دستورالعمل اجرايي مسابقات لیگ واترپلو بانوان باشگاههای کشور " جام خلیج فارس" -اسفند ماه 5931
 9315فدراسيون شنا ،شيرجه و واترپلو مسابقات ليگ واترپلوی بانوان باشگاههای کشور «جام خليج فارس» در تااري مشارو ه
بر اساس تقويم ورزشي سال 9315
ذيل برگزار ميگردد .عليهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد اين بخشنامه نسبت به اعزام تيمهای واترپلوی آن باشگاه جهت شرکت در مساابقات
اقدام فرمائيد.
 شرايط شرکت در مسابقات : تيمهای شرکت کننده بايستي از طرف هيأت شنا استان معرفينامه داشته باشند. کليه هزينهها از قبيل اياب و ذهاب ،تغذيه و اسکان بر عهده تيمهای شرکت کننده ميباشد.الف -تعداد افراد اعزامي از هر تیم

 هر تيم شامل  91نفر ميباشد 93 ،بازيکن که ( 99بازيکن متولدين سالهای  )9311 – 9331و ( 2بازيکن متولد سال  )9319ميباشند.  9نفر مربي که دارای گواهينامه مربيگری در رشته واترپلو باشد. ضور  9نفر سرپرست و  9نفر داور همراه تيم الزامي ميباشد.ب -تاريخ ،محل و ايام برگزاری مسابقات:
گروه سني
متولدين سال
9319
 9331الي 9319
9331

ورود به اردو
عصر روز دوشنبه
15/92/1

شروع مسابقات
روز سهشنبه
15/92/91

پايان مسابقات
روز سهشنبه
15/92/91

محل برگزاری و خوابگاه و تلفن های ضروی
محل برگزاري :استان فارس

 )9314و ورزشکاراني که واجاد شارايف فاوم نمايباشاد پاذيرش
 9319الي 9314
توجه  :پذيرش ورزشکاران بر سب رده سني ذکر شده ميباشد (متولدين سال 9319
نميشوند.
ج -مدارك مورد نیاز:

 .9اصل شناسنامه عسکدار +فتوکپي
 2 .2قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات
.3ليست اسامي و مشخصات کامل کليه اعضای تيم (ورزشکار ،مربي ،سرپرست ،داور) که به تائيد (مهر و امضاا) اداره کال ورزش و جواناان و هياأت شانای
استان رسيده باشد.
 .4کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل عکسدار
 .5کارت بيمه ورزشي سال 9315
 .1گواهي سالمت از پزشک
ث -هزينه مالي و پشتیباني:

 -9کليه هزينههای اعزام ،اسکان و تغذيه هر تيم در زمان برگزاری مسابقات ،به عهده تيمهای شرکت کننده ميباشد.
 -2مبلغ  3/511/111ريال بعنوان ورودی مسابقات به شماره ساب  1911319939111يا شاماره شابا IR 351931111111911319939111
بانک ملي بنام فدراسيون شنا واريز گردد.
 -3هزينه اردو شامل خوابگاه و سه وعده غذای روزانه به ازای هر نفار – روز  151/111رياال کاه در بادو ورود توساف سرپرسات اردو دريافات
ميگردد.
 -4جهت هماهنگي برای اسکان با شماره  11934311311جناب آقای روستا تماس گرفته شود.
ت -جلسه هماهنگي:

گردهمايي مربيان و سرپرستان تيمهای استاني بمنظور انجام قرعهکشي جدول مسابقات و انتخاب اعضای کميته فني مساابقات رسس سااعت 29
روز پذيرش و پس از استقرار تيمها انجام ميگيرد.

تبصره :الزم بذکر است تعداد اعضای کميته فني مسابقات پنج نفر بوده کاه ساه نفار آن از ساوی فدراسايون و دو نفار نياز توساف مربياان و
سرپرستان اضر در جلسه با اکثريت آرا انتخاب خواهند شد .باديهي اسات محال انجاام جلساه باا همااهنگي سرپرسات کال مساابقات و باا
اطالعرساني توسف ميزبان تعيين ميگردد.

و -مقررات و شیوه برگزاری مسابقات

 .9مسابقات بر اساس قوانين بينالمللي برگزار خواهد شد.
 .2روش مسابقات بر مبنای تعداد تيمهای شرکت کننده توسف سرپرست فني تعيين و به کليه تيمها اعالم ميگردد .در کليه امور فني پيش بيني نشده کميتاه
فني مرکب از ( سرپرست فني ،يک نفر از اعضای کميته فني واترپلو ،سرپرست اجرائي ،يک نفر نماينده سرپرستان ،يک نفر نماينده مربيان شرکت کنناده باه
انتخاب خود آنها) تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ مينمايند.
 .3مسئوليت اعمال و رفتار اعضای تيم اعم از مربي ،بازيکن بعهده سرپرست تيم خواهد بود.
 .4در صورت انتخاب نفرات برتر در پايان مسابقات ،اين تصميم مي بايست از طرف کميته فني مسابقات و به صورت جمعي مورد بررساي و اعاالم نظار قارار
گيرد.
اعالم آمادگي تیم ها حداکثر تا تاريخ  31/51/4از طريق نمابر  77712854به فدراسیون شنا ارسال گردد .بديهي است در غیرر اينورورت پرشير
تیم هايي که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمايند امکان پشير نخواهد بود.

