
 )کرمان(سال 14دستور العمل اجرايي برگزاري مسابقات لیگ زير 

 

 مقدمه:

نظر به لزوم اعمال وحدت رويه در فرآيند اجرايي برگزاري مسابقات با امعان نظر به شاخصها و 

استانداردهاي متبوع و     پیش بیني تمهیدات الزم به منظور رشد و تعالي و تكريم ورزشكاران، مربیان 

اندرکاران ضمن تبیین فرآيندهاي مذکور و ملحوظ نمودن حقوق يكسان و جهت و داوران و دست 

آگاهي کلیه تیم هاي شرکت کننده اين دستور العمل تدوين گرديده که مبناي برگزاري مسابقات بوده 

 و الزم االجرا مي باشد.

 الف( محل و زمان اجراي مسابقات:
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 خوابگاه دوچرخه سواري -مجموعه ورزشي فجر –آدرس محل اسكان :  بلوار جمهوري 

 09131983861:مهدي باختري با شماره تلفن:  مسئول پذيرش و اسكان

 08/11/97ريال بوده که تا مورخ  000/000/5حق المشارکت هر تیم جهت ورود به مسابقات مبلغ  -

 در وجه فدراسیون شنا پرداخت و به فدراسیون اعالم گردد .

  ب(  اعضاي تیم: 

 نفر مي باشد. 21جمعا  -نفر سرپرست  1 -نفر مربي  1 –نفرسر مربي  1 -  نفر بازيكن 18:شامل   -

بعلت محدوديت در ظرفیت اسكان از پذيرش نفرات اضافي تحت هر عنواني جلوگیري بعمل  :تبصره

 مي آيد.

 ( مدارك موردنیاز: ج

 اصل شناسنامه عكسدار -1



چنانچه برخي از ورزشكاران فاقد شناسنامه عكسدار مي باشند. ارائه مدارك عكسدار معتبر از  : تبصره

قبیل گواهینامه اشتغال به تحصیل ممهور به مهر  واحدهاي آموزشي  ادارات آموزش و پرورش استان  

 و در صورت لزوم ارائه اصل شناسنامه هاي والدين الزامي خواهد بود.

 کارت( IDکه در يكسال گذشته تهیه شده بمنظور صدور کارت شناسايي ) 3×4دو قطعه عكس  -2

 (1397کارت بیمه ورزشي )داراي اعتبار در زمان مسابقات و سال  -3

ارائه فرم تكمیل شده اسامي و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم )ورزشكار، مربي، و سرپرست( -4

 به مهر هیئت استان.)به پیوست موجود مي باشد(بهمراه آلبوم عكس مربوطه با تأئید هیات شنا و ممهور 

 هیچ تیمي حق استفاده از مربیان فاقد کارت مربیگري در نیمكت تیم خود را نخواهد داشت .:  تبصره 

 ( کنگره مسابقات:د

گردهمايي مربیان و سرپرستان تیم هاي استاني بمنظور انجام قرعه کشي جدول مسابقات و انتخاب 

عصر روز روز پذيرش) 21باطي( مسابقات رأس ساعت ابقات )فني و انضمساعضاي هئیت ژوري 

 ( و پس از استقرار تیم ها انجام مي گیرد.10/11/97چهارشنبه 

 

الزم بذکر است تعداد اعضاي هئیت ژوري مسابقات پنج نفر بوده که سه نفر آن از سوي  : تبصره

فدراسیون و دو نفر نیز توسط مربیان و سرپرستان حاضر در جلسه با اکثريت آراء انتخاب خواهند شد. 

 برگزاري کنگره مسابقات راس ساعت مقرر در محل اسكان تعیین مي گردد.

 جرايي برگزاري مسابقات :( مقررات و شیوه نامه اه

 ( برگزار مي گردد.FINAمسابقات براساس قوانین بین المللي واترپلو ) -1

 مسابقات به صورت دوره اي در يک گروه برگزار مي گردد.-2

( سرپرست کل مسابقات بعنوان مرجع رسیدگي و ارائه راهكارهاي اجرايي در موارد پیش بیني نشده و

 .تعیین میگردد

 

 

 محسن رضواني                    

 رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو       


