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سرپرست/مدیرکل محترمورزشوجوانان۳۱استان
با اهداء سالم

احتراماً؛این فدراسیون در نظر دارد مسابقات شنای قهرمانی کشور نابینایان و کم بینایان (آقایان و بانوان) و انتخابی تیم ملی 
جهت بازیهای پاراآسیایی جاکارتا را در آبان ماه سالجاری زیر نظر IPC  برگزار نماید لذا خواهشمند است دستور فرمائید هیئت 

ورزشهای نابینایان و کم بینایان آن استان از هم اکنون نسبت به آماده نمودن و اعزام تیم اقدام نمایند . 
شرایط برگزاری مسابقات :

مسابقات در دو رده سنی زیر (۱۵ و ۱۷ سال ، متولدین ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ ) و رده سنی ۱۷ سال به باال (متولدین ۱۳۷۹ و قبل از  -۱
آن) برگزار می گردد . 

مسابقات در کالس های  B1;B2;B3 برگزار می گردد .  -۲
مسابقات مواد : -۳

الف: ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متر آزاد 
ب: ۵۰ و ۱۰۰ متر کرال پشت

ج: ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه
د:  ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه

هـ : ۱۵۰ متر آزاد و ۱۰۰×۴ آزاد تیمی و ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی 
هر تیم شامل حداکثر ۱۲ ورزشکار شامل (۸ ورزشکار بزرگسال و ۴ ورزشکار جوانان ) می باشد . تیم ها مجازند خواهند بود از  -۴

ورزشکاران بزرگساالن کسر و به ورزشکاران جوانان اضافه نمایند . اما نمی توانند بجای جوانان از بزرگساالن جایگزین نمایند . 
کلیه شرکت کنندگان می بایستی در سامانه مبین ثبت نام شده و همراه داشتن کارت ملی ، بیمه ورزشی سال ۱۳۹۶ ، یک  -۵

قطعه عکس ۴×۳ الزامی است . 
به منظور تشویق استانها  و استفاده از ورزشکاران B1 در این دوره از مسابقات به ورزشکاران B1 یک امتیاز اضافی تعلق می  -۶

گیرد . 
هر ورزشکار می تواند حداکثر در ۵ ماده انفرادی و ۲ ماده تیمی شرکت نماید .  -۷

استانها مجاز به شرکت دادن حداکثر ۳ ورزشکار در هر ماده در هر رده سنی و در هر کالس پزشکی می باشند .  -۸
همراه داشتن عینک سیاه برای شناگران B1 و چوب راهنمای مخصوص شناگران توسط مربیان که مورد تائید سرداور باشد  -۹

الزامی است .
قانون منهای یک در دادن مدال و حکم رعایت خواهد شد در صورتی که موادی با یک ورزشکار برگزار گردد که آن شناگر  -۱۰

بتواند رکورد ملی را جابجا کند مدال و امتیاز تعلق خواهد گرفت . 
به تیم های اول، دوم و سوم بر اساس مجموع امتیازات کلیه ماده های ورزشکاران تعیین و کاپ قهرمانی به آنها اهداء خواهد شد. -۱۱

کلیه موارد پیش بینی نشده در جلسه فنی به اطالع خواهد رسید . -۱۲
تیم ها موظفند حداکثر تا پایان شهریور ماه نسبت به اعالم آمادگی و ارسال اسامی در دو گروه آقایان و بانوان به تفکیک همراه  -۱۳

با ارنج تیم اقدام نمایند .
بدیهی است زمان و مکان مسابقات به تیم هایی که اعالم آمادگی نمایند ابالغ خواهد شد .


