
 

 

 

1398شهریور  

اجرایی آئین نامه  

  پسران واترپلومسابقات 

برتراستعدادهای المپیاد "  

"ایران واترپلوی  

 
سال  16و14،15 سنی رده  

  1398ماهشهریور

زنجاناستان   



 

  استعدادهای برتراستعدادهای برترالمپیاد المپیاد قهرمانی قهرمانی   واترپلوواترپلواست مسابقات است مسابقات گردیده گردیده مقررمقررباعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده باعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده 

  للییبه شرح ذبه شرح ذ    کشورکشور  واترپلویواترپلویجهت توسعه کمی و کیفی جهت توسعه کمی و کیفی   سالسال  1616وو1515،،1414  سنیسنی  ردهرده  دردرپسران پسران ویژه ویژه   کشورکشور

  ننییر نظر داشتن مفاد ار نظر داشتن مفاد ادد  است بااست با  مقتضیمقتضی  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  زنجانزنجانبه میزبانی هیات شنای استان به میزبانی هیات شنای استان 

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور آن استان جهت شرکت درمسابقات آن استان جهت شرکت درمسابقات   ممییبخشنامه نسبت به اعزام تبخشنامه نسبت به اعزام ت

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 خروج تیم ها پایان مسابقات شروع مسابقات پذیرش مسابقات متولدین )پسران(رده سنی

  سنیسنی  ردهرده

  سالسال  1616وو1515،،1414  

13813822  

13831383  

13841384  

  عصر روزعصر روز

  پنجشنبهپنجشنبه

3131//0505//9898  

روز جمعه روز جمعه صبح صبح 

0101//0606//9898  

  روزروز  ظهرظهر

سه شنبه سه شنبه   

0505//0606//9898  

  روز روز   عصرعصر

  سه شنبه سه شنبه 

0505//0606//9898  

ورزشکاران خوابگاه و برگزاری  استخر محل: 

  استخر شهید شهبازی زنجاناستخر شهید شهبازی زنجان::  محل برگزاری

  روبه روی فرهنگسرای امام خمینی خوابگااه پاردی   روبه روی فرهنگسرای امام خمینی خوابگااه پاردی     ––خیابان شیخ فضل اهلل نوری خیابان شیخ فضل اهلل نوری   --زنجانزنجان  :و پذیرش  خوابگاه محل

  الزهراالزهرا

  0912743598509127435985آقای رستمی آقای رستمی   مسئول پذیرش:

 نفر بازيكن 13 –نفر مربي  1 -نفر سر مربي 1 -نفر سرپرست 1 :نفر شامل 16 اعضاءتیم:

المپیاد  چگونگی برگزاری مسابقات: 

      برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  گروهیگروهیمسابقات به صورت مسابقات به صورت   --11

  آغاز خواهد شد.آغاز خواهد شد.  99رأس ساعت رأس ساعت ها ها   صبحصبحمسابقات مسابقات   --22

    ز یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.ز یک ساعت قبل از آغاز مسابقات می توانند از استخر جهت گرم کردن استفاده نمایند.تیم ها اتیم ها ا  --33

المپیااد توساس ساتاد برگازاری باا حضاور اساتانها  لبااس         المپیااد توساس ساتاد برگازاری باا حضاور اساتانها  لبااس         مسابقات مسابقات   یهیهاختتاماختتامافتتاحیه و افتتاحیه و   مراسم مراسم   --44

  متحدالشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.متحدالشکل هرتیم( انجام خواهد گردید.

در پایاان المپیااد   در پایاان المپیااد   قهرمانی تیم های برتر قهرمانی تیم های برتر   اهدای کاپاهدای کاپووپایان مسابقات پایان مسابقات در در اول تاسوم اول تاسوم های های توزیع مدال توزیع مدال   --55

    خواهد شد.خواهد شد.  اهداءاهداء

المپیاد کنگره مسابقات: 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسکاناسکاندر محل در محل   روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  2211رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن کریم  تالوت قرآن کریم    --11

    خیر مقدم  خیر مقدم    --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33

    شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات  --44

    

  



    فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:  فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:  ای کمیته ژوریای کمیته ژوریاعضاعض: :   11توجهتوجه

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --11

    نماینده فدراسیوننماینده فدراسیون  --22

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --33

انتخااب مای   انتخااب مای     نفر از مربیان تیمهای شرکت کننده در مسابقات که در روز کنگره با رای گیاری اعضااء  نفر از مربیان تیمهای شرکت کننده در مسابقات که در روز کنگره با رای گیاری اعضااء    22  --44

  شوند.شوند.

اعضای تیم  وشرایط مورد نیاز مدارک: 

 الف( ورزشکاران

  تابعیت جمهوری اسالمی ایرانتابعیت جمهوری اسالمی ایران  --11

  اصل شناسنامه عک  دار اصل شناسنامه عک  دار   همراه داشتنهمراه داشتن--22

عکا  دار  عکا  دار    گواهی اشتغال به تحصییل گواهی اشتغال به تحصییل   ارائهارائه  باشد،باشد،دارای شناسنامه عک  دار ندارای شناسنامه عک  دار ن  ییچنانچه ورزشکارچنانچه ورزشکار  :1تبصره

  ((11)فرم شماره )فرم شماره   الزامی است. الزامی است. استان(استان(   از آموزش و پرورش از آموزش و پرورشمعتبرمعتبر

    ((کارت بیمه بدون عک  به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشدکارت بیمه بدون عک  به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد    13139988دارای اعتبار در سالدارای اعتبار در سالکارت بیمه پزشکی ورزشی کارت بیمه پزشکی ورزشی     --33

  ((22)فرم شماره )فرم شماره . . والدینوالدیناز از داشتن رضایت نامه کتبی داشتن رضایت نامه کتبی   --44

   اعزام کننده( اعزام کننده(ارائه فرم سالمت جسمانی از هئیت پزشکی استان متبوعارائه فرم سالمت جسمانی از هئیت پزشکی استان متبوع  --55

ایال  ایال  فقاس از طریاا ارساال ف   فقاس از طریاا ارساال ف    ثبت گردد ( مدارک فوقثبت گردد ( مدارک فوقورزشکار ورزشکار تصویر اسکن شده  با نام هر تصویر اسکن شده  با نام هر :  2تبصره 

  لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.  الکترونیکی انجام  می پذیرد،الکترونیکی انجام  می پذیرد،

 / سرپرستانیب( مرب

  ((انان ویژه مربی ویژه مربی  واترپلوواترپلوکارت مربیگری کارت مربیگری تصویرتصویر  --11

     ویژه مربیان و سرپرست( ویژه مربیان و سرپرست(کارت ملی کارت ملی تصویر تصویر --22

   ویژه مربیان و سرپرست( ویژه مربیان و سرپرست(  پرسنلیپرسنلی  33××44یک قطعه عک  یک قطعه عک    --33

فقس از طریا ارساال فایال   فقس از طریا ارساال فایال    ثبت گردد ( مدارک فوقثبت گردد ( مدارک فوق  ی/سرپرستی/سرپرستمربمربتصویر اسکن شده  با نام تصویر اسکن شده  با نام :  3تبصره

  لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.  الکترونیکی انجام  می پذیرد،الکترونیکی انجام  می پذیرد،

در ساامانه باناک   در ساامانه باناک   ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملزم هساتند مشخصاات خاود را    ورزشکاران، مربیان و سرپرست تیم ها ملزم هساتند مشخصاات خاود را      : 4تبصره 

 ثبت نمایند.ثبت نمایند.( سامانه مبین)وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان اطالعاتاطالعات

 :زمانبندی ارسال مدارک و اطالعات تیم هاج( 

  روزروزحداکثر تاا  حداکثر تاا  پذیرش پذیرش جهت جهت   تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیمجهت شرکت در مسابقه همراه با درج جهت شرکت در مسابقه همراه با درج   ارسال نامه اعالم آمادگیارسال نامه اعالم آمادگی  --11

یاا واتا  آپ شاماره    یاا واتا  آپ شاماره      وو  ((024024--3302202533022025زنجان  زنجان    هیات شنای استانهیات شنای استاناز طریا شماره نمابر از طریا شماره نمابر   9898//55//2626  شنبه شنبه 

الزم به ذکر است یک نسخه اعالم آمادگی و نفرات الزم به ذکر است یک نسخه اعالم آمادگی و نفرات می باشد.می باشد.امکان پذیرامکان پذیرفشار (فشار ( آقای عمولر ا آقای عمولر ا  0919748038409197480384

به مکاتبات بعاد از ایان تااریخ ترتیار اثار داده      به مکاتبات بعاد از ایان تااریخ ترتیار اثار داده        تیم باید تا تاریخ مذکور به فدراسیون شنا نیز ارسال شود.تیم باید تا تاریخ مذکور به فدراسیون شنا نیز ارسال شود.

امی مای  امی مای  بند ب ذکر شد،ثبت نام کلیه اعضاء تیمها در سامانه مبین الزبند ب ذکر شد،ثبت نام کلیه اعضاء تیمها در سامانه مبین الز  44همانطوری که در تبصره همانطوری که در تبصره نخواهد شد.نخواهد شد.

  باشد. باشد. 

  



( می بایست حداکثر ( می بایست حداکثر IIDDتیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی  تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی    مدارکمدارکشده شده   ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن  --22

  ..خواهد بودخواهد بود آقای عمولر افشار ( آقای عمولر افشار (  0919748038409197480384وات  آپ شماره وات  آپ شماره از طریا از طریا   9988//0505//2626تا تاریخ تا تاریخ 

ده نمی شود و تیم هایی که فاقد ده نمی شود و تیم هایی که فاقد پ  از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داپ  از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی دا  :5تبصره 

  ..  اعالم آمادگی باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شداعالم آمادگی باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد

باا شاماره   باا شاماره       عمولر افشارعمولر افشار  آقایآقایبا با مدارک و کسر اطالعات بیشتر مدارک و کسر اطالعات بیشتر   فایل الکترونیکیفایل الکترونیکی  ارسالارسالدرخصوص درخصوص جهت هماهنگی جهت هماهنگی *

 .حاصل نمائیدحاصل نمائیدتماس تماس   0919748038409197480384تلفن تلفن 

 

 

 : تذکرمهم *

هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حاا شارکت در   هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حاا شارکت در     درصورتی که بهدرصورتی که به  ورزشکارانورزشکاران

  ورزشاکارانی ورزشاکارانی مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت 

که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخادوش وحتای باا طای     که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخادوش وحتای باا طای     

    ..صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد  ؛؛احل قانونیاحل قانونیمرمر

المپیاد امورمالی: 
استان استان   توسستوسس    کادرفنیکادرفنی  وواعم از ورزشکاراعم از ورزشکار  غیره( شرکت کنندگانغیره( شرکت کنندگانعوامل اجرایی و عوامل اجرایی و ، ، هزینه های اردویی  غذا،اسکانهزینه های اردویی  غذا،اسکانکلیه کلیه   --11

    پرداخت می گردد .پرداخت می گردد .  میزبانمیزبان

  می باشد.می باشد.  اعزام کنندهاعزام کنندههزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده استان هزینه ایاب و ذهاب تیم ها به عهده استان   --22

هماراه، فرزناد، مربای یاا سرپرسات      هماراه، فرزناد، مربای یاا سرپرسات        ،،بازیکنان، رانناده بازیکنان، رانناده ، ،  اولیاء اولیاء  از آوردن نفرات اضافی تحت عنواناز آوردن نفرات اضافی تحت عنوان  :: تذکرمهم*

    خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝جداجدا

المپیاد مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

را مای  را مای  ( برنامه ریزی و اجا ( برنامه ریزی و اجا FFIINNAAمسابقات مذکور بر مبنای آخرین قوانین و مقررات بین المللی واترپلو  مسابقات مذکور بر مبنای آخرین قوانین و مقررات بین المللی واترپلو    --11

  گردد که کلیه تیمها ملزم به آگاهی از ضوابس مربوطه و پیروی از آن می باشند.گردد که کلیه تیمها ملزم به آگاهی از ضوابس مربوطه و پیروی از آن می باشند.

  تایم تایم     باه باه   وو  امتیازامتیاز  11  یابندیابند  میمی  دستدست  مساویمساوی  نتیجهنتیجه    بهبه  کهکه  تیمهاییتیمهایی  وو  امتیازامتیاز  22  برندهبرنده  تیمهایتیمهای  مسابقهمسابقه  هرهر  دردر  --22

  ..گیردگیرد  نمینمی  تعلاتعلا  امتیازیامتیازی  بازندهبازنده

نضمام مبلا  یاک   نضمام مبلا  یاک   اا  یا نماینده واجد اختیار تیم بایا نماینده واجد اختیار تیم باهر نوع اعتراض باید بصورت کتبی و به امضاء سرپرست هر نوع اعتراض باید بصورت کتبی و به امضاء سرپرست   --22

حداکثر تا نیم ساعت پ  از انجام هر مسابقه به ناظر فنی فدراسیون در محال برگازاری   حداکثر تا نیم ساعت پ  از انجام هر مسابقه به ناظر فنی فدراسیون در محال برگازاری     ""میلیون  ریال نقدامیلیون  ریال نقدا

    مسابقه تسلیم گردد.مسابقه تسلیم گردد.

طبا مقررات طبا مقررات  چنانچه تیمی به هر علت و بدون کسر مجوز از فدراسیون شنا در یک مسابقه حاضر نشودچنانچه تیمی به هر علت و بدون کسر مجوز از فدراسیون شنا در یک مسابقه حاضر نشود  --33

  بر صفر بازنده است . ضمناً کسر دو امتیاز از تیم مذکور قطعی است.بر صفر بازنده است . ضمناً کسر دو امتیاز از تیم مذکور قطعی است.پنج پنج 

کمیته برگزاری مسابقات مرجع ذیصالح جهت بررسی و اعالم نتاایج و همچناین در خصاوص اعتراضاات     کمیته برگزاری مسابقات مرجع ذیصالح جهت بررسی و اعالم نتاایج و همچناین در خصاوص اعتراضاات     ..  44

مسابقات نیمه تمام و یا مسائل و مشکالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بینی نشده در ارتباط باا مساابقات   مسابقات نیمه تمام و یا مسائل و مشکالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بینی نشده در ارتباط باا مساابقات   

    ..خواهد بودخواهد بود

    

  

  



  

 1398مرداد– پسران()ویژه ایران واترپلوقهرمانی المپیاد استعدادهای برترمسابقات 

 واترپلو اعضای تیم   مشخصات  و اطالعات 

 : .....................................استان  واترپلویتیم 

 ورزشکار تلفن تماس محل تولد تاریخ تولد شماره ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1           /   /        

13 

  

2              /      /13    

3              /      /13    

4              /      /13    

5              /      /13    

6              /      /13    

7              /      /13    

8              /      /13    

 

 و سرپرست  تیم :  مشخصات مربی

 تلفن تماس  کارتشماره  تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1              /      /  

13  

  

  سرپرست مشترک     2

                                                                                                    

 

  مدیرکل ورزش و جوانان استان/مهر و امضاء     س هیات شنای استان /مهرو امضاءرئی

 
 

 



 
 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای         

 دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی                      

 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد                  
 

 

 حصیلگواهی اشتغال به ت
 

 بدینوسیله گواهی می شود، صاحب عکس دانش آموز:
 

 ...........................................: شماره کدملی........................ نام پدر:.................................  نام خانوادگی :  ............................نام : 
 

 ................................................ شماره دانش آموزی : ............. سال..........  ماه.......... روز :تاریخ تولد   شنا  رشته ورزشی
 

 .......................: ...... کد آموزشگاه: ........................................   نام آموزشگاه: .............................................    پایه تحصیلی
 
 

 : ............................شهر : ................................   استان     :         تلفن آموزشگاه
 
 

 در این آموزشگاه اشتغال به تحصیل داشته است.  1397-98درسال تحصیلی 
 

 
  نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه : 

 

 

 خانوادگی مسئول تربیت بدنی منطقه و شهرستان: نام و نام    

 

 

 استان اعزام کننده: شناینام و نام خانوادگی رئیس هئیت    

 

 

       تایید معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان اعزام کننده:  

 

 

 

1رم شماره ف  

 شماره : 
----------------- 

 پیش شماره :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 

 محل الصاق عکس

 و مهر آموزشگاه



 
 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای            

 توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی دفتر                         

 دبیرخانه ستاد برگزاری المپیاد                     
 

 

 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار
 ایران واترپلوجهت شرکت در مسابقات استعدادهای برتر 

 1398 ماه سالشهریور

 
 

 ............................................محترم هیات شنای استان  یاستر
 

 با سالم؛

 

 بدینوسیله اینجانر آقای ............................ فرزند ................. به شماره ملی  .............................            
 

موافقت خود را با اعزام فرزندم به المپیاد ( ورزشکار .................................م قانونی ولی و قی ِّ

 برگزار می گردد، اعالم می نمایم.  زنجاندر استان  .........ایران که از تاریخ  واترپلوعدادهای برتر است

    در صورتی که قیم قانونی دانش آموز پدر( درقید حیات نباشد، الصاق تصویر قیّم نامه الزامی است((. :تذکر

 

 
 

 

 
 محل اثر انگشت و امضاء:                   

 تاریخ:                                                                      

2فرم شماره   


