
  
  
  

  13913966  ماهماهبهمن بهمن   --""جام خلیج فارسجام خلیج فارس  ""لیگ واترپلو بانوان باشگاههاي کشور لیگ واترپلو بانوان باشگاههاي کشور مسابقات مسابقات دوم دوم مرحله مرحله   دستورالعمل اجراییدستورالعمل اجرایی
در تـاریخ مشـروحه   در تـاریخ مشـروحه     »»فارسفارس  ججییجام خلجام خل««کشور کشور   ييهاها  بانوان باشگاهبانوان باشگاه  ييواترپلوواترپلو  مسابقات لیگمسابقات لیگ  شیرجه و واترپلوشیرجه و واترپلو  ،،فدراسیون شنافدراسیون شنا  13913966بر اساس تقویم ورزشی سال بر اساس تقویم ورزشی سال 

هاي واترپلوي آن باشگاه جهت شرکت در مسـابقات  هاي واترپلوي آن باشگاه جهت شرکت در مسـابقات    دد. علیهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیمدد. علیهذا خواهشمند است با ملحوظ نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیمگرگر  میمی  ذیل برگزارذیل برگزار
  اقدام فرمائید.اقدام فرمائید.

  شرایط شرکت در مسابقات : شرایط شرکت در مسابقات :   --
  هاي شرکت کننده بایستی از طرف هیأت شنا استان معرفینامه داشته باشند.هاي شرکت کننده بایستی از طرف هیأت شنا استان معرفینامه داشته باشند.  تیمتیم  --
  باشد.باشد.  هاي شرکت کننده میهاي شرکت کننده می  یاب و ذهاب، تغذیه و اسکان بر عهده تیمیاب و ذهاب، تغذیه و اسکان بر عهده تیمها از قبیل اها از قبیل ا  کلیه هزینهکلیه هزینه    --

  تعداد افراد اعزامی از هر تیمتعداد افراد اعزامی از هر تیم  --الفالف
  ..ددباشباش  ) می) می13138282  ––  13813855متولدین سال متولدین سال   بازکن که(بازکن که(  1111  ،،باشدباشد  نفر مینفر می  1144هر تیم شامل هر تیم شامل   --
  که داراي گواهینامه مربیگري در رشته واترپلو باشد.که داراي گواهینامه مربیگري در رشته واترپلو باشد.نفر مربی نفر مربی   11  --
  باشد.باشد.  داور همراه تیم الزامی میداور همراه تیم الزامی می  نفرنفر  11نفر سرپرست و نفر سرپرست و   11حضور حضور   --

  تاریخ، محل و ایام برگزاري مسابقات:تاریخ، محل و ایام برگزاري مسابقات:  --بب

  

  پـذیرش پـذیرش   ،،باشـد باشـد   ورزشکارانی که واجد شـرایط فـوق نمـی   ورزشکارانی که واجد شـرایط فـوق نمـی   و و ))  13138585الی الی   13821382  سالسالمتولدین متولدین باشد (باشد (  پذیرش ورزشکاران بر حسب رده سنی ذکر شده میپذیرش ورزشکاران بر حسب رده سنی ذکر شده میتوجه : توجه : 
  ..شوندشوند  نمینمی

  
  مدارك مورد نیاز:  مدارك مورد نیاز:    --جج
  اصل شناسنامه عسکدار+ فتوکپیاصل شناسنامه عسکدار+ فتوکپی  ..11
  قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقاتقطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات  22  ..22
شـناي  شـناي    هیـأت هیـأت و و ورزش و جوانـان  ورزش و جوانـان  و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم (ورزشکار، مربی، سرپرست، داور) که به تائید (مهر و امضـا) اداره کـل   و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم (ورزشکار، مربی، سرپرست، داور) که به تائید (مهر و امضـا) اداره کـل     اسامیاسامی  لیستلیست  ..33

  استان رسیده باشد. استان رسیده باشد. 
    داردار  کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکسکارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکس  ..44
  13913966کارت بیمه ورزشی سال کارت بیمه ورزشی سال     ..55
    گواهی سالمت از پزشکگواهی سالمت از پزشک  ..66

  
 هزینه  مالی و پشتیبانی: -ث
 باشد. هاي شرکت کننده می هاي اعزام، اسکان و تغذیه هر تیم در زمان برگزاري مسابقات، به عهده تیم کلیه هزینه -1
 تماس گرفته شود.بخشی سرکار خانم  09109958305جهت هماهنگی براي اسکان با شماره  -3
  

 جلسه هماهنگی: -ت
 21کشی جدول مسابقات و انتخاب اعضاي کمیته فنی مسـابقات رأس سـاعت    هاي استانی بمنظور انجام قرعه گردهمایی مربیان و سرپرستان تیم

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

یـان و  الزم بذکر است تعداد اعضاي کمیته فنی مسابقات پنج نفر بوده کـه سـه نفـر آن از سـوي فدراسـیون و دو نفـر نیـز توسـط مرب         تبصره:
سرپرستان حاضر در جلسه با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد. بـدیهی اسـت محـل انجـام جلسـه بـا همـاهنگی سرپرسـت کـل مسـابقات و بـا            

 گردد.  رسانی توسط میزبان تعیین می اطالع

  محل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضرويمحل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضروي  پایان مسابقاتپایان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  ورود به اردوورود به اردو  گروه سنیگروه سنی
  متولدین سالمتولدین سال    

  13138585الی الی   13138822
  

  جمعهجمعهعصر روز عصر روز 
2727//1111//9696  

  شنبهشنبهروز روز 
2828//1111//9696  

  شنبهشنبهیکیک  روز روز 
  استان قزویناستان قزوین  اري:اري:محل برگزمحل برگز  9696//1111//2929

 



 
  

  مقررات و شیوه برگزاري مسابقاتمقررات و شیوه برگزاري مسابقات  --وو
  المللی برگزار خواهد شد.المللی برگزار خواهد شد.  مسابقات بر اساس قوانین بینمسابقات بر اساس قوانین بین  ..11
گردد. در کلیه امور فنی پیش بینی نشده کمیتـه  گردد. در کلیه امور فنی پیش بینی نشده کمیتـه    ها اعالم میها اعالم می  هاي شرکت کننده توسط سرپرست فنی تعیین و به کلیه تیمهاي شرکت کننده توسط سرپرست فنی تعیین و به کلیه تیم  ت بر مبناي تعداد تیمت بر مبناي تعداد تیمروش مسابقاروش مسابقا  ..22

نـده بـه   نـده بـه   ت کنت کنفنی مرکب از (سرپرست فنی، یک نفر از اعضاي کمیته فنی واترپلو، سرپرست اجرائی، یک نفر نماینده سرپرستان، یک نفر نماینده مربیان شرکفنی مرکب از (سرپرست فنی، یک نفر از اعضاي کمیته فنی واترپلو، سرپرست اجرائی، یک نفر نماینده سرپرستان، یک نفر نماینده مربیان شرک
  نمایند. نمایند.   ها) تصمیمات الزم را اتخاذ و ابالغ میها) تصمیمات الزم را اتخاذ و ابالغ می  انتخاب خود آنانتخاب خود آن

  مسئولیت اعمال و رفتار اعضاي تیم اعم از مربی، بازیکن بعهده سرپرست تیم خواهد بود.مسئولیت اعمال و رفتار اعضاي تیم اعم از مربی، بازیکن بعهده سرپرست تیم خواهد بود.  ..33
ررسـی و اعـالم نظـر قـرار     ررسـی و اعـالم نظـر قـرار     بایست از طرف کمیته فنی مسابقات و به صورت جمعی مورد ببایست از طرف کمیته فنی مسابقات و به صورت جمعی مورد ب  در صورت انتخاب نفرات برتر در پایان مسابقات، این تصمیم میدر صورت انتخاب نفرات برتر در پایان مسابقات، این تصمیم می  ..44

  گیرد.گیرد.
  به فدراسیون شنا ارسال گردد. بدیهی است در غیر اینصـورت پـذیرش   به فدراسیون شنا ارسال گردد. بدیهی است در غیر اینصـورت پـذیرش     8882071488820714از طریق نمابر از طریق نمابر   9696//1111//2424اعالم آمادگی تیم ها حداکثر تا تاریخ اعالم آمادگی تیم ها حداکثر تا تاریخ 

  تیم هایی که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمایند امکان پذیر نخواهد بود.تیم هایی که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمایند امکان پذیر نخواهد بود.
  

 


