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اجرایی برگزاري مسابقات واترپلو قهرمانی کشوردستور العمل

مقدمه:
ــ اعمــاللــزومنظــر بــه  و     ر بــه شاخصــها و اســتانداردهاي متبــوعوحــدت رویــه در فرآینــد اجرایــی برگــزاري مســابقات بــا امعــان نظ

ــی ــیش بین ــالی  پ ــد و تع ــور رش ــه منظ ــدات الزم ب ــریم تمهی ــدرکاران  ورزو تک ــت ان ــان و داوران و دس ــکاران، مربی ــین ش ــمن تبی ض
آگــاهی کلیــه تــیم هــاي شــرکت کننــده ایــن دســتور العمــل تــدوین جهــت حقــوق یکســان و فرآینــدهاي مــذکور و ملحــوظ نمــودن 

گردیده که مبناي برگزاري مسابقات بوده و الزم االجرا می باشد.
) محل و زمان اجراي مسابقات:الف

مسابقاتمسابقاتمحل برگزاريمحل برگزاريمحل اسکانمحل اسکانترك ترك پایان مسابقاتپایان مسابقاتشروع مسابقاتشروع مسابقاتپذیرش اسکانپذیرش اسکانولدولدتاریخ تتاریخ تگروه سنیگروه سنی

و    1381متولدین سال16زیر 
به باال
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13/06/97

چهارشنبهصبح روز 
14/06/97مورخ 

روز یکشنبه عصر
18/06/97

صبح10ساعت 
روز دوشنبه 

19/06/97مورخ

(مجموعه ورزشی آزادي)تهران
استخر قهرمانی آزادي

٢خوابگاه شماره -مجموعه ورزشی آزادي-اتوبان تهران کرج5کیلومتر:محل اسکانآدرس 

٠٩١٢١٠۵٣۴۶٠ن:تلفهبا شمار:ھاشم مھربان اسکانو مسئول پذیرش 
اعضاي تیم: ) ب
.می باشدنفر 16جمعا رسمی (کارت دار)نفر داور 1-نفر سرپرست 1-نفر مربی 1-نفر بازیکن13:شامل-

.جلوگیري بعمل می آیداز پذیرش نفرات اضافی تحت هر عنوانی اسکانبعلت محدودیت در ظرفیت :1تبصره
) مدارك موردنیاز: پ
اصل شناسنامه عکسدار-1

اشـتغال بـه  دارك عکسدار معتبـر از قبیـل گواهینامـه   چنانچه برخی از ورزشکاران فاقد شناسنامه عکسدار می باشند. ارائه م:2تبصره
لزوم ارائه اصل شناسنامه هـاي والـدین الزامـی    و در صورت استان ادارات آموزش و پرورشواحدهاي آموزشیحصیل ممهور به مهر ت

خواهد بود.
کارت)IDکه در یکسال گذشته تهیه شده بمنظور صدور کارت شناسایی (3×4دو قطعه عکس -2
)1397سال داراي اعتبار در زمان مسابقات و کارت بیمه ورزشی (-3
بـا  بهمراه آلبـوم عکـس مربوطـه   فرم تکمیل شده اسامی و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم (ورزشکار، مربی، داور و سرپرست)ارائه-4

(به پیوست موجود می باشد)ت شنا و ممهور به مهر هیئت استان.هیاتأئید 
.ر نیمکت تیم خود را نخواهد داشت دکارت مربیگريفاقد اده از مربیان فهیچ تیمی حق است:3تبصره

کنگره مسابقات:) ت
(فنـی  مسابقاتهئیت ژوريگردهمایی مربیان و سرپرستان تیم هاي استانی بمنظور انجام قرعه کشی جدول مسابقات و انتخاب اعضاي 

انجام می گیرد.استقرار تیم ها و پس از)13/06/97سه شنبه مورخ (پذیرشروز 21مسابقات رأس ساعت و انظباطی) 
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مسابقات پنج نفر بوده که سه نفـر آن از سـوي فدراسـیون و دو نفـر نیـز توسـط       هئیت ژوريالزم بذکر است تعداد اعضاي :4تبصره
ابقات راس ساعت مقرر در محل اسکان تعیین مسکنگرهبرگزاري.با اکثریت آراء انتخاب خواهند شدجلسهمربیان و سرپرستان حاضر در 

می گردد.
:) مقررات و شیوه نامه اجرایی برگزاري مسابقاتد
برگزار می گردد.) FINAمسابقات براساس قوانین بین المللی واترپلو (-1
مسابقات در طی مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی به پایان خواهد رسید.-2
اپ و حکم قهرمانی اهداء می گردد.و سوم مسابقات، مدال، کبه تیم هاي اول، دوم-3

جلسـه   13/06/97روز سـه شـنبه مـورخ    20لغایـت  18وب مسـابقات ، از سـاعت   بمنظور هماهنگی بیشتر در برگزاري مطل:5تبصره 
ر کلیه داوران ومربیان تیم هـا در  حضوذابرگزار خواهد گردید لو مربیان (کالس باز آموزي داوري) در محل استخر آزادي توجیهی داوران 

جلسه مذکور الزامی می باشد.
ـ      )ذ وارد پـیش بینـی نشـده    سرپرست کل مسابقات بعنوان مرجـع رسـیدگی و ارائـه راهکارهـاي اجرایـی در م

.تعیین میگردد

محسن رضوانی
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلورییس


