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دستورالعمل اجرايي مسابقات ليگ دسته  1قهرماني كشور واترپلو سال 1315
 9315فدراسيون شنا  ،دهمين دوره مسابقات ليگ دسته يک کشور زير گروه ليگ برتر واترپلو در شهر تهران در تاريخ مشرروهه
بر اساس تقويم ورزشي سال 9315
ذيل برگزار ميگردد .عليهذا خواهشمند است با ملحوظ نظ ر داشتن مفاد اين بخشنامه نسبت به اعزام تيمهاي واترپلوي آن باشگاه جهت شررکت در مسرابقات
اقدام فرمائيد.
 شرايط شركت در مسابقات : مسابقات به صورت يک مرهله اي انجام ميگيرد و هق المشارکت هر تيم جهت ورود به مسابقات مبلغ  60/000/000ريال بوده که تا مورخ  15/99/19دروجه فدراسيون شنا پرداخت و به فدراسيون اعالم گردد .
*الزم بذکر است نمايندگان تيمها در صورت پرداخت هق المشارکت اجازه هضور در جلسه قرعه کشي را خواهند داشت .
 هيچ تيمي هق استفاده از نام هيئت شناي استان جهت شرکت در اين مسابقات را ندارد و ملزم به استفاده از نام باشگاه ( اسپانسر ) و يا استخر و ...مي باشد.
 کليه هزينه ها از قبيل اياب و ذهاب  ،تغذيه و اسکان بر عهده تيم هاي شرکت کننده ميباشد .الف -تعداد افراد اعزامي از هر تيم

  10نفر ورزشکار که در هر تيم مي بايستي از  6بازيکن زير 11سال استفاده گردد ( .بديهي است که در هر مسابقه هر تريم از  93برازيکن اعزامري اسرتفادهنمايد ) .
  9نفر مربي و  9نفر سرمربي کارت دار که در دوره بازآموزي مربيان فدراسيون هضور داشته و موفق به اخذ مجوز فعاليت مربيگري شده است .  9نفر سرپرست ذيصالح و مجرب که قادر به اداره امور تيم مربوطه باشد.  9نفر داور کارت دار  9نفر پزشک و ماساژور 9نفر تدارکات (جمعاً  16نفر)ب -تاريخ ،محل و ايام برگزاري مسابقات:
گروه سني
عموم

جلسه هماهنگي
صبح روز شنبه
15/91/91
ساعت 99
محل  :دفتر فدراسيون شنا

شروع مسابقات
صبح روز يکشنبه
15/91/95

پايان مسابقات
صبح روز
پنجشنبه
15/91/91

محل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضروي
محل برگزاري :استخر  3گانه شهيد شيرودي
* اقامت  ،اسکان و تغذيه بر عهده تيمهاي شرکت کننده
مي باشد و فدراسيون شنا در اين خصوص هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت.

ج -مدارك مورد نياز:

 .9اصل شناسنامه عسکدار +فتوکپي
 1 .1قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات
 .3ليست اسامي و مشخصات کامل کليه اعضاي تيم (ورزشکار ،مربي ،سرپرست ،داور) که به تائيد (مهر و امضرا) اداره کرل ورزش و جوانران و هيرتت شرناي
استان رسيده باشد.
 .1ارائه کارت پايان خدمت و يا دانشجويي (ورزشکاراني که به نحوي وضعيت خدمت نظام وظيفه آنان به طور قانوني مشرخ نمري باشرد هرق شررکت در
مسابقات را ندارند).
 .5کارت بيمه ورزشي سال 9315
و -مقررات و شيوه برگزاري مسابقات

 .9مسابقات بر اساس قوانين بين المللي برگزار خواهد شد.
 .1روش مسابقات بر مبناي تعداد تيمهاي شرکت کننده توسط سرپرست فني تعيين و به کليه تيمها اعالم مي گردد .در کليه امور فني پيش بيني نشده کميتره
فني مرکب از ( سرپرست فني ،يک نفر از اعضاي کميته فني واترپلو ،سرپرست اجرائي ،يک نفر نماينده سرپرستان ،يک نفر نماينده مربيان شرکت کننرده بره
انتخاب خود آنها) تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ مي نمايند.
 .3کليه تيمها مي توانند از بازيکنان ليگ زير  91سال کشور که در تيمهاي ليگ برتر واترپلو هضور ندارند  ،استفاده نمايند .
 .1هر تيم موظف است که دو دست کاله (ابي و سفيد) همراه تيم خود داشته باشد.
 .5مسئوليت اعمال و رفتار اعضاي تيم اعم از مربي ،بازيکن بعهده سرپرست تيم خواهد بود.

 .6تيمهاي شرکت کننده هق استفاده از بازيکنان ليگ برتر را ندارند.و فقطبازيکنان آزاد و بازيکنان تيم هاي منحل شده در صورت عردم قررارداد برا باشرگاه
ديگري مي توانند در ليگ دسته يک شرکت نمايند .
 . .1در صورت لزوم کميته فني مسابقات نفرات برتر را انتخاب و معرفي خواهند کرد .
اعالم آمادگي تيم ها حداكثر تا تاريخ  15/11/33از طريق نمابر  77703818به فدراسيون شنا ارسال گردد .بديهي است در غير اينصورت پذيرش تيم
هايي كه در زمان مقرر مراتب شركت خود را اعالم ننمايند امکان پذير نخواهد بود.

ث) جوائز:

 -9در پايان مسابقات به تيم هاي برتر امتياز هضور در ليگ برتر  ،مدال  ،کاپ واهکام قهرماني اهدا ميگردد .

