزز ٍ یه ًفط سطپطستاوِ پیطٌْبز هیگطزز اظ هطثیبى زضجِ زٍ ثِ ثبال استف ضٌبگط 10ثطای ّط ضبهل یه هطثی)وبزض فٌی تین  -4

 .فصل استفبزُ ًوبیس تبپبیبىفمط اظ ضٌبگطاًی وِ زض لیست اثتسای فصل ثِ ّیبت اضائِ ًوَزُ است هی تَاًس ّطتین  -5

ّطضٌبگط تب پبیبى فصل هسبثمبت ،تٌْب زض تیوی وِ اثتسا ضٌب ًوَزُ است اهىبى حضَض ضا زاضز ٍثِ ّیچ ٍجِ اهىبى ضطوت ثطای تیوْبی  -6

 .زیگط ضا تب پبیبى فصل ًرَاّس زاضت

 .ضطوت ًىطزُ یبضٌسٍ لیگ زیگط استبًْبی  ًوبیٌس وِ زض ّیچ لیگ زاذل استبىضٌبگطاًی هی تَاًٌس زض ایي لیگ ضطوت  -7

 .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هسبثمبت زاذلی استبى هی ثبضس استفبزُ اظ ضٌبگطاى زیگط استبًْب زض ایي هسبثمِ هوٌَع هی ثبضس -8

ین زض زض صَضتی وِ تیوی اظ استبى زیگط زضذَاست ضطوت زض ایي هسبثمبت ضا زاضت ثب تبییس وبزض فٌی هسبثمبت ضطوت ایي ت: تجصطُ 

 .هسبثمبت ثال هبًع هی ثبضس

توبم اهتیبظ ّبی ضٌبگطاًی وِ ثب ترلف زض هسبثمِ ضطوت وطزُ ثبضٌس حصف هی گطززٍ ثبثت گطزز  8-7-6زض صَضتی وِ ذالف ثٌس  -9

 .وویتِ اًضجبطی هسبثمِ هی تَاًس جطاین زیگطی ثطای تین ذبطی ًیع اعوبل ًوبیس

 :مذارک مًرد ویاز(ج

 3*4ٍعىس  ضٌبسٌبهِ ٍ تصَیط اصل  اضائِ  -1

 سبلاضائِ وبضت ثیوِ ٍضظضی زاضای اعتجبض تب پبیبى  -2

  اصل ٍ وپی وبضت هطثیگطی ئِااض ثطای هطثیبى -3

 (ًعز ثبًه هلی ثِ ًبم ّیبت ضٌب 0109093951004)ضیبل ثطای ّط ضٌبگط ٍ زض ّط هطحلِ هسبثمبت 000/500اضائِ فیص ثبًىی ثِ هجلغ   -4

  الشاهی هی ببشذ http://irsf.ir.در سبهبًِ ببًک اطالعبت فذراسیَى بِ آدرس شٌبگزاى ٍ هزبیبى ثبت ًبم -5

 .زاضتًرَاٌّس  1ضطوت زضهسبثمبت هی ثبضٌس ًیبظ ثِ اضائِ هساضن ضزیف ( pvc)ضٌبگطاًی وِ زاضای وبضت*

 



 

 :ثبت وام زمان وحًٌ شرکت ي (د

 آببى هبُ خَاّذ بَد 20دٍشٌبِ هَرخ سهبى ثبت ًبم در سبهبًِ حذ اکثز تب رٍس  -1

پذیزد ٍ توبم هسئَلیت ثبت ارًج ٍ ّز گًَِ اشتببُ در ایي  هی ثبت ارًج فقط در سبهبًِ ّیبت تَسط ًوبیٌذُ تین صَرت -2

امکان يیرایش  ،بذیُی است پس از اتمام مُلت ثبت وام مسابقات بٍ َیچ يجٍخصَص بِ عْذُ ًوبیٌذُ تین هی ببشذ 

 . يجًد وخًاَذ داشت

 :مسابقات قًاویه (ٌ

ضیبل ثِ سطزاٍض 500000ثعس اظ اعالم ًتیجِ ثِ صَضت وتجی ثِ ّوطاُ  حساوثط ًین سبعتزض صَضت اعتطاض تیوْب ثِ ًتیجِ هسبثمبت  -1

 .زض غیط ایٌصَضت ثِ اعتطاض تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس. هسبثمبت تحَیل گطزز

درصَرت عذم ارائِ کبرت اهکبى شزکت در هسببقِ .ًبگط زض ظهبى هسبثمبت العاهی استضطوت زض هسبثمبت ثطای ّط ش  اضائِ وبضت -2

 .بِ ّیچ ٍجِ ًخَاّذ بَد

ٍ اگط ضٌبگطی زض هطاحل لجل ضطوت ًساضتِ اضًج آى ثسٍى ثجت گطزز لجلی لیگ  احلهط  ضٌبگطاى هی ثبیست ضوَضز زض ٌّگبم ثجت اضًج -3

  .زض غیط ایٌصَضت ضٌبگط اظ آى ضضتِ حصف هیگطزز.ضوَضز ثجت گطزز 

ثیوِ هسئَلیت  ضٌبگطاى ،هطثیبى ٍ سطپطست ضا پیطٌْبز هیگطزز ولیِ تیوْب)هسئَلیت ایبة شّبة ٍ اسىبى ثِ عْسُ تیوْب ذَاّس ثَز  -4

 0(ًوبیٌس 

 هی گطزز ٍ ثِ ضٌبگطاى تیوْبی ثطتط هسال اّسا  ثِ تیوْبی ثطتط وبح لْطهبًی ،لیگ استبى هطحلِ سِزضپبیبى   :جَایع 

 آلبی حسیي گطایلی توبس حبصل ًوبییس 09155131303جْت ّوبٌّگی ثیطتط هیتَاًیس ثب ضوبضُ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1398استان انپسر ردٌ سىی ي رشتٍ َای مسابقات لیگ

 

 سال 15ي14 سال13ي12ردٌ سىی سال11ي10ردٌ سىی رشتٍ شىا 

 * * * هتز آساد100 1
 * * * هتز قَرببغ100ِ 2
 * * * هتز کزال پشت100 3
 * * * هتز پزٍا100ًِ 4
 * * * هتز آساد200 5
 * * * قَرببغ200ِ 6
 * * * هتز کزال پشت200 7
 * * * هتز پزٍا200ًِ 8
 * * * هتز آساد400 9
 * *  هتز آساد800 10
 * * * هتز هختلط اًفزادی4*66 11
 * * * اهذادیهتز آساد  4*66 12

 

  ِشٌبگز هیتَاًذ شزکت ًوبیذ یکهتز آساد اس  ّز تین حذ اکثز 800در رشت 


