
13913944سال سال --""شهداي آذربایجان غربی شهداي آذربایجان غربی جام جام ""باشگاههاي کشور باشگاههاي کشور واترپلوي بانوان واترپلوي بانوان قهرمانی قهرمانی دستورالعمل اجرایی مسابقات دستورالعمل اجرایی مسابقات 

در تـاریخ  در تـاریخ  ""جام شـهداي آذربایجـان غربـی   جام شـهداي آذربایجـان غربـی   جام جام ""کشور کشور ييبانوان باشگاههابانوان باشگاههاييواترپلوواترپلوییمسابقات قهرمانمسابقات قهرمان،،فدراسیون شنا فدراسیون شنا 13941394بر اساس تقویم ورزشی سال بر اساس تقویم ورزشی سال 
علیهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیمهاي واترپلوي آن باشـگاه جهـت شـرکت در    علیهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیمهاي واترپلوي آن باشـگاه جهـت شـرکت در    . . گرددگرددمیمیزارزارمشروحه ذیل برگمشروحه ذیل برگ

..مسابقات اقدام فرمائیدمسابقات اقدام فرمائید

: : شرایط شرکت در مسابقات شرایط شرکت در مسابقات --
..دوره اي انجام میگیرددوره اي انجام میگیردمسابقات به صورت مسابقات به صورت --
..معرفی نامه داشته باشندمعرفی نامه داشته باشندتیم هاي شرکت کننده بایستی از طرف هیأت شنا استان تیم هاي شرکت کننده بایستی از طرف هیأت شنا استان --
..کلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهاب ، تغذیه و اسکان بر عهده تیم هاي شرکت کننده میباشدکلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهاب ، تغذیه و اسکان بر عهده تیم هاي شرکت کننده میباشد--

تعداد افراد اعزامی از هر تیمتعداد افراد اعزامی از هر تیم--الفالف
بـازیکن  بـازیکن  1313بقه هـر تـیم از   بقه هـر تـیم از   بدیهی است کـه در هـر مسـا   بدیهی است کـه در هـر مسـا   ((. . سال استفاده نمایندسال استفاده نمایند1616الی الی 1313رده سنی رده سنی بازیکنان بازیکنان که در هر تیم می بایستی از که در هر تیم می بایستی از نفر ورزشکار نفر ورزشکار 1166--

. ). )اعزامی استفاده نماید اعزامی استفاده نماید 
..که داراي گواهینامه مربیگري در رشته واترپلو باشدکه داراي گواهینامه مربیگري در رشته واترپلو باشدنفر مربی نفر مربی 11--
..نفر داور همراه تیم الزامی می باشدنفر داور همراه تیم الزامی می باشد11نفر سرپرست و نفر سرپرست و 11حضور حضور --

::تاریخ، محل و ایام برگزاري مسابقاتتاریخ، محل و ایام برگزاري مسابقات--بب
ل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضرويل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضرويمحمحپایان مسابقاتپایان مسابقاتشروع مسابقاتشروع مسابقاتجلسه هماهنگیجلسه هماهنگیگروه سنیگروه سنی
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2121ساعت ساعت 
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آذربایجان غربیآذربایجان غربی::محل برگزاريمحل برگزاري

: : مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز--جج
فتوکپیفتوکپی+ + اصل شناسنامه عسکداراصل شناسنامه عسکدار..11
قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقاتقطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات22..22
شـناي  شـناي  هیـأت هیـأت و و ورزش و جوانـان  ورزش و جوانـان  اداره کـل  اداره کـل  ) ) مهر و امضـا مهر و امضـا ((که به تائید که به تائید ) ) ورزشکار، مربی، سرپرست، داورورزشکار، مربی، سرپرست، داور((و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم لیست اسامی لیست اسامی ..33

. . استان رسیده باشداستان رسیده باشد
کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکسدارکارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار..44
13931393کارت بیمه ورزشی سالکارت بیمه ورزشی سال..55

:هزینه  مالی و پشتیبانی) ث
.کلیه هزینه هاي اعزام، اسکان و تغذیه هر تیم در زمان برگزاري مسابقات ، به عهده تیم هاي شرکت کننده میباشد -1
.به عهده میزبان مسابقات خواهد بود... ) داور ، سرپرست فنی و ناظر و ( پرداخت حق الزحمه کادر فنی اعزامی از فدراسیون شنا -2
750170000000108761131000IRیا شماره شباء 0108761131000ان ورودي مسابقات به شماره حساب ریال بعنو000/000/2مبلغ -3

.بانک ملی بنام فدراسیون شنا واریز گردد
ریال که در بدو ورود توسـط سرپرسـت اردو دریافـت مـی     000/650روز -هزینه اردو شامل خوابگاه و سه وعده غذاي روزانه به ازاي هر نفر-4

.گردد



مقررات و شیوه برگزاري مسابقاتمقررات و شیوه برگزاري مسابقات--وو
..مسابقات بر اساس قوانین بین المللی برگزار خواهد شدمسابقات بر اساس قوانین بین المللی برگزار خواهد شد..11
در کلیه امور فنی پیش بینی نشده کمیتـه  در کلیه امور فنی پیش بینی نشده کمیتـه  . . روش مسابقات بر مبناي تعداد تیمهاي شرکت کننده توسط سرپرست فنی تعیین و به کلیه تیمها اعالم می گرددروش مسابقات بر مبناي تعداد تیمهاي شرکت کننده توسط سرپرست فنی تعیین و به کلیه تیمها اعالم می گردد..22

ز اعضاي کمیته فنی واترپلو، سرپرست اجرائی، یک نفر نماینده سرپرستان، یک نفر نماینده مربیان شرکت کننـده بـه   ز اعضاي کمیته فنی واترپلو، سرپرست اجرائی، یک نفر نماینده سرپرستان، یک نفر نماینده مربیان شرکت کننـده بـه   سرپرست فنی، یک نفر اسرپرست فنی، یک نفر ا((فنی مرکب از فنی مرکب از 
. . تصمیمات الزم را اتخاذ و ابالغ می نمایندتصمیمات الزم را اتخاذ و ابالغ می نمایند) ) انتخاب خود آنهاانتخاب خود آنها

..مسئولیت اعمال و رفتار اعضاي تیم اعم از مربی، بازیکن بعهده سرپرست تیم خواهد بودمسئولیت اعمال و رفتار اعضاي تیم اعم از مربی، بازیکن بعهده سرپرست تیم خواهد بود..33
نفرات برتر در پایان مسابقات، این تصمیم می بایست از طرف کمیته فنی مسابقات و به صورت جمعی مورد بررسـی و اعـالم نظـر قـرار     نفرات برتر در پایان مسابقات، این تصمیم می بایست از طرف کمیته فنی مسابقات و به صورت جمعی مورد بررسـی و اعـالم نظـر قـرار     در صورت انتخابدر صورت انتخاب..44

..گیردگیرد
بدیهی است در غیر اینصورت پـذیرش  بدیهی است در غیر اینصورت پـذیرش  . . به فدراسیون شنا ارسال گرددبه فدراسیون شنا ارسال گردد8882071488820714از طریق نمابر از طریق نمابر 9494//0505//1414اعالم آمادگی تیم ها حداکثر تا تاریخ اعالم آمادگی تیم ها حداکثر تا تاریخ 

..هایی که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمایند امکان پذیر نخواهد بودهایی که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمایند امکان پذیر نخواهد بودتیم تیم 
:جوائز) ث

.در پایان مسابقات به تیم هاي برتر مدال ، کاپ واحکام قهرمانی اهدا میگردد -1


