
 

  
  
  

  13913966  ماهماهبهمن بهمن   --""جام خليج فارسجام خليج فارس  ""ليگ واترپلو بانوان باشگاههاي كشور ليگ واترپلو بانوان باشگاههاي كشور مسابقات مسابقات دوم دوم مرحله مرحله   دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي
در تـاريخ مشـروحه در تـاريخ مشـروحه   »»فـارسفـارس  ججييجام خلجام خل««كشور كشور   ييهاهابانوان باشگاهبانوان باشگاه  ييواترپلوواترپلو  مسابقات ليگمسابقات ليگ  شيرجه و واترپلوشيرجه و واترپلو  ،،فدراسيون شنافدراسيون شنا  13913966بر اساس تقويم ورزشي سال بر اساس تقويم ورزشي سال 

هاي واترپلوي آن باشگاه جهت شـركت در مسـابقات هاي واترپلوي آن باشگاه جهت شـركت در مسـابقات دد. عليهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد اين بخشنامه نسبت به اعزام تيمدد. عليهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد اين بخشنامه نسبت به اعزام تيمگرگرميمي  ذيل برگزارذيل برگزار
  اقدام فرمائيد.اقدام فرمائيد.

  شرايط شركت در مسابقات : شرايط شركت در مسابقات :   --
  هاي شركت كننده بايستي از طرف هيأت شنا استان معرفينامه داشته باشند.هاي شركت كننده بايستي از طرف هيأت شنا استان معرفينامه داشته باشند.تيمتيم  --
  باشد.باشد.هاي شركت كننده ميهاي شركت كننده ميياب و ذهاب، تغذيه و اسكان بر عهده تيمياب و ذهاب، تغذيه و اسكان بر عهده تيمها از قبيل اها از قبيل اكليه هزينهكليه هزينه    --

  تعداد افراد اعزامي از هر تيمتعداد افراد اعزامي از هر تيم  --الفالف
  ..ددباشباش) مي) مي13821382  --  13831383بازيكن متولدين سال بازيكن متولدين سال   22و حداكثر و حداكثر   13137979  ––  13813811متولدين سال متولدين سال بازكين بازكين   1111((  كهكه  بازيكنبازيكن  1313  ،،باشدباشدنفر مينفر مي  1616هر تيم شامل هر تيم شامل   --
  بيگري در رشته واترپلو باشد.بيگري در رشته واترپلو باشد.كه داراي گواهينامه مركه داراي گواهينامه مرنفر مربي نفر مربي   11  --
  باشد.باشد.نفر داور همراه تيم الزامي مينفر داور همراه تيم الزامي مي  11نفر سرپرست و نفر سرپرست و   11حضور حضور   --
  تاريخ، محل و ايام برگزاري مسابقات:تاريخ، محل و ايام برگزاري مسابقات:  --بب

  
) و ) و 13821382  --  13831383بـازيكن متولـدين سـال بـازيكن متولـدين سـال   22و حـداكثر و حـداكثر   13137979الـي الـي   13813811سـال سـال متولـدين متولـدين باشـد (باشـد (پذيرش ورزشكاران بر حسب رده سني ذكر شده ميپذيرش ورزشكاران بر حسب رده سني ذكر شده ميتوجه : توجه : 

  ..شوندشوندنمينمي  پذيرشپذيرش  ،،باشدباشدورزشكاراني كه واجد شرايط فوق نميورزشكاراني كه واجد شرايط فوق نمي
  
  مدارك مورد نياز: مدارك مورد نياز:   --جج
  اصل شناسنامه عسكدار+ فتوكپياصل شناسنامه عسكدار+ فتوكپي  ..11
  قطعه عكس به منظور صدور كارت مخصوص مسابقاتقطعه عكس به منظور صدور كارت مخصوص مسابقات  22  ..22
  هيـأتهيـأتو و ش و جوانـان ش و جوانـان ورزورزو مشخصات كامل كليه اعضاي تيم (ورزشكار، مربي، سرپرست، داور) كه به تائيد (مهـر و امضـا) اداره كـل و مشخصات كامل كليه اعضاي تيم (ورزشكار، مربي، سرپرست، داور) كه به تائيد (مهـر و امضـا) اداره كـل   ليست اساميليست اسامي  ..33

  شناي استان رسيده باشد. شناي استان رسيده باشد. 
    دارداركارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل عكسكارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل عكس  ..44
  13913966كارت بيمه ورزشي سال كارت بيمه ورزشي سال     ..55
    گواهي سالمت از پزشكگواهي سالمت از پزشك  ..66

  
  هزينه  مالي و پشتيباني: -ث
  باشد.هاي شركت كننده ميهاي اعزام، اسكان و تغذيه هر تيم در زمان برگزاري مسابقات، به عهده تيمكليه هزينه -1
 
  گردد.مي رپرست اردو دريافتريال كه در بدو ورود توسط س 000/850روز  –هزينه اردو شامل خوابگاه و سه وعده غذاي روزانه به ازاي هر نفر  -2
  تماس گرفته شود. ف آذرنيلوفر رئوسركار خانم  09378623241جهت هماهنگي براي اسكان با شماره  -3
  

  نگي:جلسه هماه -ت
 21اعت سـسابقات رأس مكشي جدول مسابقات و انتخاب اعضاي كميته فني هاي استاني بمنظور انجام قرعهگردهمايي مربيان و سرپرستان تيم
 گيرد.ها انجام ميروز پذيرش و پس از استقرار تيم

 
 

  محل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضرويمحل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضروي  پايان مسابقاتپايان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  ورود به اردوورود به اردو  گروه سنيگروه سني
  متولدين سالمتولدين سال    

  13137979الي الي   13138811
تولدين تولدين بازيكن مبازيكن م  22حداكثر حداكثر 
  13821382  --  13831383سال سال 

  شنبهشنبهپنجپنجعصر روز عصر روز 
0505//1111//9696  

  جمعهجمعهروز روز 
0606//1111//9696  

  شنبهشنبه  روز روز 
  استاديوم آزادي (فدراسيون شنا)استاديوم آزادي (فدراسيون شنا)  محل برگزاري:محل برگزاري:  9696//1111//0707



 

ربيـان و مر نيـز توسـط سـوي فدراسـيون و دو نفـ الزم بذكر است تعداد اعضاي كميته فني مسابقات پنج نفر بوده كـه سـه نفـر آن از تبصره:
ا بـمسـابقات و  سرپرستان حاضر در جلسه با اكثريت آراء انتخاب خواهند شد. بـديهي اسـت محـل انجـام جلسـه بـا همـاهنگي سرپرسـت كـل

  گردد. رساني توسط ميزبان تعيين مياطالع
  

  
  مقررات و شيوه برگزاري مسابقاتمقررات و شيوه برگزاري مسابقات  --وو
  المللي برگزار خواهد شد.المللي برگزار خواهد شد.مسابقات بر اساس قوانين بينمسابقات بر اساس قوانين بين  ..11
گردد. در كليه امور فني پيش بيني نشـده گردد. در كليه امور فني پيش بيني نشـده ها اعالم ميها اعالم ميهاي شركت كننده توسط سرپرست فني تعيين و به كليه تيمهاي شركت كننده توسط سرپرست فني تعيين و به كليه تيمروش مسابقات بر مبناي تعداد تيمروش مسابقات بر مبناي تعداد تيم  ..22

ستان، يـك نفـر نماينـده مربيـان شـركت ستان، يـك نفـر نماينـده مربيـان شـركت كميته فني مركب از (سرپرست فني، يك نفر از اعضاي كميته فني واترپلو، سرپرست اجرائي، يك نفر نماينده سرپركميته فني مركب از (سرپرست فني، يك نفر از اعضاي كميته فني واترپلو، سرپرست اجرائي، يك نفر نماينده سرپر
  نمايند. نمايند. ها) تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ ميها) تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ ميكننده به انتخاب خود آنكننده به انتخاب خود آن

  مسئوليت اعمال و رفتار اعضاي تيم اعم از مربي، بازيكن بعهده سرپرست تيم خواهد بود.مسئوليت اعمال و رفتار اعضاي تيم اعم از مربي، بازيكن بعهده سرپرست تيم خواهد بود.  ..33
ه فني مسابقات و به صورت جمعي مورد بررسـي و اعـالم نظـر ه فني مسابقات و به صورت جمعي مورد بررسـي و اعـالم نظـر بايست از طرف كميتبايست از طرف كميتدر صورت انتخاب نفرات برتر در پايان مسابقات، اين تصميم ميدر صورت انتخاب نفرات برتر در پايان مسابقات، اين تصميم مي  ..44

  قرار گيرد.قرار گيرد.
  به فدراسيون شنا ارسال گردد. بديهي است در غير اينصورت پـذيرش به فدراسيون شنا ارسال گردد. بديهي است در غير اينصورت پـذيرش   8882071488820714از طريق نمابر از طريق نمابر   9696//1111//0303اعالم آمادگي تيم ها حداكثر تا تاريخ اعالم آمادگي تيم ها حداكثر تا تاريخ 

  ير نخواهد بود.ير نخواهد بود.تيم هايي كه در زمان مقرر مراتب شركت خود را اعالم ننمايند امكان پذتيم هايي كه در زمان مقرر مراتب شركت خود را اعالم ننمايند امكان پذ
    


