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 )مرحله دوم(سال 17زیر برتر لیگ 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  سه شنبه

27/09/97  

    شنبهچهارصبح روز 
  28/09/97مورخ 

 جمعهروز  عصر
30/09/97 

 صبح 10ساعت 
 مورخ شنبهروز 

01/10/97  

 استخر شهبازی)امجدیه(–جان نز

 

 مجموعه ورزشی انقالب  – بهمن  22بزرگراه  -زنجان  : محل اسکانآدرس 

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

با ر  برا ایران زنجرام ئ لسرذور  رس رق لسراب ان  25/09/97 توجه: الزم به ذکر است تیمهای شررکت کننر ه  ترا ترار  

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

 لایر لیباش .( 650000 ان برای ار نفر رئزی ،غسا ئ ترانسفر از خوابگاه به لحل لساب

  اعضاي تيم:  ( ب

 .می باشدنفر  16جمعا  نفرمربی 1 -نفر سرپرست 1 -مربی  سرنفر 1 -  نفر بازیكن 13: شامل  -

 ( مدارک موردنياز: پ

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

( سا قامن جرقهر و قارذکرر صیار ق  اطشکس. عضیشن و ثبتن متر  رسیته  تکرن ر  ت) ر       @swimmmm2سه ذ

 الزاق  ا ن(

 ه واپ وراا  قیظف ذه ااائه اضرشن مرقه قحضکی وال)شن ق  ذر  ).سیر -2

ولی و یا قیم قانونی به تایید مدیر  و امضا، با توجه به ضیق وقت ، رضایت نامه با اثر انگشت  2: سا خصیص ذ ) 2تبصکه

 تیم مذکور همچنین تعهد کتبی مدیریت تیم مبنی برقبول  مسئولیت صحت رضایت نامه ها از اولیای ورزشکاران کافی میباشد.

 .ا میمون تیم خیس اا مخیاه) سا ن س ررار قکذیگکی رق) رسه اپ قکذیر  فهیچ تیم  حف ا ت : 3 تبصکه

 کرن ر  )ه   کقکذ  ، قکذ  و  کاک ن( یبف قیامین  ی ر ذرش) اپ تینکر  ه سرمه ررسا     تیمهری  -3

شکعه ساا و  سیاا شک امگ و قتح)النول ا تفرسه ممرش). سا غیک اشن صیار اپ مناتن ررسا     ذک اوی 

 میمون جسی یکی  ذه عمل ق  آش)(

 کنگره مسابقات:( ت

 21مسابقات رأس ساعت )فنی و انظباطی(  مسابقات هئيت ژوریبمنظور انتخاب اعضای گردهمایی مربيان و سرپرستان تيم های استانی 

 انجام می گيرد.استقرار تيم ها  و پس از (27/09/97مورخ  سه شنبه)پذیرشروز 

 : ( مقررات و شيوه نامه اجرایی برگزاري مسابقاتد

 سال برگزار می گردد. 17مسابقات بر اساس دستورالعمل ليگ زیر  -1

 سال داشته باشد. 17هر مربی یا سرپرست فقط می تواند یک تيم در ليگ زیر -2

یااس اتی  ذی ت  منت)ه     کاک ن رل قارذکرر ذع یا  قکجت  ا تی)   و ااائته ااهوراهتری اجکاشت  سا قت       (ذ

 .تعیین قیگکسس
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