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 سال 17دسته یک لیگ زیر مسابقات واترپلو 

 ( محل و زمان اجراي مسابقات:الف

  مسابقاتمسابقات  محل برگزاريمحل برگزاري  محل اسکانمحل اسکان  ترک ترک   پایان مسابقاتپایان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  پذیرش اسکانپذیرش اسکان  تاریخ تولدتاریخ تولد  گروه سنیگروه سنی

 سال 17زیر  

متولدین 

 و     11/10/79

 به باال

      روز 18ساعت 
مورخ  رشنبهچها
30/08/97  

    پنجشنبهصبح روز 
  01/09/97مورخ 

روز یکشنبه  عصر
04/09/97 

 صبح 10ساعت 
 روز دوشنبه مورخ

05/09/97  

 استخر شهبازی)امجدیه(–جان نز

 

 کانون فرهنگی سهرودی –انتهای خیابان فاتح  -زنجان  : محل اسکانآدرس 

 09190606194 ن:تلف هبا شمار حسین نجفی: اسکانو مسئول پذیرش 

با ر  برا ایران زنجرام ئ لسرذور  رس رق لسراب ان  23/08/97 توجه: الزم به ذکر است تیمهای شررکت کننر ه  ترا ترار  

 رزرئ خوابگاه ئ تهیه غسا اماانگ نموده ئ درخواست کتبی خودرا به ا شام ارسار نما ن .جهت 

  اعضاي تيم:  ( ب

 .می باشدنفر  16جمعا   رسمی )کارت دار(نفر داور  1 -فر سرپرست ن 1 -نفر مربی  1 -  نفر بازیکن 13: شامل  -

 .جلوگیری بعمل می آیداز پذیرش نفرات اضافی تحت هر عنوانی  اسکانبعلت محدودیت در ظرفیت  :1تبصره

 ( مدارک موردنياز: پ

اشرامتت  ( و ایتتر  ا تتر  www.irsf.irثبتتن متتر  سا قاتترذکرر قتتطریا اپ یرشتتف ااسیونتتن  )اا تتیی   تت ر    -1

( سا قامن جرقهر و قارذکرر صیار ق  اطشرس. عضیشن و ثبن مر  رسیه  ررن ر  )گر  تر اوپ @swimmmm2ذسه 

 قرعه رن  الزاق  ا ن(

اشتر   قاترس     000/000/5قبست    23/8/97رسیه تیمهری  ررن ر  )ه قیظف هاتن ) تتر اوپ اهرا ت به قتیا      -2

ذرمک قس  ذ ر   )اا یی    ر، وااشز  0108761131000حارب  مراه ارمص)هزاا تیقر ( ذه ع یا  هزش ه واوسی ذه 

 و شک ماخه  یش وااشزی اا همراه ذر ساخیا ن  ررن سا قارذکرر ذه رمینه     واتراسی اا ر  ممرش ).

 ه واپ وراا  قیظف ذه ااائه اضرشن مرقه قحضری وال)شن ق  ذر  ).سیر -3

ولی و یاا قایق قاانونی باه تاییار ماریر  و امضا، با توجه به ضیق وقت ، رضایت نامه با اثر انگشت  3: سا خصیص ذ ) 2تبصره

 تیق مذکور همچنین تعهر کتبی مریریت تیق مبنی برقبول  مسئولیت صحت رضایت نامه ها از اولیای ورزشکاران کافی میباشر.

 .ا میمون تیم خیس اا مخیاه) سا ن س یررار قرذیگر رق) رسه اپ قرذیر  فهیچ تیم  حف ا ن : 3 تبصره

 کنگره مسابقات:( ت

 21مسابقات رأس ساعت )فنی و انظباطی(  مسابقات هئیت ژوریگردهمایی مربیان و سرپرستان تیم های استانی بمنظور انتخاب اعضای 

 انجام می گیرد.استقرار تیم ها  و پس از (30/08/97مورخ  چهارشنبه)پذیرشروز 

 

مسابقات پنج نفر بوده که سه نفرر آن از سروی فدراسریون و دو نفرر نیرط توسر         هئیت ژوریم بذکر است تعداد اعضای الز : 4 تبصره

مسابقات راس ساعت مقرر در محل اسکان تعیین  کنگره برگطاری .با اکثریت آراء انتخاب خواهند شد جلسهمربیان و سرپرستان حاضر در 

 می گردد.
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 : ی برگزاري مسابقات( مقررات و شيوه نامه اجراید

 سال برگطار می گردد. 17مسابقات بر اساس دستورالعمل لیگ زیر  -1

 سال داشته باشد. 17هر مربی یا سرپرست فق  می تواند یک تیم در لیگ زیر -2

یااس اتیش ذی ت  منت)ه     رار ن رل قارذکرر ذا یا  قرجت  ا تی)گ  و ااائته ااهوراهتری اجراشت  سا قت       (ذ

 .تایین قیگرسس

 

 

        


