
دستورالعملدستورالعمل  اجراییاجرایی  مسابقاتمسابقات  لیگلیگ  واترپلوواترپلو  بانوانبانوان  باشگاههایباشگاههای  کشورکشور  ––  مرحلهمرحله  اولاول    ""  جامجام  خلیجخلیج  فارسفارس"-"-  مهرماهمهرماه  ۹۵۹۵
بربر  اساساساس  تقویمتقویم  ورزشیورزشی  سالسال  ۱۳۹۵۱۳۹۵  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  ،،  مرحلهمرحله  اولاول  مسابقاتمسابقات  لیگلیگ  واترپلویواترپلوی  بانوانبانوان  باشگاههایباشگاههای  کشورکشور  ""  جامجام  خلیجخلیج  فارسفارس""  دردر  تاریختاریخ  مشروحهمشروحه  ذیلذیل  
برگزاربرگزار  میگرددمیگردد..  علیهذاعلیهذا  خواهشمندخواهشمند  استاست  بابا  ملحوظملحوظ  نظرنظر  داشتنداشتن  مفادمفاد  ایناین  بخشنامهبخشنامه  نسبتنسبت  بهبه  اعزاماعزام  تیمهایتیمهای  واترپلویواترپلوی  آنآن  باشگاهباشگاه  جهتجهت  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  اقداماقدام  

فرمائیدفرمائید..

شرایطشرایط  شرکتشرکت  دردر  مسابقاتمسابقات  ::   --
تیمتیم  هایهای  شرکتشرکت  کنندهکننده  بایستیبایستی  ازاز  طرفطرف  هیأتهیأت  شناشنا  استاناستان  معرفیمعرفی  نامهنامه  داشتهداشته  باشندباشند.. --

--  کلیهکلیه  هزینههزینه  هاها  ازاز  قبیلقبیل  ایابایاب  وو  ذهابذهاب  ،،  تغذیهتغذیه  وو  اسکاناسکان  بربر  عهدهعهده  تیمتیم  هایهای  شرکتشرکت  کنندهکننده  میباشدمیباشد..
الفالف--  تعدادتعداد  افرادافراد  اعزامیاعزامی  ازاز  هرهر  تیمتیم

۱۴۱۴  نفرنفر  کهکه  دردر  هرهر  تیمتیم  میمی  بایستیبایستی  ازاز  ۱۱۱۱  بازیکنبازیکن  ردهرده  سنیسنی  ۱۴۱۴--۱۱۱۱  سالسال  استفادهاستفاده  نمایندنمایند  .. --
۱۱  نفرنفر  مربیمربی  کهکه  دارایدارای  گواهینامهگواهینامه  مربیگریمربیگری  دردر  رشتهرشته  واترپلوواترپلو  باشدباشد.. --
حضورحضور  ۱۱  نفرنفر  سرپرستسرپرست  وو  ۱۱  نفرنفر  داورداور  همراههمراه  تیمتیم  الزامیالزامی  میمی  باشدباشد.. --

بب--  تاریخ،تاریخ،  محلمحل  وو  ایامایام  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات::

توجهتوجه  ::  پذیرشپذیرش  ورزشکارانورزشکاران  بربر  حسبحسب  ردهرده  سنیسنی  ذکرذکر  شدهشده  میمی  باشدباشد  ((  متولدینمتولدین  سالسال  ۸۱۸۱  الیالی  ۸۴۸۴  ))  وو  ورزشکارانیورزشکارانی  کهکه  واجدواجد  شرایطشرایط  فوقفوق  نمینمی  باشدباشد  پذیرشپذیرش                  
نمینمی  شوندشوند..

جج--  مداركمدارك  موردمورد  نیازنیاز::  
اصلاصل  شناسنامهشناسنامه  عسکدارعسکدار++  فتوکپیفتوکپی ..۱۱

۲۲  قطعهقطعه  عکسعکس  بهبه  منظورمنظور  صدورصدور  کارتکارت  مخصوصمخصوص  مسابقاتمسابقات ..۲۲
لیستلیست  اسامیاسامی  وو  مشخصاتمشخصات  کاملکامل  کلیهکلیه  اعضایاعضای  تیمتیم  ((ورزشکار،ورزشکار،  مربی،مربی،  سرپرست،سرپرست،  داورداور))  کهکه  بهبه  تائیدتائید  ((مهرمهر  وو  امضاامضا))  ادارهاداره  کلکل  ورزشورزش  وو  جوانانجوانان  وو  هیأتهیأت  شنایشنای   ..۳۳

استاناستان  رسیدهرسیده  باشدباشد..  
کارتکارت  دانشجوییدانشجویی  یایا  گواهیگواهی  اشتغالاشتغال  بهبه  تحصیلتحصیل  عکسدارعکسدار   ..۴۴

۵۵..  کارتکارت  بیمهبیمه  ورزشیورزشی  سالسال  ۱۳۹۵۱۳۹۵
گواهیگواهی  سالمتسالمت  ازاز  پزشکپزشک   ..۶۶

ث- هزینه  مالی و پشتیبانی:
۱- کلیه هزینه های اعزام، اسکان و تغذیه هر تیم در زمان برگزاری مسابقات ، به عهده تیم های شرکت کننده میباشد .

IR۷۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰ ۳- مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان ورودی مسابقات به شماره حساب ۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰ یا شماره شباء
 بانک ملی بنام فدراسیون شنا واریز گردد.

۴- هزینه اردو شامل خوابگاه و سه وعده غذای روزانه به ازای هر نفر – روز ۷۵۰/۰۰۰  ریال که در بدو ورود توسط سرپرست اردو دریافت        
می گردد .

۵- جهت هماهنگی برای اسکان با شماره ۰۹۱۴۳۴۶۰۶۶۴ سرکار خانم رادور تماس گرفته شود .

ت- جلسه هماهنگی:
گردهمایی مربیان و سرپرستان تیم های استانی بمنظور انجام قرعه کشی جدول مسابقات و انتخاب اعضای کمیته فنی مسابقات رأس ساعت ۲۰ 

روز پذیرش و پس از استقرار تیم ها انجام می گیرد.

تبصره: الزم بذکر است تعداد اعضای کمیته فنی مسابقات پنج نفر بوده که سه نفر آن از سوی فدراسیون و دو نفر نیز توسط مربیان و 
سرپرستان حاضر در جلسه با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد. بدیهی است محل انجام جلسه با هماهنگی سرپرست کل مسابقات و با اطالع 

رسانی توسط میزبان تعیین می گردد. 

محلمحل  برگزاریبرگزاری  وو  خوابگاهخوابگاه  وو  تلفنتلفن  هایهای  ضرویضروی پایانپایان  مسابقاتمسابقات شروعشروع  مسابقاتمسابقات ورودورود  بهبه  اردواردو گروهگروه  سنیسنی

محلمحل  برگزاريبرگزاري::  استاناستان  آذربایجانآذربایجان  غربیغربی روزروز  جمعهجمعه
۹۵۹۵//۰۷۰۷//۳۰۳۰

روزروز  چهارشنبهچهارشنبه
۹۵۹۵//۰۷۰۷//۲۸۲۸

عصرعصر  روزروز  سهسه    شنبهشنبه
۹۵۹۵//۰۷۰۷//۲۷۲۷

    متولدینمتولدین  سالسال
۸۱۸۱  الیالی  ۸۴۸۴



وو--  مقرراتمقررات  وو  شیوهشیوه  برگزاریبرگزاری  مسابقاتمسابقات
مسابقاتمسابقات  بربر  اساساساس  قوانینقوانین  بینبین  المللیالمللی  برگزاربرگزار  خواهدخواهد  شدشد.. ..۱۱

روشروش  مسابقاتمسابقات  بربر  مبنایمبنای  تعدادتعداد  تیمهایتیمهای  شرکتشرکت  کنندهکننده  توسطتوسط  سرپرستسرپرست  فنیفنی  تعیینتعیین  وو  بهبه  کلیهکلیه  تیمهاتیمها  اعالماعالم  میمی  گرددگردد..  دردر  کلیهکلیه  امورامور  فنیفنی  پیشپیش  بینیبینی  نشدهنشده  کمیتهکمیته   ..۲۲
فنیفنی  مرکبمرکب  ازاز  ((سرپرستسرپرست  فنی،فنی،  یکیک  نفرنفر  ازاز  اعضایاعضای  کمیتهکمیته  فنیفنی  واترپلو،واترپلو،  سرپرستسرپرست  اجرائی،اجرائی،  یکیک  نفرنفر  نمایندهنماینده  سرپرستان،سرپرستان،  یکیک  نفرنفر  نمایندهنماینده  مربیانمربیان  شرکتشرکت  کنندهکننده  بهبه  

انتخابانتخاب  خودخود  آنهاآنها))  تصمیماتتصمیمات  الزمالزم  رارا  اتخاذاتخاذ  وو  ابالغابالغ  میمی  نمایندنمایند..  
مسئولیتمسئولیت  اعمالاعمال  وو  رفتاررفتار  اعضایاعضای  تیمتیم  اعماعم  ازاز  مربی،مربی،  بازیکنبازیکن  بعهدهبعهده  سرپرستسرپرست  تیمتیم  خواهدخواهد  بودبود.. ..۳۳

دردر  صورتصورت  انتخابانتخاب  نفراتنفرات  برتربرتر  دردر  پایانپایان  مسابقات،مسابقات،  ایناین  تصمیمتصمیم  میمی  بایستبایست  ازاز  طرفطرف  کمیتهکمیته  فنیفنی  مسابقاتمسابقات  وو  بهبه  صورتصورت  جمعیجمعی  موردمورد  بررسیبررسی  وو  اعالماعالم  نظرنظر  قرارقرار   ..۴۴
گیردگیرد..

اعالماعالم  آمادگیآمادگی  تیمتیم  هاها  حداکثرحداکثر  تاتا  تاریختاریخ  ۲۰۲۰//۰۷۰۷//۹۵۹۵  ازاز  طریقطریق  نمابرنمابر  ۸۸۸۲۰۷۱۴۸۸۸۲۰۷۱۴  بهبه  فدراسیونفدراسیون  شناشنا  ارسالارسال  گرددگردد..  بدیهیبدیهی  استاست  دردر  غیرغیر  اینصورتاینصورت  پذیرشپذیرش  
تیمتیم  هاییهایی  کهکه  دردر  زمانزمان  مقررمقرر  مراتبمراتب  شرکتشرکت  خودخود  رارا  اعالماعالم  ننمایندننمایند  امکانامکان  پذیرپذیر  نخواهدنخواهد  بودبود..




