
 

  

  

  

  13971397ماهماه  اسفنداسفند  --""جام خلیج فارسجام خلیج فارس  ""لیگ واترپلو بانوان باشگاههای کشور لیگ واترپلو بانوان باشگاههای کشور مسابقات مسابقات   دومدوممرحله مرحله   دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي

در تااري  مشارو ه   در تااري  مشارو ه     ««فارسفارس  ججييجام خلجام خل»»کشور کشور   ییهاها  بانوان باشگاهبانوان باشگاه  ییواترپلوواترپلو  مسابقات ليگمسابقات ليگ  شيرجه و واترپلوشيرجه و واترپلو  ،،فدراسيون شنافدراسيون شنا  13971397بر اساس تقويم ورزشي سال بر اساس تقويم ورزشي سال 

های واترپلوی آن باشگاه جهت شرکت در مساابقات  های واترپلوی آن باشگاه جهت شرکت در مساابقات    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 تيمگرگر  ميمي  ذيل برگزارذيل برگزار

  اقدام فرمائيد.اقدام فرمائيد.

  شرايط شرکت در مسابقات : شرايط شرکت در مسابقات :   --

  امه داشته باشند.امه داشته باشند.ستي از طرف هيأت شنا استان معرفي نستي از طرف هيأت شنا استان معرفي نهای شرکت کننده بايهای شرکت کننده باي  تيمتيم  --

  باشد.باشد.  های شرکت کننده ميهای شرکت کننده مي  اياب و ذهاب، تغذيه و اسکان بر عهده تيماياب و ذهاب، تغذيه و اسکان بر عهده تيمها از قبيل ها از قبيل   کليه هزينهکليه هزينه    --

  تعداد افراد اعزامي از هر تیمتعداد افراد اعزامي از هر تیم  --الفالف

  ..ددباشباش  ميمي  به پايين (به پايين (  13831383نيمه اول نيمه اول متولدين متولدين   کن که)کن که)ييبازباز  1313  ،،باشدباشد  نفر مينفر مي  1616هر تيم شامل هر تيم شامل   --

  که دارای گواهينامه مربيگری در رشته واترپلو باشد.که دارای گواهينامه مربيگری در رشته واترپلو باشد.نفر مربي نفر مربي   11  --

  باشد.باشد.  نفر داور همراه تيم الزامي مينفر داور همراه تيم الزامي مي  11ست و ست و نفر سرپرنفر سرپر  11 ضور  ضور   --

  تاريخ، محل و ايام برگزاری مسابقات:تاريخ، محل و ايام برگزاری مسابقات:  --بب

  

  پاذيرش پاذيرش   ،،باشاند باشاند   ورزشکاراني که واجد شرايط فوق نماي ورزشکاراني که واجد شرايط فوق نماي   ((  به پايينبه پايين  13831383نيمه اول نيمه اول متولدين متولدين باشد )باشد )  پذيرش ورزشکاران بر  سب رده سني ذکر شده ميپذيرش ورزشکاران بر  سب رده سني ذکر شده ميتوجه : توجه : 

  ..شوندشوند  نمينمي
  

  مدارك مورد نیاز:  مدارك مورد نیاز:    --جج

  + فتوکپي+ فتوکپيعکسدارعکسداراصل شناسنامه اصل شناسنامه   ..11

  قاتقاتقطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مساب  22  ..22

شانای  شانای    هياأت هياأت و و ورزش و جواناان  ورزش و جواناان  و مشخصات کامل کليه اعضای تيم )ورزشکار، مربي، سرپرست، داور( که به تائيد )مهر و امضاا( اداره کال   و مشخصات کامل کليه اعضای تيم )ورزشکار، مربي، سرپرست، داور( که به تائيد )مهر و امضاا( اداره کال     ليست اساميليست اسامي  ..33

  استان رسيده باشد. استان رسيده باشد. 

    داردار  کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل عکسکارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل عکس  ..44

  13971397کارت بيمه ورزشي سال کارت بيمه ورزشي سال     ..55

    گواهي سالمت از پزشکگواهي سالمت از پزشک  ..66

  

 ه  مالي و پشتیباني:هزين -ث

 باشد. های شرکت کننده مي های اعزام، اسکان و تغذيه هر تيم در زمان برگزاری مسابقات، به عهده تيم کليه هزينه -1

)باناک  0109314359009باه شاماره  سااب    کاه  رياال  900.000روز  –هزينه اردو شامل خوابگاه و سه وعده غذای روزانه باه ازای هار نفار     -2
 بدو ورود توسط سرپرست اردو دريافت مي گردد.ملي(واريزو يا در

 تماس گرفته شود.کاسپين استاديان سرکار خانم 09111397297جهت هماهنگي برای اسکان با شماره  -3
  

 جلسه هماهنگي: -ت
 21رأس سااعت  کشي جدول مسابقات و انتخاب اعضای کميته فني مساابقات   های استاني بمنظور انجام قرعه گردهمايي مربيان و سرپرستان تيم
 گيرد. ها انجام مي روز پذيرش و پس از استقرار تيم

 

 

  ضروریضروریمحل برگزاری و خوابگاه و تلفن های محل برگزاری و خوابگاه و تلفن های   پايان مسابقاتپايان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  ورود به اردوورود به اردو  گروه سنيگروه سني

  متولدين سالمتولدين سال    

  به پايينبه پايين  13831383نيمه اول نيمه اول 
  

  چهارشنبهچهارشنبهعصر روز عصر روز 

88//1212//9797  
      گيالنگيالناستان استان   زاري:زاري:محل برگمحل برگ  9797//1212//1111  9797//1212//99



 

الزم بذکر است تعداد اعضای کميته فني مسابقات پنج نفر بوده کاه ساه نفار آن از ساوی فدراسايون و دو نفار نياز توساط مربياان و           تبصره:

جلساه باا همااهنگي سرپرسات کال مساابقات و باا         سرپرستان  اضر در جلسه با اکثريت آراء انتخاب خواهند شد. باديهي اسات محال انجاام    
 گردد.  رساني توسط ميزبان تعيين مي اطالع

 
  

  مقررات و شیوه برگزاری مسابقاتمقررات و شیوه برگزاری مسابقات  --وو

  المللي برگزار خواهد شد.المللي برگزار خواهد شد.  مسابقات بر اساس قوانين بينمسابقات بر اساس قوانين بين  ..11

گردد. در کليه امور فني پيش بيني نشده کميتاه  گردد. در کليه امور فني پيش بيني نشده کميتاه    ميمي  ها اعالمها اعالم  های شرکت کننده توسط سرپرست فني تعيين و به کليه تيمهای شرکت کننده توسط سرپرست فني تعيين و به کليه تيم  روش مسابقات بر مبنای تعداد تيمروش مسابقات بر مبنای تعداد تيم  ..22

ت کنناده باه   ت کنناده باه   فني مرکب از )سرپرست فني، يک نفر از اعضای کميته فني واترپلو، سرپرست اجرائي، يک نفر نماينده سرپرستان، يک نفر نماينده مربيان شرکفني مرکب از )سرپرست فني، يک نفر از اعضای کميته فني واترپلو، سرپرست اجرائي، يک نفر نماينده سرپرستان، يک نفر نماينده مربيان شرک

  نمايند. نمايند.   ها( تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ ميها( تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ مي  انتخاب خود آنانتخاب خود آن

  و رفتار اعضای تيم اعم از مربي، بازيکن بعهده سرپرست تيم خواهد بود.و رفتار اعضای تيم اعم از مربي، بازيکن بعهده سرپرست تيم خواهد بود.  مسئوليت اعمالمسئوليت اعمال  ..33

بايست از طرف کميته فني مسابقات و به صورت جمعي مورد بررساي و اعاالم نظار قارار     بايست از طرف کميته فني مسابقات و به صورت جمعي مورد بررساي و اعاالم نظار قارار       در صورت انتخاب نفرات برتر در پايان مسابقات، اين تصميم ميدر صورت انتخاب نفرات برتر در پايان مسابقات، اين تصميم مي  ..44

  گيرد.گيرد.

  به فدراسیون شنا ارسال گردد. بديهي است در غیرر اينورورت پرشير     به فدراسیون شنا ارسال گردد. بديهي است در غیرر اينورورت پرشير       8882071488820714نمابر نمابر از طريق از طريق   9797//1212//11اعالم آمادگي تیم ها حداکثر تا تاريخ اعالم آمادگي تیم ها حداکثر تا تاريخ 

  تیم هايي که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمايند امکان پشير نخواهد بود.تیم هايي که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمايند امکان پشير نخواهد بود.
  


