آیین نامه اجرایي
مسابقات انتخابي شنا
بانوان و آقایان شاغل در شهرداری تهران

معاونت توسعه منابع انساني
اداره کل رفاه شهرداری تهران
سال 9318

مقدمه:

امروزه آنچه بیش از همه اهمیت دارد ،نیروی انسانی است و حتی اقتصااد دانااب با رع مدتد،نا ،،آنچاه در
نهایت رون ،کارایی و توسده یک جامده را تدیین می نمای ،،منابع انسانی آب جامده است؛ ناه سارمایه و انااوری
های م،رب .لذا تمامی سدی در سازماب ها و ادارات بر این است که نیاروی انساانی ماورد نظرشااب ساالو و باا
انگی ه و خشنود در محیط کاری خود حاضر شون .،به عالوه برای رسی،ب به توسده پای،ار و رش ،در هر ساازماب
عالوه بر برنامه ری ی ،م،یریت صحیح و استفاده از ان آوری های مناسب ،استفاده از منابع کارآم ،اهمیت بسیار
دارد و از مهمترین راه ها برای ب،ست آوردب یا پرورش چنین نیروی کارام،ی پرداختن به ادالیت هاای با،نی و
ورزشی است.
شرایط شرکت کنندگان :
-1کارکنان رسمی شهرداری تهران ،کارکنان قراردادی خدمات اداری شهر،موسسه هادیان شهر،
کارکنانی که با سازمانها و شرکتهای تحت پوشش شهرداری تهران قرارداد مستقیم دارند می توانند
دراین مسابقات شرکت نمایند به شرط اینکه از طریق سازمان و یا شرکت های تابعه شهرداری بیمه
شده باشند و شش ماه از شروع بیمه تامین اجتماعی آنها گذشته باشد.
تبصره :نیروهای شرکت های پیمانکاری حق شرکت در مسابقات را ندارند.
 -2هر واحد یا منطقه مجاز است یک تا  3نفر در هر رده سنی به مسابقات اعزام نماید  .حداکثر
 12نفر در هر بخش بانوان و آقایان ( 22نفر در مجموع)
 -3البسه ورزشی تیم های شرکت کننده در مسابقات کارکنان شهرداری تهران می بایست از طریق
واحد مربوطه تهیه و در اختیار ورزشکاران آن واحد قرار گیرد.
 -2حضور شرکت کنندگان درمحل مسابقات حداقل  30دقیقه قبل از آغاز بازی الزامی است .
 -5حضور سرپرست تیم های شرکت کننده الزامی بوده و کلیه مسئولیت های هماهنگی ،انضباطی و
حقوقی به عهده سرپرست تیم ها می باشد .الزم به ذکر است در صورت عدم حضور سرپرست،
نفرات شرکت کننده اجازه شرکت در مسابقه را نخواهد داشت.
 -6مسئولیت صحت و سقم کلیه مراحل ثبت نام به عهده معاونین توسعه منابع انسانی و یا معاونین
مالی و اداری مناطق و واحدها می باشد در خصوص ادارات کل  ،باالترین مقام مسئول .

 -7ناظرین اداره کل رفاه در تمامی مراحل ثبت نام  ،و  ...نظارت داشته و تخلفات در کمیته
انضباطی پیگیری و بررسی می شود.
 -8کمیته اجرایی مسابقات در مورد مسائل پیش بینی نشده در این دستورالعمل تصمیم الزم را اتخاذ
و به اجرا در خواهد آورد.
 -9پذیرایی( آب معدنی ،کیک و  )...تیم ها به عهده واحد اعزام کننده می باشد.
● صدور برگه ماموریت ورزشی برای تمامی شرکت کنندگان در مسابقات مذکور الزامی می باشد.
تبصره  :درصورت رعایت نکردن موارد فوق  ،فرد شرکت کننده از دور مسابقات حذف می گردد.
مدارک الزم جهت ثبت نام :

 -1معرفی نامه و تکمیل فرم اسامی ( به ویژه موارد ستاره دار) شرکت کنندگان طبق فرم بپیوست از
واحد مربوطه .
خواهشمند است فرم پیوست را به صورت مجزا ( بانوان – آقایان) تکمیل نمایید.

 -2صدور گواهی پزشک جهت تایید سالمت شناگران الزامی می باشد.

 -3به همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری مسابقات الزامی می باشد.
زمان و محل ثبت نام :

محل ثبت نام  :اداره کل رفاه – واحد ورزش – شماره تماس  96016206 :و 96016209
آدرس  :میدان فاطمی-خیابان جویبار-خیابان میر هادی شرقی -اداره کل رفاه شهرداری تهران
آخرین مهلت ثبت نام  :پایان وقت اداری شنبه 98/01/22

● الزم به ذکر است پس از پایان مهلت ثبت نام از پذیرش شرکت کنندگان معذوریم.
شرایط برگزاری مسابقات شنا

 -1شرایط مسابقات بر اساس مقررات فدراسیون شنا برگزار می گردد.
 -2مسابقات صرفاً جهت انتخاب تیم تهران اعزامي به مسابقات کالنشهرهای ایران خواهد بود.
 -3مسابقات در بخش کارکنان در دو ماده (کرال سینه-پشت) در مسافت 50متر( دو طول ) برگزار می گردد.
-2هر شرکت کننده در یک ماده مجاز به شرکت می باشد.
-5چنانچه در هر رده سنی تعداد نفرات ثبت نامی از  5نفر کمتر باشد آن رده سنی با رده سنی پائین ترر (مرا
قبل ) ادغام خواهد شد.
 -6ناجیان و افراد عضو تیم ملی اجازه شرکت در مسابقات را دارند.

 -7مسابقات در رده ناجیان برگزار نخواهد شد.
رده های سني :
الف  :زیر  03سال ) متولدین  86و به بعد)
ب 03 - 03 :سال ( متولدین ابتدای  80تا پایان )86
ج 03 – 08:سال ( ابتدای  36تا پایان ) 86
د 03 :سال به باال (متولدین  36و ما قبل)

*تا رده سنی  21سال دو طول (  50متر) و  21سال به باال یک طول ( 25متر)
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