
 

  

  

  

  59315931  ماهماه  اسفنداسفند  --""جام خلیج فارسجام خلیج فارس  ""    دومدوممرحله مرحله   ––لیگ واترپلو بانوان باشگاههای کشور لیگ واترپلو بانوان باشگاههای کشور دستورالعمل اجرايي مسابقات دستورالعمل اجرايي مسابقات 

در تاريخ در تاريخ   ««فارسفارس  ججييجام خلجام خل»»کشور کشور   ییهاها  بانوان باشگاهبانوان باشگاه  ییواترپلوواترپلو  مسابقات ليگمسابقات ليگ  دومدوممرحله مرحله   شيرجه و واترپلوشيرجه و واترپلو  ،،فدراسيون شنافدراسيون شنا  93193155بر اساس تقويم ورزشي سال بر اساس تقويم ورزشي سال 

های واترپلوی آن باشگاه جهتت شترکت در   های واترپلوی آن باشگاه جهتت شترکت در     بخشنامه نسبت به اعزام تيمبخشنامه نسبت به اعزام تيم  عليهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد اينعليهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد اين. . گرددگردد  ميمي  ل برگزارل برگزارمشروحه ذيمشروحه ذي

  ..مسابقات اقدام فرمائيدمسابقات اقدام فرمائيد

  : : شرايط شرکت در مسابقات شرايط شرکت در مسابقات   --
  ..های شرکت کننده بايستي از طرف هيأت شنا استان معرفينامه داشته باشندهای شرکت کننده بايستي از طرف هيأت شنا استان معرفينامه داشته باشند  تيمتيم  --

  ..باشدباشد  های شرکت کننده ميهای شرکت کننده مي  ها از قبيل اياب و ذهاب، تغذيه و اسکان بر عهده تيمها از قبيل اياب و ذهاب، تغذيه و اسکان بر عهده تيم  ههکليه هزينکليه هزين    --

  تعداد افراد اعزامي از هر تیمتعداد افراد اعزامي از هر تیم  --الفالف

  ..استفاده گردداستفاده گرددسال سال   9191  ––  9999بازيکن رده سني بازيکن رده سني   9999از از : : باشدباشد  نفر مينفر مي  9191هر تيم شامل هر تيم شامل   --

  ..که دارای گواهينامه مربيگری در رشته واترپلو باشدکه دارای گواهينامه مربيگری در رشته واترپلو باشدنفر مربي نفر مربي   99  --

  ..باشدباشد  نفر داور همراه تيم الزامي مينفر داور همراه تيم الزامي مي  99سرپرست و سرپرست و نفر نفر   99حضور حضور   --

  ::تاريخ، محل و ايام برگزاری مسابقاتتاريخ، محل و ايام برگزاری مسابقات  --بب

  

                  باشتد پتذيرش  باشتد پتذيرش    و ورزشکاراني که واجتد شترايف فتوم نمتي    و ورزشکاراني که واجتد شترايف فتوم نمتي    ( ( 93193111الي الي   93931919سال سال متولدين متولدين ))باشد باشد   پذيرش ورزشکاران بر حسب رده سني ذکر شده ميپذيرش ورزشکاران بر حسب رده سني ذکر شده مي: : توجه توجه 

  ..شوندشوند  نمينمي
  

  : : مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز  --جج

  فتوکپيفتوکپي+ + اصل شناسنامه عسکداراصل شناسنامه عسکدار  ..99

  کارت مخصوص مسابقاتکارت مخصوص مسابقاتقطعه عکس به منظور صدور قطعه عکس به منظور صدور   22  ..22

شتنای  شتنای    هيتأت هيتأت و و ورزش و جوانتان  ورزش و جوانتان  اداره کتل  اداره کتل  ( ( مهر و امضتا مهر و امضتا ))که به تائيد که به تائيد ( ( ورزشکار، مربي، سرپرست، داورورزشکار، مربي، سرپرست، داور))و مشخصات کامل کليه اعضای تيم و مشخصات کامل کليه اعضای تيم   ليست اساميليست اسامي  ..33

  . . استان رسيده باشداستان رسيده باشد

    داردار  کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل عکسکارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل عکس  ..11

  93159315کارت بيمه ورزشي سال کارت بيمه ورزشي سال     ..55

    پزشکپزشک  گواهي سالمت ازگواهي سالمت از  ..66

  

 :هزينه  مالي و پشتیباني -ث

 .باشد های شرکت کننده مي های اعزام، اسکان و تغذيه هر تيم در زمان برگزاری مسابقات، به عهده تيم کليه هزينه -9

        ريتال کته در بتدو ورود توستف سرپرستت اردو دريافتت       000/150روز  –هزينه اردو شامل خوابگاه و سه وعده غذای روزانه به ازای هر نفتر   -2
 .گردد مي

 .تماس گرفته شود روستاجناب آقای  01991310301جهت هماهنگي برای اسکان با شماره  -1
  

 :جلسه هماهنگي -ت
 29فني مستابقات رسس ستاعت   کشي جدول مسابقات و انتخاب اعضای کميته  های استاني بمنظور انجام قرعه گردهمايي مربيان و سرپرستان تيم

 .گيرد ها انجام مي روز پذيرش و پس از استقرار تيم

 

 

 

 

  محل برگزاری و خوابگاه و تلفن های ضرویمحل برگزاری و خوابگاه و تلفن های ضروی  پايان مسابقاتپايان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  ورود به اردوورود به اردو  گروه سنيگروه سني

  متولدين سالمتولدين سال    

  93193111الي الي   93931919

  شنبهشنبه  سهسهعصر روز عصر روز 

9090//9292//1515  
  چهارشنبهچهارشنبهروز روز 

9999//9292//1515  
  روز جمعهروز جمعه

9393//9292//1515  
  فارسفارساستان استان   ::محل برگزاريمحل برگزاري



 

 

 

الزم بذکر است تعداد اعضای کميته فني مسابقات پنج نفر بوده کته سته نفتر آن از ستوی فدراستيون و دو نفتر نيتز توستف مربيتان و           :تبصره

هي استت محتل انجتام جلسته بتا همتاهنگي سرپرستت کتل مستابقات و بتا           بتدي . سرپرستان حاضر در جلسه با اکثريت آراء انتخاب خواهند شد
 . گردد رساني توسف ميزبان تعيين مي اطالع

 
  

  مقررات و شیوه برگزاری مسابقاتمقررات و شیوه برگزاری مسابقات  --وو

  ..المللي برگزار خواهد شدالمللي برگزار خواهد شد  مسابقات بر اساس قوانين بينمسابقات بر اساس قوانين بين  ..99

در کليه امور فني پيش بيني نشده کميتته  در کليه امور فني پيش بيني نشده کميتته  . . گرددگردد  ها اعالم ميها اعالم مي  ليه تيمليه تيمهای شرکت کننده توسف سرپرست فني تعيين و به کهای شرکت کننده توسف سرپرست فني تعيين و به ک  روش مسابقات بر مبنای تعداد تيمروش مسابقات بر مبنای تعداد تيم  ..22

سرپرست فني، يک نفر از اعضای کميته فني واترپلو، سرپرست اجرائي، يک نفر نماينده سرپرستان، يک نفر نماينده مربيان شرکت کننتده بته   سرپرست فني، يک نفر از اعضای کميته فني واترپلو، سرپرست اجرائي، يک نفر نماينده سرپرستان، يک نفر نماينده مربيان شرکت کننتده بته   ))فني مرکب از فني مرکب از 

  . . نمايندنمايند  تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ ميتصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ مي( ( هاها  انتخاب خود آنانتخاب خود آن

  ..مسئوليت اعمال و رفتار اعضای تيم اعم از مربي، بازيکن بعهده سرپرست تيم خواهد بودمسئوليت اعمال و رفتار اعضای تيم اعم از مربي، بازيکن بعهده سرپرست تيم خواهد بود  ..33

بايست از طرف کميته فني مسابقات و به صورت جمعي مورد بررستي و اعتالم نظتر قترار     بايست از طرف کميته فني مسابقات و به صورت جمعي مورد بررستي و اعتالم نظتر قترار       در صورت انتخاب نفرات برتر در پايان مسابقات، اين تصميم ميدر صورت انتخاب نفرات برتر در پايان مسابقات، اين تصميم مي  ..11

  ..گيردگيرد

  بديهي است در غیرر اينورورت پرشير     بديهي است در غیرر اينورورت پرشير     . . به فدراسیون شنا ارسال گرددبه فدراسیون شنا ارسال گردد  7771285477712854از طريق نمابر از طريق نمابر   1133//5151//44اعالم آمادگي تیم ها حداکثر تا تاريخ اعالم آمادگي تیم ها حداکثر تا تاريخ 

  ..تیم هايي که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمايند امکان پشير نخواهد بودتیم هايي که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمايند امکان پشير نخواهد بود
  


