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  فصل اول: هدففصل اول: هدف
اجیرای رقابتهیای   اجیرای رقابتهیای     وو  ریییی ریییی   برنامیه برنامیه مبتنی بر طراحیی   مبتنی بر طراحیی   به تحقیق تجارب حاصله در ورزش قهرمانی و حرفه ای در جهان امروز به تحقیق تجارب حاصله در ورزش قهرمانی و حرفه ای در جهان امروز 

  مستمر و با انگییه در جهت رشد و اعتالی ورزش می باشد.  مستمر و با انگییه در جهت رشد و اعتالی ورزش می باشد.  

شیوه هیای  شیوه هیای  و مقرون به صرفه ترین و مقرون به صرفه ترین اجرای مسابقات به طریقه )لیگ سراسری( یکی از رایج ترین و اثرگذارترین اجرای مسابقات به طریقه )لیگ سراسری( یکی از رایج ترین و اثرگذارترین   توصیفتوصیفبا این با این 

دارد. فدراسیون شینای جمهیوری اسیالمی    دارد. فدراسیون شینای جمهیوری اسیالمی      در رشته های مختلف مورد توجه و تأكید قراردر رشته های مختلف مورد توجه و تأكید قراراست كه است كه برگیاری رقابتهای ورزشی برگیاری رقابتهای ورزشی 

مفتخیر  مفتخیر  پیشتاز در طراحی و اجرای لیگ برتر باشگاه های كشور در رشته واترپلو محسوب می شیود كیه   پیشتاز در طراحی و اجرای لیگ برتر باشگاه های كشور در رشته واترپلو محسوب می شیود كیه     یییکی از فدراسیونهایکی از فدراسیونها

مدیران  مربییان   مدیران  مربییان   مساعی كلیه دست اندكاران اعم از مساعی كلیه دست اندكاران اعم از تعالی و مشاركت  همیاری و تالش و تعالی و مشاركت  همیاری و تالش و   ت خاص باریت خاص باریاابا اتکال به عنایبا اتکال به عنایاست است 

  93193188دوره لییگ واترپلیو در سیال    دوره لییگ واترپلیو در سیال      نهمیین نهمیین بیسیت و  بیسیت و  مسئولین فنی و اجرایی جامعه واترپلیو  مسئولین فنی و اجرایی جامعه واترپلیو    و .... جامعهو .... جامعهکاران   داوران کاران   داوران ورزشورزش

  برگیار می نماید.  برگیار می نماید.    رارا

جذب و جلی  نوجوانیان   جذب و جلی  نوجوانیان   باعث باعث اجتماعی  اجتماعی    وو  ارزشمند فرهنگیارزشمند فرهنگی  عالی وعالی و  اجرای این فعالیت عالوه بر تحقق و دست یابی به اهدافاجرای این فعالیت عالوه بر تحقق و دست یابی به اهداف

  و نییی و نییی   موج  میی گیردد  موج  میی گیردد  را را سالمت جسمانی آنان سالمت جسمانی آنان   سطحسطح  تامین و ارتقایتامین و ارتقای  شده و نتیجتاًشده و نتیجتاًهای ورزشی های ورزشی   و جوانان به سوی فعالیتو جوانان به سوی فعالیت

زمینه های مناس  رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه ورزشکاران این رشته و هدایت آنان به تیمهای ملی در رده های سنی زمینه های مناس  رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه ورزشکاران این رشته و هدایت آنان به تیمهای ملی در رده های سنی 

  نوجوانان و جوانان و بیرگساالن را فراهم می آورد.  نوجوانان و جوانان و بیرگساالن را فراهم می آورد.  

آماده سازی مطلوب ورزشیکاران برجسیته ایین رشیته بیه      آماده سازی مطلوب ورزشیکاران برجسیته ایین رشیته بیه          از اصلی ترین نتایج حاصله از اجرای این فعالیتاز اصلی ترین نتایج حاصله از اجرای این فعالیتبدیهی است یکی بدیهی است یکی 

  ..ملی و بین المللی خواهد بودملی و بین المللی خواهد بودمنظور سازماندهی تشکیالت تیمهای ملی و حضور قدرتمند در عرصه مسابقات منظور سازماندهی تشکیالت تیمهای ملی و حضور قدرتمند در عرصه مسابقات 

  ئی تبیین نموده است. ئی تبیین نموده است. حاضر شیوه اجرای مسابقات را در حوزه های تشکیالتی  فنی و اجراحاضر شیوه اجرای مسابقات را در حوزه های تشکیالتی  فنی و اجرادستورالعمل دستورالعمل 

  فصل دوم: تشکیالتفصل دوم: تشکیالت

كمیته برگیاری مسابقات لییگ واترپلیو   كمیته برگیاری مسابقات لییگ واترپلیو   بر عهده بر عهده دستورالعمل دستورالعمل كلیه مسابقات مندرج در این كلیه مسابقات مندرج در این   برگیاریبرگیاری  ::برگزار كنندهبرگزار كننده  --99

  می باشد.می باشد.  كشوركشور

  مل مل دسیتورالع دسیتورالع ضیواب  و  ضیواب  و  باشگاه )تیم( عبارت است از تشکیالتی كه تحت مدیریت حقوقی و یا حقیقی و بر اساس باشگاه )تیم( عبارت است از تشکیالتی كه تحت مدیریت حقوقی و یا حقیقی و بر اساس   باشگاه:باشگاه:––  22

كیه بیرای كلییه    كیه بیرای كلییه      اجازه مشاركت در فعالیتهای ورزشی را احراز نموده استاجازه مشاركت در فعالیتهای ورزشی را احراز نموده است  وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانهای مربوطه های مربوطه دستورالعمل دستورالعمل یا یا 

    ..اعضاء آن كارت شناسایی صادر خواهد شداعضاء آن كارت شناسایی صادر خواهد شد

قیوانین و  قیوانین و    باشگاه )تیم( به منظور اداره تیم تحت پوشش نسبت به انتخاب فیردی واجید شیرای  و آگیاه بیه     باشگاه )تیم( به منظور اداره تیم تحت پوشش نسبت به انتخاب فیردی واجید شیرای  و آگیاه بیه       ::سرپرستسرپرست––  33

منتشره از سوی فدراسییون  منتشره از سوی فدراسییون  دستورالعمل دستورالعمل مدیریتی و متعهد به اجرای مفاد مدیریتی و متعهد به اجرای مفاد   مبانیمبانیواترپلو و واترپلو و   هایهای  دستورالعملدستورالعملرات مربوط به رات مربوط به مقرمقر

      شنا می باشد.شنا می باشد.

باشگاه به منظور اجرای تمرین  آماده سازی و هدایت تیم مربوطه در عرصه مسابقات مربی/ مربیانی كیه  باشگاه به منظور اجرای تمرین  آماده سازی و هدایت تیم مربوطه در عرصه مسابقات مربی/ مربیانی كیه    ::مربی/ مربیانمربی/ مربیان––  44

  ..ر ورزش واترپلو بوده و از وجاهت اخالقی كامل برخوردار باشند را انتخاب می نمایدر ورزش واترپلو بوده و از وجاهت اخالقی كامل برخوردار باشند را انتخاب می نمایددارای تخصص و تجربه الزم ددارای تخصص و تجربه الزم د

ترپلو را به عضویت تییم خیود   ترپلو را به عضویت تییم خیود   تعداد تعیین شده ورزشکار واتعداد تعیین شده ورزشکار وا  دستور العملدستور العملهر تیم می تواند بر اساس مفاد این هر تیم می تواند بر اساس مفاد این   ::ورزشکارورزشکار––  55

    د.د.بپذیربپذیر
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نسبت به انتخاب افراد متخصص از جمله پیشی،   نسبت به انتخاب افراد متخصص از جمله پیشی،   العمل العمل   دستوردستورطبق مفاد این طبق مفاد این   می تواند می تواند هر باشگاه )تیم( هر باشگاه )تیم(   سایر عوامل:سایر عوامل:  ––  66

    اقدام نمایند.اقدام نمایند.    مربی بدنساز   ماساژور   مدیر فنی   مربی بدنساز   ماساژور   مدیر فنی فیییوتراپ  مسئول تداركاتفیییوتراپ  مسئول تداركات

  روش برگزاری مسابقات روش برگزاری مسابقات   و و فصل سوم: تعداد تیم ها فصل سوم: تعداد تیم ها 

در سیال  در سیال    باشیگاه هیای كشیور    باشیگاه هیای كشیور    سابقات لیگ برتر واترپلو سابقات لیگ برتر واترپلو مم  بر اساس  تایید كمیته فنی واترپلو فدراسیون شنا مقرر گردید بر اساس  تایید كمیته فنی واترپلو فدراسیون شنا مقرر گردید   ––  11

  گروه و به صورت متمركی و دوره ی برگیار می شود.گروه و به صورت متمركی و دوره ی برگیار می شود.  دودوبه منظور كم، اقتصادی به تیم های شركت كننده در به منظور كم، اقتصادی به تیم های شركت كننده در 93193188

  یی( امتیاز و به تییم بازنیده امتییاز   ( امتیاز و به تییم بازنیده امتییاز   99( امتیاز  تیم هایی كه به نتیجه مساوی دست می یابند )( امتیاز  تیم هایی كه به نتیجه مساوی دست می یابند )22در هر مسابقه: تیم برنده )در هر مسابقه: تیم برنده )  --22

  می گیرد.  می گیرد.  ننتعلق تعلق 

برگییار میی شیود. بیدیهی اسیت      برگییار میی شیود. بیدیهی اسیت        كمیته برگیاری مسابقات لیگكمیته برگیاری مسابقات لیگبراساس برنامه ابالغی از طرف براساس برنامه ابالغی از طرف مسابقات به طور معمول مسابقات به طور معمول   --33

  موضوع به اطالع باشگاه ها می رسد.  موضوع به اطالع باشگاه ها می رسد.    )عدم حضور تیمها()عدم حضور تیمها(حس  مورد و در صورت هرگونه تغییر در اجرای برنامه حس  مورد و در صورت هرگونه تغییر در اجرای برنامه 

  می كنند .می كنند .ته اول سقوط ته اول سقوط رده های آخر لیگ برتر به دسرده های آخر لیگ برتر به دس  تیمتیم  22در پایان مسابقات لیگ  در پایان مسابقات لیگ    --44

  پیشینهاد كمیتیه برگییاری مسیابقات لییگ     پیشینهاد كمیتیه برگییاری مسیابقات لییگ       چگونگی افیایش احتمالی تعداد تیمهای لیگ برتر در هرسال براسیاس چگونگی افیایش احتمالی تعداد تیمهای لیگ برتر در هرسال براسیاس   --تبصره تبصره 

امکانات مدیریتی  مالی و فنیی تیمهیا انجیام و    امکانات مدیریتی  مالی و فنیی تیمهیا انجیام و      كمیته فنی واترپلو فدراسیون و در خصوص كمیته فنی واترپلو فدراسیون و در خصوص   بررسی های كارشناسی و ارزیابیبررسی های كارشناسی و ارزیابی

  اعالم خواهد شد.اعالم خواهد شد.

)گروهی( تیمهای اول تا چهارم طبق جدول ذیل مسابقات خودرا بصورت رفت و مرحله مقدماتی ایان مسابقاتدر پ  --55

   .برگشت انجام خواهند داد

مهمان    میزبان                 

1. A1     –   B4 

2. B1     –     A4 

3.A2     –   B 3 

4.B2         -  A3 

5. (  B4  - A1 ) – (B2 - A3) 

6.(  B
1 – A4)-(A2 – B 3) 

BBبرنده دیدار  برنده دیدار    ((55)شماره )شماره مرحله بعدیمرحله بعدی
44  --  AA

BB22   برندهبرنده  بابا  11
  --  AA

BB    ((66)شماره )شماره برنده دیدار برنده دیدار و همچنیبن و همچنیبن 33
11  
––  AA

AAبا برنیده با برنیده   44
22
  

––  BB  
  بازی خواهد كرد.بازی خواهد كرد.  بصورت رفت و برگشتبصورت رفت و برگشت    33

  برای فینال به مصاف هم خواهند رفت.برای فینال به مصاف هم خواهند رفت.  66و و   55برای  رده بندی و برنده یازی برای  رده بندی و برنده یازی   66و و   55بازندهای دیدار بازی بازندهای دیدار بازی 

  و در تهران برگیار میشود.و در تهران برگیار میشود.  الزم به ذكر است دیدار رده بندی و فینال هر كدام ی، بازیالزم به ذكر است دیدار رده بندی و فینال هر كدام ی، بازی

در صورت داشتن هرگونه بدهی از سالهای قبل از قبیل قراردادهای بازیکنان و كلیه عوامل تییم شیركت كننیده   اجیاره     در صورت داشتن هرگونه بدهی از سالهای قبل از قبیل قراردادهای بازیکنان و كلیه عوامل تییم شیركت كننیده   اجیاره       --66

و  .... كمیتیه فنیی واترپلیو میی توانید در      و  .... كمیتیه فنیی واترپلیو میی توانید در        و ورودیه مسابقات)حق شركت(و ورودیه مسابقات)حق شركت(  استخر و عوامل اجرایی و حق الیحمه داوران محلیاستخر و عوامل اجرایی و حق الیحمه داوران محلی

تصمیم گیری نماید . بدیهی تصمیم گیری نماید . بدیهی   1188دم حضور آن تیم حتی در صورت داشتن مجوز حضور در لیگ برتر سال دم حضور آن تیم حتی در صورت داشتن مجوز حضور در لیگ برتر سال خصوص حضور یا عخصوص حضور یا ع

  ..می باشد می باشد   1818است ارائه رسید تسویه حساب نهایی مالك حضور آن تیم در لیگ برتر سال است ارائه رسید تسویه حساب نهایی مالك حضور آن تیم در لیگ برتر سال 
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هایی كیه در سیال   هایی كیه در سیال     هیچ تیمی حق حضور با نام و هویت هیأت شنای استان خود در مسابقات لیگ برتر را ندارد و باشگاههیچ تیمی حق حضور با نام و هویت هیأت شنای استان خود در مسابقات لیگ برتر را ندارد و باشگاه  --77

  شركت كرده اند باید از طرف هیات شنا استان معرفی نامه دریافت نمایند .شركت كرده اند باید از طرف هیات شنا استان معرفی نامه دریافت نمایند .  1919گذشته به عنوان هیات شنا در لیگ برترگذشته به عنوان هیات شنا در لیگ برتر

  

  : مقررات فني: مقررات فنيچهارمچهارمفصل فصل 

    كمیتیه برگییاری مسیابقات لییگ    كمیتیه برگییاری مسیابقات لییگ    كلیه باشگاههای شركت كننده در مسابقات لیگ برتر می بایست تا تاریخی كه توسی   كلیه باشگاههای شركت كننده در مسابقات لیگ برتر می بایست تا تاریخی كه توسی     --11

را پرداخت نمایند و سپس اسامی بازیکنان منتخ  خود را به همراه سایر مدارك منیدرج  را پرداخت نمایند و سپس اسامی بازیکنان منتخ  خود را به همراه سایر مدارك منیدرج    ورودیه به لیگ برتر ورودیه به لیگ برتر گردد گردد   ابالغ میابالغ می

و ...( به فدراسیون شنا تسلیم نمایند. )كارت سیالمت  و ...( به فدراسیون شنا تسلیم نمایند. )كارت سیالمت  مدارك نظام وظیفه مدارك نظام وظیفه   ––كارت بیمه ورزشی كارت بیمه ورزشی   --در این دستورالعمل )قرارداددر این دستورالعمل )قرارداد

  ..ورزشکاران توس  پیش، تیم تأئید گرددورزشکاران توس  پیش، تیم تأئید گردد

كه حیداقل  كه حیداقل  نفر بازیکن نفر بازیکن     9898از از   ی، از تیمهای شركت كننده در مسابقات لیگ برتر باشگاههای كشور میتوانند حداكثری، از تیمهای شركت كننده در مسابقات لیگ برتر باشگاههای كشور میتوانند حداكثر  هرهر  --22

زییر  زییر  نفیر بیازیکن   نفیر بیازیکن       44هر مسابقه می بایستی حیداقل  هر مسابقه می بایستی حیداقل    همچنین درهمچنین در  در طول مسابقات استفاده نمایند.در طول مسابقات استفاده نمایند.سال سال   2929بازیکن زیر بازیکن زیر     55از از 

  نفره تیم قرار گیرد.نفره تیم قرار گیرد.  9393در لیست در لیست سال سال   2929

بقات طبق مقررات فدراسیون بین المللی جهانی شنا )فینا( و مقررات جیاری فدراسییون شینای جمهیوری اسیالمی      بقات طبق مقررات فدراسیون بین المللی جهانی شنا )فینا( و مقررات جیاری فدراسییون شینای جمهیوری اسیالمی      مسامسا  --33

  ایران برگیار میشود.ایران برگیار میشود.

نفیر همیراه رسیمی    نفیر همیراه رسیمی      33سیال الیامیی میی باشید(  و     سیال الیامیی میی باشید(  و       2929بازیکن زییر  بازیکن زییر    44نفر بازیکن )حداقل استفاده از نفر بازیکن )حداقل استفاده از   9393در هر مسابقه در هر مسابقه   --44  

الیامیاً بایید بیا لبیاس     الیامیاً بایید بیا لبیاس     كه كلیه آنیان  كه كلیه آنیان  میتوانند در روی نیمکت ذخیره ها قرار گیرند. میتوانند در روی نیمکت ذخیره ها قرار گیرند. نفر نفر   9696)سرمربی  مربی  سرپرست( جمعاً )سرمربی  مربی  سرپرست( جمعاً 

در صورت عدم متحدالشکل بودن لباسها فق  سرمربی اجیازه حضیور در نیمکیت ذخییره را     در صورت عدم متحدالشکل بودن لباسها فق  سرمربی اجیازه حضیور در نیمکیت ذخییره را     لشکل حضور داشته باشند. لشکل حضور داشته باشند. متحدامتحدا

متیری نیمکیت   متیری نیمکیت     55  میی توانید در فاصیله   میی توانید در فاصیله     توضیح آنکه پیش، تیم نییتوضیح آنکه پیش، تیم نیی  و بقیه بازیکنان باید محل مسابقات را ترك نمایند . و بقیه بازیکنان باید محل مسابقات را ترك نمایند . دارددارد

نفر بهه  نفر بهه    3131در تعداد نفرات هر تیم )از در تعداد نفرات هر تیم )از   FFIINNAAدر صورت هرگونه تغییرات احتمالی برابر قوانین در صورت هرگونه تغییرات احتمالی برابر قوانین الزم بذکر الزم بذکر   مستقر شیود. مستقر شیود. 

  نفر ( کمیته فنی و سازمان لیگ تمهیدات الزم بعمل خواهد آورد .نفر ( کمیته فنی و سازمان لیگ تمهیدات الزم بعمل خواهد آورد .  3333

و دارای شیرای  محیطیی مناسی  از قبییل     و دارای شیرای  محیطیی مناسی  از قبییل       ((mm2222 × ×mm3232))كلیه باشگاهها موظف هستند مسابقات را در استخر قیانونی  كلیه باشگاهها موظف هستند مسابقات را در استخر قیانونی    --55

برگیار نمایند و در صورت عیدم امکیان برگییاری    برگیار نمایند و در صورت عیدم امکیان برگییاری      و غیره...و غیره...   سکوی  داوری سکوی  داوری  نور مناس   نور مناس درجه سانتی گراد (درجه سانتی گراد (  2828--2626))دمای آب دمای آب 

مجوار و مجوار و در شهر مییبان  باشگاه مربوطه موظف خواهد بود در استان یا شهرهای هدر شهر مییبان  باشگاه مربوطه موظف خواهد بود در استان یا شهرهای ه  با شرای  مذكوربا شرای  مذكور  مسابقات در استخر قانونیمسابقات در استخر قانونی

    جهت انجام مسابقه اقدام نماید.جهت انجام مسابقه اقدام نماید.  با شرای  مذكوربا شرای  مذكور  نسبت به تأمین استخر قانونینسبت به تأمین استخر قانونی  كمیته برگیاری مسابقات لیگكمیته برگیاری مسابقات لیگبا نظر با نظر 

  و سکوی داوری و سکوی داوری   اخراجی(اخراجی(  ثانیهثانیه  2222ثانیه و ثانیه و   3232كلیه باشگاهها موظف به تهیه دستگاه زمان سنج الکترونیکی )زمان بازی  كلیه باشگاهها موظف به تهیه دستگاه زمان سنج الکترونیکی )زمان بازی    --66

تهیه زمان سنج توسی   تهیه زمان سنج توسی   در غیر اینصورت بعد از در غیر اینصورت بعد از   ))ورد تایید نماینده فدراسیون قرار گیرد .ورد تایید نماینده فدراسیون قرار گیرد .قبل از شروع لیگ مقبل از شروع لیگ ممی بایست می بایست كه كه   ..

  ((  ه می شود .ه می شود .اجاره داداجاره داد  ،،به باشگاه هایی كه فاقد آن بوده به باشگاه هایی كه فاقد آن بوده كمیته برگیاری مسابقات لیگ كمیته برگیاری مسابقات لیگ 

  همراه خود به مسابقات بیاورد.همراه خود به مسابقات بیاورد.  عدد توپعدد توپ  55و و   سفیدسفید  و یکدست كالهو یکدست كالههر تیم موظف است یکدست كاله آبی هر تیم موظف است یکدست كاله آبی   --77

  میی توانید   میی توانید   مییبیان  مییبیان    ضمنا ضمنا از بازیها فیلمبرداری نمایند از بازیها فیلمبرداری نمایند   باشگاه ها باشگاه ها   كهكه  جهت بهبود وضعیت واترپلو كشور پیشنهاد میگرددجهت بهبود وضعیت واترپلو كشور پیشنهاد میگردد  --88

    ..  تحویل نمایدتحویل نماید  شناشنا  به فدراسیونبه فدراسیونها را ها را   بازیبازی  فیلمفیلم  ازاز  ی، نسخهی، نسخه
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تفاده تفاده اسا اسا   در طاو  مااابتا   در طاو  مااابتا     باازیک  ااار ی  باازیک  ااار ی    22  ازازحداكثرحداكثركلیه تیم هاي شركت كننده می توانند كلیه تیم هاي شركت كننده می توانند     الف:الف:تبصره تبصره 

براي بازیکنان اار ی الزامی است الزم به ذكر است در اصاو   براي بازیکنان اار ی الزامی است الزم به ذكر است در اصاو     بازیهابازیها  % از% از5555در در فیزیکی فیزیکی   نمایند. لیک  حضور نمایند. لیک  حضور 

  %( ماابتا  پس از پایان دوره او  اعالم نظر اواهد شد.%( ماابتا  پس از پایان دوره او  اعالم نظر اواهد شد.5555ای  بند)ای  بند)

تا  تا  و كار  بیمه ورزشی در ماااب و كار  بیمه ورزشی در ماااب كمیته برگزاري ماابتا  لیگ كمیته برگزاري ماابتا  لیگ كار  كار    IIDDاز شركت بازیکنان بدون از شركت بازیکنان بدون   ::تبصره بتبصره ب

   داً  لوگیري میشود. داً  لوگیري میشود.كمیته برگزاري ماابتا  لیگ كمیته برگزاري ماابتا  لیگ بعد از تاریخ اعالم بعد از تاریخ اعالم 

  ج(لژیونرهاي واترپلو كشورمان به )تبصر الف( حق شركت در ماابتا  را اواهند داشت.ج(لژیونرهاي واترپلو كشورمان به )تبصر الف( حق شركت در ماابتا  را اواهند داشت.

  : مقررات اجرائي: مقررات اجرائيپنجمپنجمفصل فصل 

و اجرا می گیردد كیه كلییه    و اجرا می گیردد كیه كلییه    برنامه رییی برنامه رییی ( ( FFIINNAA))مسابقات مذكور بر مبنای آخرین قوانین و مقررات بین المللی واترپلو مسابقات مذكور بر مبنای آخرین قوانین و مقررات بین المللی واترپلو   --11

  تیمها ملیم به آگاهی از ضواب  مربوطه و پیروی از آن می باشند.تیمها ملیم به آگاهی از ضواب  مربوطه و پیروی از آن می باشند.

و ییا تییم مییبیان امکانیات     و ییا تییم مییبیان امکانیات       چنانچه تیمی به هر علت و بدون كس  مجوز از فدراسیون شنا در ی، مسابقه حاضر نشیود چنانچه تیمی به هر علت و بدون كس  مجوز از فدراسیون شنا در ی، مسابقه حاضر نشیود   --22

  طبق مقررات پنج بر صیفر بازنیده  طبق مقررات پنج بر صیفر بازنیده    ه فراهم نکند ه فراهم نکند را جهت برگیاری مسابقرا جهت برگیاری مسابق  كمیته برگیاری مسابقات لیگكمیته برگیاری مسابقات لیگاستاندارد و مورد تائید استاندارد و مورد تائید 

  . ضمناً كسر دو امتیاز از تیم مذكور الیامی است.. ضمناً كسر دو امتیاز از تیم مذكور الیامی است.است است 

از لحیا  بعید   از لحیا  بعید     كمیتیه برگییاری مسیابقات لییگ    كمیتیه برگییاری مسیابقات لییگ    * الزم بذكر است مبالغ هیینه های سفر تیم میهمان بعد از بررسیی توسی    * الزم بذكر است مبالغ هیینه های سفر تیم میهمان بعد از بررسیی توسی    

همان واریی گردد. در غیر اینصورت موضوع در كمیته انضیباطی  همان واریی گردد. در غیر اینصورت موضوع در كمیته انضیباطی  مسافت و ... به تیم مییبان اعالم  تا این مبلغ به حساب تیم میمسافت و ... به تیم مییبان اعالم  تا این مبلغ به حساب تیم می

  جهیت پرداخیت  جهیت پرداخیت    مطرح و عالوه بر هیینه های فوق الذكر جریمه مالی نیی توس  كمیته انضباطی مشخص  و بیه تییم مییبیان   مطرح و عالوه بر هیینه های فوق الذكر جریمه مالی نیی توس  كمیته انضباطی مشخص  و بیه تییم مییبیان   

  اعالم می شود. )بدیهی است جریمه مالی به حساب فدراسیون شنا واریی می گردد.(اعالم می شود. )بدیهی است جریمه مالی به حساب فدراسیون شنا واریی می گردد.(

  تییم بانضیمام مبلیغ یی، میلییون رییال      تییم بانضیمام مبلیغ یی، میلییون رییال      یا نماینده واجد اختیار یا نماینده واجد اختیار رت كتبی و به امضاء سرپرست رت كتبی و به امضاء سرپرست هر نوع اعتراض باید بصوهر نوع اعتراض باید بصو  --33

  حداكثر تا نیم ساعت پس از انجام هر مسابقه به ناظر فنی فدراسیون شنا در محل برگیاری مسابقه تسلیم گردد.حداكثر تا نیم ساعت پس از انجام هر مسابقه به ناظر فنی فدراسیون شنا در محل برگیاری مسابقه تسلیم گردد.  ""نقدانقدا

كمیتیه  كمیتیه  مقیدور نباشید مراتی  بیه     مقیدور نباشید مراتی  بیه     ت ت مسیابقا مسیابقا بررسی و اتخاذ تصمیم در محیل  بررسی و اتخاذ تصمیم در محیل  چنانچه چنانچه   صورت وجود معذوریت خاص صورت وجود معذوریت خاص در در   --44

  ..میگرددمیگرددفدراسیون ارجاع فدراسیون ارجاع واترپلو واترپلو انضباطی انضباطی   و نهایتاً كمیتهو نهایتاً كمیته  فنیفنی  كمیتهكمیته  جهت هماهنگی بهجهت هماهنگی بهو و واترپلو واترپلو   برگیاری مسابقات لیگبرگیاری مسابقات لیگ

اسیتاندارد  اسیتاندارد    در صورتیکه بنا به تشخیص ناظر و داوران مسابقه در آغیاز و ییا در جرییان یی، مسیابقه شیرای  و امکانیات       در صورتیکه بنا به تشخیص ناظر و داوران مسابقه در آغیاز و ییا در جرییان یی، مسیابقه شیرای  و امکانیات         --55

FFIINNAA    بیا نتیجیه پینج بیر     بیا نتیجیه پینج بیر       و مسیابقه و مسیابقه   جلوگیری خواهد شدجلوگیری خواهد شد  ناس  تشخیص داده شود از شروع و یا از ادامه جریان بازیناس  تشخیص داده شود از شروع و یا از ادامه جریان بازی  نام  نام

  به نفع تیم میهمان اعالم می گردد.به نفع تیم میهمان اعالم می گردد.  صفرصفر

مسیابقات  مسیابقات  خصیوص اعتراضیات   خصیوص اعتراضیات     و همچنیین در و همچنیین در   نتایجنتایجمرجع ذیصالح جهت بررسی و اعالم مرجع ذیصالح جهت بررسی و اعالم كمیته برگیاری مسابقات لیگ كمیته برگیاری مسابقات لیگ   --66

کالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بینی نشده در ارتباط با مسابقات خواهید بیود. بیدیهی اسیت     کالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بینی نشده در ارتباط با مسابقات خواهید بیود. بیدیهی اسیت     و یا مسائل و مشو یا مسائل و مشنیمه تمام نیمه تمام 

    امور انضباطی طبق مقررات به كمیته انضباطی فدراسیون ارجاع داده می شود.امور انضباطی طبق مقررات به كمیته انضباطی فدراسیون ارجاع داده می شود.

ظیر  ظیر  و نو ن  داددادخواهید  خواهید    جلسیه جلسیه   بعد از انجام مسابقه ای كه مورد اعتراض قرار گرفتیه تشیکیل  بعد از انجام مسابقه ای كه مورد اعتراض قرار گرفتیه تشیکیل  كمیته برگیاری مسابقات لیگ كمیته برگیاری مسابقات لیگ   --77

    به كمیته انضباطی ارجاع خواهد نمود.به كمیته انضباطی ارجاع خواهد نمود.  موضوع راموضوع را  و در صورت لیومو در صورت لیوم  عالم عالم نهایی خود را انهایی خود را ا

  بیاالترین مقیام  بیاالترین مقیام  امضیای  امضیای  )باسیتثنای امیور انضیباطی(  پیس از     )باسیتثنای امیور انضیباطی(  پیس از     كمیته برگیاری مسابقات لییگ  كمیته برگیاری مسابقات لییگ  كلیه مصوبات و تصمیمات كلیه مصوبات و تصمیمات   --88

  غ خواهد شد.غ خواهد شد.جهت اجرا به سازمان لیگ واترپلو ابالجهت اجرا به سازمان لیگ واترپلو ابالبا رعایت سلسله مرات  اداری با رعایت سلسله مرات  اداری فدراسیون فدراسیون 
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پس از تصوی  پس از تصوی  برنامه كلی مسابقات )مراحل رفت و برگشت( و هر گونه تغییر در آن توس  سازمان لیگ واترپلو تنظیم و برنامه كلی مسابقات )مراحل رفت و برگشت( و هر گونه تغییر در آن توس  سازمان لیگ واترپلو تنظیم و   --99

  حضور یابند.حضور یابند.  اعالم میگردد و باشگاه ها ملیم خواهند بود  طبق برنامه اعالم شده در مسابقاتاعالم میگردد و باشگاه ها ملیم خواهند بود  طبق برنامه اعالم شده در مسابقاتجهت اجرا جهت اجرا     ن شنان شنافدراسیوفدراسیو

  تعیین خواهند شد.تعیین خواهند شد.  كمیته داورانكمیته داورانمسابقات توس  مسابقات توس  داوران برای هر دوره از داوران برای هر دوره از   --1111

بیه محیل مسیابقات اعییام خواهید نمیود كیه        بیه محیل مسیابقات اعییام خواهید نمیود كیه          ووبا شرح وظایف تعیین با شرح وظایف تعیین   فنی فنی   سازمان لیگ واترپلو ی، نفر را بعنوان ناظرسازمان لیگ واترپلو ی، نفر را بعنوان ناظر  --1111

  وظایف آن بشرح زیر است:وظایف آن بشرح زیر است:

ورزشیی )بازیکنیان  مربیی     ورزشیی )بازیکنیان  مربیی       كنترل و تأئید صالحیت اعضاء هر ی، از تیمها بر اساس كارت شركت در مسیابقات و كیارت بیمیه   كنترل و تأئید صالحیت اعضاء هر ی، از تیمها بر اساس كارت شركت در مسیابقات و كیارت بیمیه     --

  سرپرست  ... (سرپرست  ... (

و وسایل میورد نییاز   و وسایل میورد نییاز     و .....و ..... دارا بودن سکوی داوری  دارا بودن سکوی داوری (   نور (   نور   درجه سانتی گراددرجه سانتی گراد  2828  --2626دمای آب ) دمای آب )   كنترل استخر و محوطه بازیكنترل استخر و محوطه بازی  --

    و امور انتظامی محل مسابقهو امور انتظامی محل مسابقهحس  استانداردهای مربوطه حس  استانداردهای مربوطه 

    مسابقات لیگمسابقات لیگكمیته برگیاری كمیته برگیاری تهیه گیارش از هر مسابقه و ارائه به تهیه گیارش از هر مسابقه و ارائه به   --

  نظارت و كنترل بر نحوه قضاوت داوران طبق مقرراتنظارت و كنترل بر نحوه قضاوت داوران طبق مقررات  --

اتخاذ تصمیم در مورد مسائل پیش بینی نشده با توجه به شرای  و در نظر گرفتن شیئونات و مصیالح اجتمیاعی و    اتخاذ تصمیم در مورد مسائل پیش بینی نشده با توجه به شرای  و در نظر گرفتن شیئونات و مصیالح اجتمیاعی و    هماهنگی در هماهنگی در   --

  خ  مشی و مقررات فدراسیون شنا.خ  مشی و مقررات فدراسیون شنا.

ا از ادامه مااابتا  باه هار دلیلای و بادون      ا از ادامه مااابتا  باه هار دلیلای و بادون      تیمهتیمههریك از هریك از   در صور  عدم تمکی در صور  عدم تمکی   ناظر موظف استناظر موظف است  الف:الف:تبصره تبصره 

و در و در   گازار   گازار     كمیتاه برگازاري مااابتا  لیاگ    كمیتاه برگازاري مااابتا  لیاگ    به به   ، موضوع را، موضوع راهماهنگی الزم از قبیل اعتراض به نحوه قضاو  هماهنگی الزم از قبیل اعتراض به نحوه قضاو  

    ..نماید نماید كمیته انضباطی ار اع كمیته انضباطی ار اع به به   آن را آن را   كمیته برگزاري ماابتا  لیگكمیته برگزاري ماابتا  لیگصور  صالحدید صور  صالحدید 

  : مقررات انضباطي: مقررات انضباطيششمششمفصل فصل 

هیای  هیای  دسیتورالعمل  دسیتورالعمل  اخالقی و دارا بودن حسن سلوك و همچنین ملحو  نظر داشیتن مقیررات و   اخالقی و دارا بودن حسن سلوك و همچنین ملحو  نظر داشیتن مقیررات و     رعایت اصول اسالمی ورعایت اصول اسالمی و  --11

  برای كلیه شركت كنندگان در مسابقات الیامی است.برای كلیه شركت كنندگان در مسابقات الیامی است.  وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانفنی و انضباطی مصوب فدراسیون شنا و فنی و انضباطی مصوب فدراسیون شنا و 

مسابقه گردد بیر اسیاس گییارش    مسابقه گردد بیر اسیاس گییارش      چنانچه اعمال و رفتار هر ی، از اعضاء ی، تیم موج  بروز خساراتی به محل برگیاریچنانچه اعمال و رفتار هر ی، از اعضاء ی، تیم موج  بروز خساراتی به محل برگیاری  --22

كمیتیه انضیباطی فدراسییون شینا     كمیتیه انضیباطی فدراسییون شینا       بهبه  لیوملیومدر صورت در صورت واترپلو و واترپلو و   كمیته برگیاری مسابقات لیگكمیته برگیاری مسابقات لیگناظر فنی فدراسیون  موضوع در ناظر فنی فدراسیون  موضوع در 

  ..بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شدبررسی و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد

(   پوشش نامناسی   (   پوشش نامناسی     تاتوتاتو  قبیل االکوبی )قبیل االکوبی )از از   هر گونه تخلف  نقض مقررات و اعمال مغایر با شئونات اسالمی و اخالقیهر گونه تخلف  نقض مقررات و اعمال مغایر با شئونات اسالمی و اخالقی  --33

الزم بیذكر  الزم بیذكر  اس  با خطای انجام شده خواهد بود. اس  با خطای انجام شده خواهد بود. توس  هر ی، از اعضاء تیمها موج  تعیین و اجرای مجازات متنتوس  هر ی، از اعضاء تیمها موج  تعیین و اجرای مجازات متن    ((  و غیره ...و غیره ...

است چنانچه ناظر بازی نسبت به تخلفات اعضای تیم ها گیارش انضباطی تهیه نماید  فرد خیاطی ییا خاطییان از بیازی بعید      است چنانچه ناظر بازی نسبت به تخلفات اعضای تیم ها گیارش انضباطی تهیه نماید  فرد خیاطی ییا خاطییان از بیازی بعید      

تشکیل جلسه كمیته انضباطی نسبت به محرومیت ها یا جرایم نقدی احتمیالی تصیمیم گییری خواهید شید.      تشکیل جلسه كمیته انضباطی نسبت به محرومیت ها یا جرایم نقدی احتمیالی تصیمیم گییری خواهید شید.      محروم و بعد از محروم و بعد از 

  )جهت جلوگیری از هرگونه شائبه و برخوردهای سلیقه ای امضاء هر دو داور و ناظر در گیارش انضباطی الیامی است(.)جهت جلوگیری از هرگونه شائبه و برخوردهای سلیقه ای امضاء هر دو داور و ناظر در گیارش انضباطی الیامی است(.

تیا پاییان میدت    تیا پاییان میدت      شید شید و یا خواهنید  و یا خواهنید    شدهشدهروم روم فدراسیون شنا  محفدراسیون شنا  مح  كمیته انضباطیكمیته انضباطی  توس توس حس  ضواب  مربوطه حس  ضواب  مربوطه افرادی كه افرادی كه   --44

  محرومیت حق شركت در مسابقات را نخواهند داشت.محرومیت حق شركت در مسابقات را نخواهند داشت.
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تیم در قبل  در حین و بعد از مسابقه خواهد بود و می بایست توان تیم در قبل  در حین و بعد از مسابقه خواهد بود و می بایست توان   بازیکنانبازیکنانتیم مسئول كنترل اعمال و رفتار تیم مسئول كنترل اعمال و رفتار   سرپرستسرپرست  --55

  دارا باشد.دارا باشد.  و قدرت اداره مطلوب تیم خود را در زمینه مسائل اخالقی  انضباطی و فنیو قدرت اداره مطلوب تیم خود را در زمینه مسائل اخالقی  انضباطی و فنی

های ملی واترپلو در اردوهای داخلی و خارجی مرجع تصمیم گیری پیرامون وضیعیت  های ملی واترپلو در اردوهای داخلی و خارجی مرجع تصمیم گیری پیرامون وضیعیت    در صورت عدم حضور مدعوین تیمدر صورت عدم حضور مدعوین تیم  --66

بازیکنان خاطی كمیسیونی مرك  از نائ  رئیس  دبیركل  رئیس كمیته فنیی واترپلیو و رئییس كمیتیه انضیباطی فدراسییون       بازیکنان خاطی كمیسیونی مرك  از نائ  رئیس  دبیركل  رئیس كمیته فنیی واترپلیو و رئییس كمیتیه انضیباطی فدراسییون       

  خواهد بود.خواهد بود.

  در حیین    در حیین  از مسیابقه از مسیابقه   سرپرست تیم مسئولیت كلیه اعمال و رفتار اعضاء تیم اعم از مربیان و بازیکنان  پیش، و ... را قبلسرپرست تیم مسئولیت كلیه اعمال و رفتار اعضاء تیم اعم از مربیان و بازیکنان  پیش، و ... را قبل  --77

مسابقه و بعد از آن بعهده خواهد داشت. نامبرده میتواند در هنگام مسابقه در كنار اعضاء تیم )روی نیمکت بازیکنیان ذخییره(   مسابقه و بعد از آن بعهده خواهد داشت. نامبرده میتواند در هنگام مسابقه در كنار اعضاء تیم )روی نیمکت بازیکنیان ذخییره(   

  سابقه را نخواهد داشت.سابقه را نخواهد داشت.قرار گیرد اما حق دخالت در امور مقرار گیرد اما حق دخالت در امور م

  در خصوص بازیکنان   مربیان و سرپرستان كه به صورت تعلیق اجازه شركت در مسابقات را دارند در صورت تکراردر خصوص بازیکنان   مربیان و سرپرستان كه به صورت تعلیق اجازه شركت در مسابقات را دارند در صورت تکرار  --88

  ( نسبت به اجرای تصمیم كمیته انضباطی اقدام خواهد شد.( نسبت به اجرای تصمیم كمیته انضباطی اقدام خواهد شد.33تخلف)بر اساس بند تخلف)بر اساس بند   

  و انتقال آنانو انتقال آنان: مقررات مربوط به استخدام بازيکن، مربي، سرپرست و نقل : مقررات مربوط به استخدام بازيکن، مربي، سرپرست و نقل هفتمهفتمفصل فصل 

باشگاه ها موظفند كه كلیه مفاد قانونی و حقوقی مورد تایید جمهوری اسالمی ایران را در هنگام عقد قرارداد با بازیکنیان   باشگاه ها موظفند كه كلیه مفاد قانونی و حقوقی مورد تایید جمهوری اسالمی ایران را در هنگام عقد قرارداد با بازیکنیان     --11

  مربیان و سرپرست رعایت نمایند .مربیان و سرپرست رعایت نمایند .

ركت كننیده  ركت كننیده  )بسیتگی بیه تییم هیای شی     )بسیتگی بیه تییم هیای شی     نقل و انتقال بازیکنان در پایان هر فصل و یا تعطیالت نیم فصل انجام می گرددنقل و انتقال بازیکنان در پایان هر فصل و یا تعطیالت نیم فصل انجام می گردد    --22

كمیتیه برگییاری   كمیتیه برگییاری   و اطیالع بیه   و اطیالع بیه     یك فصل با ااذ رضایتنامه از باشاگاه قبلای  یك فصل با ااذ رضایتنامه از باشاگاه قبلای    در صور  عتد قرارداد بیش ازدر صور  عتد قرارداد بیش ازو و   دارد( دارد( 

  و رعایت كلیه مقررات این دستورالعمل امکانپذیر میباشد.و رعایت كلیه مقررات این دستورالعمل امکانپذیر میباشد.  مسابقات لیگمسابقات لیگ

نفیر  نفیر    22ر تیم ( تیا حیداكثر   ر تیم ( تیا حیداكثر   نفرهنفره  9898در صورت داشتن ظرفیت خالی ) لیست در صورت داشتن ظرفیت خالی ) لیست   1188نقل و انتقال در نیم فصل لیگ برترسال نقل و انتقال در نیم فصل لیگ برترسال   --33

كمیتیه  كمیتیه  به به   بدیهی است ااذ رضایت كتبی از باشگاه قبلی و باشگاه  دید  هت ارائهبدیهی است ااذ رضایت كتبی از باشگاه قبلی و باشگاه  دید  هت ارائه)بازیکن ( امکان پذیر می باشد . )بازیکن ( امکان پذیر می باشد . 

  در مدت اعالم شده ) نیم فصل ( الیامی می باشد .در مدت اعالم شده ) نیم فصل ( الیامی می باشد .  برگیاری مسابقات لیگبرگیاری مسابقات لیگ

ندگان رسامی دو باشاگاه و باازیک  در محال     ندگان رسامی دو باشاگاه و باازیک  در محال     : هر گونه  نتل و انتتا  در نیم فصل باید با حضور نمای: هر گونه  نتل و انتتا  در نیم فصل باید با حضور نمایف ف الال  تبصرهتبصره

  ..رد رد انجام پذیانجام پذی  كمیته برگزاري ماابتا  لیگكمیته برگزاري ماابتا  لیگدر در و و فدراسیون شنا فدراسیون شنا 

  قابل انجام است..قابل انجام است..  99فصل هفتم ماده فصل هفتم ماده نقل و انتقال مربیان و سرپرستان نیی همانند مفاد نقل و انتقال مربیان و سرپرستان نیی همانند مفاد   --44

واترپلیو فدراسییون آزاد   واترپلیو فدراسییون آزاد     سیابقات لییگ  سیابقات لییگ  كمیته برگیاری مكمیته برگیاری مچنانچه باشگاه بدلیلی منحل گردد  بازیکنان آن باشگاه با تأئید چنانچه باشگاه بدلیلی منحل گردد  بازیکنان آن باشگاه با تأئید   --55

  شناخته میشوند.شناخته میشوند.

% % 5555)حداقل حضور فیزیکی  در )حداقل حضور فیزیکی  در   الف فصل چهارمالف فصل چهارمبازیکن خارجی با رعایت مفاد تبصره بازیکن خارجی با رعایت مفاد تبصره   22هر تیم می تواند حداكثر از هر تیم می تواند حداكثر از   --66

  . نقل و انتقال نیم فصل شامل بازیکنان خارجی نمی شود .. نقل و انتقال نیم فصل شامل بازیکنان خارجی نمی شود .استفاده نمایداستفاده نماید  از بازیهاي لیگ برتر(از بازیهاي لیگ برتر(

انتقال بازیکنان در سطح باشگاههای كشور بر اساس تنظیم قرارداد ممکن و میسیر خواهید بیود  قیرارداد     انتقال بازیکنان در سطح باشگاههای كشور بر اساس تنظیم قرارداد ممکن و میسیر خواهید بیود  قیرارداد       هر گونه نقل وهر گونه نقل و  --77

باید در چهار نسخه تنظیم گردیده و پس از تائید هیئت شنای استان بهمراه سایر مدارك از هر یی، از اعضیای تییم )عکیس      باید در چهار نسخه تنظیم گردیده و پس از تائید هیئت شنای استان بهمراه سایر مدارك از هر یی، از اعضیای تییم )عکیس      

در مهلت اعالم شده توسی  كمیتیه برگییاری    در مهلت اعالم شده توسی  كمیتیه برگییاری      ...(...(وظیفه و وظیفه و مدارك نظام مدارك نظام   --فتوكپی  شناسنامه  كارت ملی و كارت بیمه ورزشیفتوكپی  شناسنامه  كارت ملی و كارت بیمه ورزشی
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به فدراسیون شنا ارسال و پس از بررسی  تأئید و ممهور شدن به مهر فدراسیون ی، نسخه به بازیکن  ی، نسخه به به فدراسیون شنا ارسال و پس از بررسی  تأئید و ممهور شدن به مهر فدراسیون ی، نسخه به بازیکن  ی، نسخه به   مسابقاتمسابقات

  باشگاه و ی، نسخه به هیئت عودت داده خواهد شد.باشگاه و ی، نسخه به هیئت عودت داده خواهد شد.

ا بازیکنان بالمانع میباشد اما در صورت اعمال محرومیت ناشیی  ا بازیکنان بالمانع میباشد اما در صورت اعمال محرومیت ناشیی  متوالی بمتوالی ب  فصلفصلو یا چند و یا چند   ی، فصلی، فصلعقد قرارداد برای مدت عقد قرارداد برای مدت   --88

و یا سایر مراجع ذیصیالح كیه میورد تائیید     و یا سایر مراجع ذیصیالح كیه میورد تائیید     و یا سایر مراجع و یا سایر مراجع   وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانفدراسیون شنا و یا فدراسیون شنا و یا   انضباطیانضباطی  از تصمیماتاز تصمیمات

    ..د د ته مجاز نخواهد بوته مجاز نخواهد بونیافنیافبه استفاده از بازیکن و یا بازیکنان خاطی مادامی كه محرومیت آنان خاتمه به استفاده از بازیکن و یا بازیکنان خاطی مادامی كه محرومیت آنان خاتمه   فدراسیون می باشد   فدراسیون می باشد   

نابت به مخدو  بودن مبلا  قراردادهاا تردیاد نمایاد     نابت به مخدو  بودن مبلا  قراردادهاا تردیاد نمایاد       كمیته برگزاري ماابتا  لیگكمیته برگزاري ماابتا  لیگدر صورتیکه در صورتیکه ::بب  تبصرهتبصره

  موضوع را به كمیته انضباطی  هت ااذ تصمیم نهایی ار اع می نماید.موضوع را به كمیته انضباطی  هت ااذ تصمیم نهایی ار اع می نماید.

مسابقات لیگ مسابقات لیگ   ا پایانا پایانچنین بازیکنی تچنین بازیکنی ت  در صورت عقد قرارداد متعدد )بیش از ی، قرارداد( از سوی بازیکن با چند باشگاه در صورت عقد قرارداد متعدد )بیش از ی، قرارداد( از سوی بازیکن با چند باشگاه   --99

اسیتفاده  اسیتفاده  و باشگاه خاطی در كلییه مسیابقاتی كیه از ایین بیازیکن      و باشگاه خاطی در كلییه مسیابقاتی كیه از ایین بیازیکن        از شركت در كلیه مسابقات محروم خواهد بود.از شركت در كلیه مسابقات محروم خواهد بود.  فصلفصلهمان همان 

  بازنده اعالم خواهد شد .بازنده اعالم خواهد شد .  صفرصفربر بر   پنج پنج نموده با نتیجه نموده با نتیجه 

ور و تائید ولی یا قیم قانونی ناامبرده انجاام   ور و تائید ولی یا قیم قانونی ناامبرده انجاام   سا  الزاماً بایاتی با حضسا  الزاماً بایاتی با حض  8181عتد قرارداد با بازیکنان زیر عتد قرارداد با بازیکنان زیر ::ج ج تبصره تبصره 

    شود.شود.

در هر تایم( و  در هر تایم( و    از لیات بازیکناناز لیات بازیکنان    نفرنفر  55سا  )حداقل سا  )حداقل   2828ارائه اصل شناسنامه و كار  ملی بازیکنان زیر ارائه اصل شناسنامه و كار  ملی بازیکنان زیر ::ددتبصره تبصره 

  سایر مدارك توسط نماینده هر باشگاه تا قبل از شروع ماابتا  به فدراسیون شنا الزامی است.سایر مدارك توسط نماینده هر باشگاه تا قبل از شروع ماابتا  به فدراسیون شنا الزامی است.

  بیرای تییم ملیی   بیرای تییم ملیی   های باشگاهی های باشگاهی   تیمتیمو سرپرستان و سرپرستان های ملی واترپلو حداالمکان از مربیان های ملی واترپلو حداالمکان از مربیان   های تیمهای تیم  برنامهبرنامهبمنظور حمایت از بمنظور حمایت از   --1111

نائی  رئییس   نائی  رئییس     ییا ییا   صورت لیوم به مربیان فوق الذكر مرات  در كمیسیونی مرك  از رئیس فدراسییون صورت لیوم به مربیان فوق الذكر مرات  در كمیسیونی مرك  از رئیس فدراسییون استفاده گردد دراستفاده گردد در  نبایستینبایستی

  ری خواهد شد.ری خواهد شد.گیگی  فدراسیون  دبیركل فدراسیون و رئیس كمیته فنی واترپلو تصمیمفدراسیون  دبیركل فدراسیون و رئیس كمیته فنی واترپلو تصمیم

  : نحوه ثبت نام، حق مشارکت، مدارک: نحوه ثبت نام، حق مشارکت، مدارکهشتمهشتمفصل فصل 

كلیه تیمها بایستی درخواست كتبی مدیریت باشگاه مبنی بر اعالم آمادگی و شیركت تییم مربوطیه    كلیه تیمها بایستی درخواست كتبی مدیریت باشگاه مبنی بر اعالم آمادگی و شیركت تییم مربوطیه      ::نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام    --99

  نمایند.نمایند.ه دفتر فدراسیون شنا ارسال ه دفتر فدراسیون شنا ارسال در مسابقات لیگ برتر را با آگاهی كامل از مفاد این آئین نامه بدر مسابقات لیگ برتر را با آگاهی كامل از مفاد این آئین نامه ب

شیماره  شیماره  ریال بعنوان حق مشاركت در لیگ برتر به حساب ریال بعنوان حق مشاركت در لیگ برتر به حساب   998822//222222//222222كلیه تیمها بایستی مبلغ كلیه تیمها بایستی مبلغ : : تتحق مشاركحق مشارك    --22

و شییییماره شییییبا  و شییییماره شییییبا    1818بانیییی، ملییییی شییییعبه پیییییام انقییییالب اسییییالمی كیییید       بانیییی، ملییییی شییییعبه پیییییام انقییییالب اسییییالمی كیییید         29289699392222928969939222

952992222222928969939222952992222222928969939222IIRR      وارییی و یی، نسیخه فییش واریییی را همیراه بیا        وارییی و یی، نسیخه فییش واریییی را همیراه بیا            بنام فدراسییون شینا  بنام فدراسییون شینا

  بقات به سازمان لیگ واترپلو ارائه نمایند.بقات به سازمان لیگ واترپلو ارائه نمایند.درخواست شركت در مسادرخواست شركت در مسا

قابیل  قابیل    فدراسییون شینا  فدراسییون شینا  از محیل درآمیدهای   از محیل درآمیدهای   داوران و نیاظران  داوران و نیاظران  و هیینه های رفت و آمد و هیینه های رفت و آمد تأمین و پرداخت حق قضاوت تأمین و پرداخت حق قضاوت   --33

  پرداخت می باشد.پرداخت می باشد.

  مدارك مورد نیاز:مدارك مورد نیاز:    --44

  هر ی، از اعضاء تیم )ورزشکار  مربی  سرپرست و ... (هر ی، از اعضاء تیم )ورزشکار  مربی  سرپرست و ... (  66××44دو قطعه عکس دو قطعه عکس   --

  یا اخذ اجازه واحدهای نظامی مربوطه جهت شركت در مسابقاتیا اخذ اجازه واحدهای نظامی مربوطه جهت شركت در مسابقات  دائمدائم  یایاموقت موقت   پایان خدمتپایان خدمتبوط به بوط به اصل مدارك مراصل مدارك مر  --

  كلیه اعضاء تیم به انضمام كپی كارت بیمه ورزشی كلیه اعضاء تیم به انضمام كپی كارت بیمه ورزشی و كارت ملی و كارت ملی فتوكپی شناسنامه فتوكپی شناسنامه   --
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  ی است.ی است.ضرورضرورو رضایت نامه ولی یا قیم قانونی و رضایت نامه ولی یا قیم قانونی   و كارت ملیو كارت ملی  سال اصل شناسنامهسال اصل شناسنامه  9898در مورد بازیکنان جوانان زیر در مورد بازیکنان جوانان زیر   --

و هیئت شنای استان و هیئت شنای استان بدیهی است نسخه های مربوط به باشگاه و بازیکن بدیهی است نسخه های مربوط به باشگاه و بازیکن   نسخه( تهیه می شود ونسخه( تهیه می شود و  44قرارداد بازیکن و باشگاه )در قرارداد بازیکن و باشگاه )در   --

  پس از رسیدگی و تأئید فدراسیون عودت داده خواهد شد.پس از رسیدگی و تأئید فدراسیون عودت داده خواهد شد.

خواهد بود و از شیركت  خواهد بود و از شیركت    به ناظربه ناظر  ارائه كارت شركت در مسابقاتارائه كارت شركت در مسابقات  منوط بهمنوط به  مربی و سرپرست در هر مسابقهمربی و سرپرست در هر مسابقه    شركت بازیکنشركت بازیکن  --55

بازیکنان بدون كارت در هر ی، از مسابقات از آغاز تا پایان مسابقات جداٌ جلوگیری بعمل خواهد آمید. لیذا كلییه اعضیاء تییم      بازیکنان بدون كارت در هر ی، از مسابقات از آغاز تا پایان مسابقات جداٌ جلوگیری بعمل خواهد آمید. لیذا كلییه اعضیاء تییم      

    می بایست در نگهداری آن دقت الزم بعمل آورند.  می بایست در نگهداری آن دقت الزم بعمل آورند.((در هر مسابقهدر هر مسابقه))ضمن ارائه كارت شركت در مسابقات ضمن ارائه كارت شركت در مسابقات 

دیهی اسیت تبعیات   دیهی اسیت تبعیات   بب  خواهد شد.خواهد شد.حق شركت در مسابقات حق شركت در مسابقات بر سل  بر سل    موج موج بازیکنان بازیکنان ه ه وضعیت خدمت نظام وظیفوضعیت خدمت نظام وظیف  ابهام درابهام در  --66

در صورت استفاده از چنیین بازیکنیانی كلییه بیازی     در صورت استفاده از چنیین بازیکنیانی كلییه بیازی       خواهد بود.خواهد بود.ذیرب  ذیرب  ناشی از استفاده این دسته از ورزشکاران بعهده باشگاه ناشی از استفاده این دسته از ورزشکاران بعهده باشگاه 

  بازنده اعالم خواهد شد .بازنده اعالم خواهد شد .  22بر بر   55های انجام شده با نتیجه های انجام شده با نتیجه 

در پاییان فصیل نسیبت بیه تعییین و تکلییف       در پاییان فصیل نسیبت بیه تعییین و تکلییف         ا بازیکنان قرارداد بیش از ی، فصل منعقد می نمایند ا بازیکنان قرارداد بیش از ی، فصل منعقد می نمایند كه بكه ب  كلیه باشگاه هاكلیه باشگاه ها  --77

را را   كمیته برگیاری مسابقات لییگ كمیته برگیاری مسابقات لییگ بازیکنانی كه قرارداد آنان پایان نپذیرفته  اقدام مقتضی را معمول داشته و به صورت مکتوب بازیکنانی كه قرارداد آنان پایان نپذیرفته  اقدام مقتضی را معمول داشته و به صورت مکتوب 

  مطلع سازند.مطلع سازند.

پاییان  پاییان    آنهیا آنهیا واهد بود كه دارای رضایت نامه از باشگاه قبلی بوده و ییا قیرارداد   واهد بود كه دارای رضایت نامه از باشگاه قبلی بوده و ییا قیرارداد   باشگاه تنها از بازیکنانی مجاز به استفاده خباشگاه تنها از بازیکنانی مجاز به استفاده خ  --88

  یافته باشد.یافته باشد.

سیاعت قبیل از شیروع    سیاعت قبیل از شیروع      4848  كارت ویژه مسابقات توس  سازمان لیگ صادر و حداكثر تا   كارت ویژه مسابقات توس  سازمان لیگ صادر و حداكثر تا 44بند بند   پس از بررسی كلیه مداركپس از بررسی كلیه مدارك  --99

  اولین بازی به باشگاه مربوطه ارسال خواهد شد.اولین بازی به باشگاه مربوطه ارسال خواهد شد.

ه مدارك آنان ناقص باشد كار  شركت در ماابتا  صادر نخواهد شاد و از شاركت   ه مدارك آنان ناقص باشد كار  شركت در ماابتا  صادر نخواهد شاد و از شاركت    هت افرادي ك هت افرادي ك  ::الفالفتبصره تبصره 

  آنان در ماابتا   لوگیري بعمل اواهد آمد.آنان در ماابتا   لوگیري بعمل اواهد آمد.

  

  : وظايف هیئت شنای استان: وظايف هیئت شنای استاننهمنهمفصل فصل 

  ::به موارد زیر اقدام نمایندبه موارد زیر اقدام نمایند  مسئولین هیئت شنای استانها می بایست نسبتمسئولین هیئت شنای استانها می بایست نسبت  --11

      نماید .نماید .در حضور مسئولین هیأت نسبت به تائید قراردادها اقدام در حضور مسئولین هیأت نسبت به تائید قراردادها اقدام   بازیکنانبازیکنان  قرارداد و اثر انگشتقرارداد و اثر انگشت  ثبتثبتهیأت شنای استان پس از هیأت شنای استان پس از   --

و یاا  و یاا  هماهنگی در مورد پذیر  داوران و ناظر فنی اعزامی از سوي فدراسیون در فرودگااه و یاا ترمیناا  شاهر     هماهنگی در مورد پذیر  داوران و ناظر فنی اعزامی از سوي فدراسیون در فرودگااه و یاا ترمیناا  شاهر       --

  ن.  ن.  و انتتا  آنان به محل اقامت با بهره گیري از همکاري و امکانا  باشگاه میزباو انتتا  آنان به محل اقامت با بهره گیري از همکاري و امکانا  باشگاه میزبااستانهاي همجوار استانهاي همجوار 

  هماهنگی با صدا و سیمای استان مییبان به منظور انعکاس مطلوب مسابقات حتی المقدور به صورت زنده هماهنگی با صدا و سیمای استان مییبان به منظور انعکاس مطلوب مسابقات حتی المقدور به صورت زنده   --

همکاری در آماده نمودن استخر و محوطه بازی و دروازه طبق مقررات و مهیا نمودن كلیه وسایل مربوط به اداره و انجام بیازی  همکاری در آماده نمودن استخر و محوطه بازی و دروازه طبق مقررات و مهیا نمودن كلیه وسایل مربوط به اداره و انجام بیازی    --

  ...(...(  جل  و جذب تابلوهای تبلیغاتی  شركت ها و موسسات وجل  و جذب تابلوهای تبلیغاتی  شركت ها و موسسات و  --ثانیهثانیه  3232ه ه گاگاتوپ و دستتوپ و دست  --كرونومتركرونومتر  --برگه ثبت نتایجبرگه ثبت نتایج  --)سوت)سوت

  داوران دروازه و پرسنل خدماتی مورد نیاز استخر )بجی داوران وس (داوران دروازه و پرسنل خدماتی مورد نیاز استخر )بجی داوران وس (  --وقت نگهدارانوقت نگهداران  --منشی هامنشی ها  تأمین كادر برگیاری مسابقه:تأمین كادر برگیاری مسابقه:  --

  محلیمحلیتأمین كادر انتظامی جهت اداره مطلوب محی  مسابقه با توجه به شرای  تأمین كادر انتظامی جهت اداره مطلوب محی  مسابقه با توجه به شرای  هماهنگی در هماهنگی در   --
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  پیش بینی كادر پیشکی و واحد اورژانس در محل مسابقهپیش بینی كادر پیشکی و واحد اورژانس در محل مسابقه  --

  فدراسیون شنا )بالفاصله بعد از انجام مسابقه( فدراسیون شنا )بالفاصله بعد از انجام مسابقه(   رواب  عمومیرواب  عمومی  انعکاس نتایج مسابقات بهانعکاس نتایج مسابقات به  --

% % 4242باشیگاه مییبیان و   باشیگاه مییبیان و     % سهم% سهم6262تقسیم درآمد حاصله از محل فروش بلی  پس از كسر هیینه های مربوطه  به نسبت مساوی تقسیم درآمد حاصله از محل فروش بلی  پس از كسر هیینه های مربوطه  به نسبت مساوی   --

  نای استان.نای استان.هیئت شهیئت شسهم سهم 

  : وظايف باشگاه میزبان: وظايف باشگاه میزباندهمدهمفصل فصل 

  د:د:ننكلیه مسئولین باشگاه مییبان می بایست نسبت به موارد زیر اقدام نمایكلیه مسئولین باشگاه مییبان می بایست نسبت به موارد زیر اقدام نمای  --  11

  در اختیار گذاشتن استخر مناس  جهت تمرین تیم میهمان از طریق همکاری و هماهنگی با هیأت استاندر اختیار گذاشتن استخر مناس  جهت تمرین تیم میهمان از طریق همکاری و هماهنگی با هیأت استان  --

ثانیه، كادر ثانیه، كادر   3535استخر استاندارد، دروازه، گل شمار، دستگاه استخر استاندارد، دروازه، گل شمار، دستگاه تأمی  كلیه امکانا  و لوازم و وسایل ماابتا  از قبیل تأمی  كلیه امکانا  و لوازم و وسایل ماابتا  از قبیل   --

( و عوامل ( و عوامل نفرنفر  8585حداكثر حداكثر   --نفرنفر  55حداقل حداقل  معاً  معاً و داور تایم او  و داور تایم او  ، وقت نگهداران، داوران دروازه ، وقت نگهداران، داوران دروازه هاها  داوران محلی )منشیداوران محلی )منشی

دیهی دیهی با با یا شهرستان مربوطه، یا شهرستان مربوطه، هماهنگی هیأ  شناي استان هماهنگی هیأ  شناي استان   با همکاري وبا همکاري وادماتی، پزشکی در محل برگزاري ماابته ادماتی، پزشکی در محل برگزاري ماابته 

كه بالفاصله بعد از اتمام ماابته توسط باشگاه كه بالفاصله بعد از اتمام ماابته توسط باشگاه   است پرداات هزینه هاي گروه فوق نیز  زو تعهدا  باشگاه می باشداست پرداات هزینه هاي گروه فوق نیز  زو تعهدا  باشگاه می باشد

میزبان پرداات می گردد. در صور  عدم پرداات عاالوه بار حاق الزحماه داوران محلای و كاادر ا رایای مبلا          میزبان پرداات می گردد. در صور  عدم پرداات عاالوه بار حاق الزحماه داوران محلای و كاادر ا رایای مبلا          

راسیون شنا واریز گردد تا نابت باه پردااات حاق    راسیون شنا واریز گردد تا نابت باه پردااات حاق    ریا  بعنوان  ریمه عدم تعهد بایاتی به حااب فدریا  بعنوان  ریمه عدم تعهد بایاتی به حااب فد  8585//555555//555555

  الزحمه داوران محلی اقدام متتضی بعمل آید.الزحمه داوران محلی اقدام متتضی بعمل آید.

كمیته برگییاری مسیابقات   كمیته برگییاری مسیابقات   * اسامی داوران محلی حاضر در مسابقه و دریافت حق الیحمه ها در گیارش پیوست ناظر مسابقه به * اسامی داوران محلی حاضر در مسابقه و دریافت حق الیحمه ها در گیارش پیوست ناظر مسابقه به 

ر بازی توس  ناظر بازی مورد روییت  ر بازی توس  ناظر بازی مورد روییت  ی الیامی بوده و در هی الیامی بوده و در هارائه خواهد شد  همچنین دارا بودن كارت داوری برای داوران محلارائه خواهد شد  همچنین دارا بودن كارت داوری برای داوران محل  لیگلیگ

  و بازدید قرار می گیرد.و بازدید قرار می گیرد.

  پذیر  و راهنمائی نااظران و داوران اعزامای از فرودگااه   پذیر  و راهنمائی نااظران و داوران اعزامای از فرودگااه   هماهنگی و همکاري با مائولی  هیئت شناي استان در هماهنگی و همکاري با مائولی  هیئت شناي استان در   --

  ..  موارد پیش بینی نشدهموارد پیش بینی نشده  و یا سایرو یا سایر  شهر و یا استانهاي همجوارشهر و یا استانهاي همجوار

  ::    مبادي ورودي به محل اسکانمبادي ورودي به محل اسکان

  پیش بینی محل اقامت مناس  )مهمانسرا  هتل  ...( جهت اسکان گروه اعیامی با نظر سازمان لیگ.پیش بینی محل اقامت مناس  )مهمانسرا  هتل  ...( جهت اسکان گروه اعیامی با نظر سازمان لیگ.  --

  در خصوص تامین انتظامات محل برگیاری مسابقه با همکاری سازمانهای ذیرب .  در خصوص تامین انتظامات محل برگیاری مسابقه با همکاری سازمانهای ذیرب .    پیش بینی تمهیدات مقتضیپیش بینی تمهیدات مقتضیهماهنگی و هماهنگی و   --

  

  : وظیفه باشگاه های میهمان: وظیفه باشگاه های میهمانيازدهميازدهمفصل فصل 

  میهمان می بایست نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:میهمان می بایست نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:مسئولین باشگاههای مسئولین باشگاههای   --11

  پرداخت كلیه هیینه های تیم اعم از تداركات  اعیام  اسکان در طول سفر و طی مدت اقامت در شهر مییبان.پرداخت كلیه هیینه های تیم اعم از تداركات  اعیام  اسکان در طول سفر و طی مدت اقامت در شهر مییبان.  --

  هیئت شنای استان و باشگاه مییبان از زمیان و تیارید دقییق ورود بوسییله فیاكس و ییا تلفنگیرام       هیئت شنای استان و باشگاه مییبان از زمیان و تیارید دقییق ورود بوسییله فیاكس و ییا تلفنگیرام         هماهنگی و اطالع رسانی بههماهنگی و اطالع رسانی به  --

  ساعت قبل از زمان مسابقه و ارسال فتوكپی آن بوسیله فاكس به فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایرانساعت قبل از زمان مسابقه و ارسال فتوكپی آن بوسیله فاكس به فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران  4848حداقل حداقل 

  رعایت اصول اخالق و احترام به قوانین و آداب و رسوم محلیرعایت اصول اخالق و احترام به قوانین و آداب و رسوم محلی  --

  



11 

 

  : تعهدات باشگاه : تعهدات باشگاه دوازدهمدوازدهمفصل فصل 

و در وجیه  و در وجیه    تقسیی  تقسیی  بیه نسیبت كیل قیرارداد     بیه نسیبت كیل قیرارداد       باشگاه موظف است تعهد مالی خود نسبت به بازیکنان را در ابتدای هر سیال باشگاه موظف است تعهد مالی خود نسبت به بازیکنان را در ابتدای هر سیال   --99

  بازیکن پرداخت نماید.بازیکن پرداخت نماید.
  هر مبلغی كه با توافق بازیکن و باشگاه در متن قرارداد قید شده باشد معتبر است.هر مبلغی كه با توافق بازیکن و باشگاه در متن قرارداد قید شده باشد معتبر است.  --22
ناشیی از  ناشیی از    عارضیه عارضیه سوانح  صدمات و نقص عضو و هر گونه سوانح  صدمات و نقص عضو و هر گونه حوادث یا حوادث یا باشگاه موظف است بازیکنان تیم خود را در برابر فوت  باشگاه موظف است بازیکنان تیم خود را در برابر فوت    --33

مرینات یا بهنگام مسافرت های داخل و یا خارج از كشور از طریق فدراسیون پیشکی كشور بیمیه نمیوده و یی،    مرینات یا بهنگام مسافرت های داخل و یا خارج از كشور از طریق فدراسیون پیشکی كشور بیمیه نمیوده و یی،    مسابقات یا تمسابقات یا ت

  نسخه از آن را بهمراه قرارداد به فدراسیون ارسال نماید.نسخه از آن را بهمراه قرارداد به فدراسیون ارسال نماید.
    آگاه نماید.آگاه نماید.دستورالعمل دستورالعمل را از مفاد این را از مفاد این   اعضاء تیماعضاء تیم  كلیهكلیهباشگاه موظف است باشگاه موظف است   --44
  رزشی مورد نیاز جهت تمرینات و مسابقات بازیکنان تیم خود را فراهم نماید.رزشی مورد نیاز جهت تمرینات و مسابقات بازیکنان تیم خود را فراهم نماید.باشگاه موظف است وسایل و لوازم وباشگاه موظف است وسایل و لوازم و  --55

حضور در عرصه مسیابقات رسیمی )المپیی،  جیام جهیانی       حضور در عرصه مسیابقات رسیمی )المپیی،  جیام جهیانی         به منظوربه منظورساماندهی تیمهای ملی ساماندهی تیمهای ملی   ارجحیت و لیومارجحیت و لیومبا توجه به با توجه به   --66

ر اسیاس اعیالم و برنامیه ریییی     ر اسیاس اعیالم و برنامیه ریییی     قهرمانی جهان  بازیهای آسیایی  مسابقات قهرمانی آسیا و . . .( كلییه باشیگاه هیا موظفنید بی     قهرمانی جهان  بازیهای آسیایی  مسابقات قهرمانی آسیا و . . .( كلییه باشیگاه هیا موظفنید بی     

      فدراسیون شنا بازیکنان دعوت شده به اردوهای تیم ملی را ملیم به شركت در اردو نمایند.فدراسیون شنا بازیکنان دعوت شده به اردوهای تیم ملی را ملیم به شركت در اردو نمایند.
  از آنجائیکه یکی از اهداف اصلی از اجیرای ایین فعالییت  آمیاده سیازی        از آنجائیکه یکی از اهداف اصلی از اجیرای ایین فعالییت  آمیاده سیازی      دستورالعملدستورالعملتعریف شده در این تعریف شده در این   مبانیمبانیبا توجه به با توجه به   --99

مادگی تیم های ملی محسوب می شود. لذا باشگاه ها موظفند از طریق برنامه رییی مادگی تیم های ملی محسوب می شود. لذا باشگاه ها موظفند از طریق برنامه رییی ورزشکاران این رشته جهت ساماندهی و آورزشکاران این رشته جهت ساماندهی و آ

منظم نسبت به انجام تمرینات مرت  تیم خود اهتمام نموده و برنامه و محل تمرینات خود را كتباً بیه فدراسییون شینا اعیالم     منظم نسبت به انجام تمرینات مرت  تیم خود اهتمام نموده و برنامه و محل تمرینات خود را كتباً بیه فدراسییون شینا اعیالم     

ت خواهند نمیود و مراحیل آمیادگی مطلیوب     ت خواهند نمیود و مراحیل آمیادگی مطلیوب     نظارنظار  طبق برنامه منظم بر تمرینات تیمهاطبق برنامه منظم بر تمرینات تیمها  نمایند. سرمربی و مربیان تیمهای ملینمایند. سرمربی و مربیان تیمهای ملی

      بازیکنان را مورد ارزیابی قرار می دهند.بازیکنان را مورد ارزیابی قرار می دهند.

باشگاه موظف است قرارداد با بازیکنانی كه مد  قرارداد آنها پایان نپذیرفته را منوط به ارائه باشگاه موظف است قرارداد با بازیکنانی كه مد  قرارداد آنها پایان نپذیرفته را منوط به ارائه   ::تبصره الفتبصره الف

چنای   چنای     رضایت نامه باشگاه قبلی نماید، در غیر اینصور  مرتکب تخلاف گردیاده و ا اازه اساتفاده از    رضایت نامه باشگاه قبلی نماید، در غیر اینصور  مرتکب تخلاف گردیاده و ا اازه اساتفاده از    

ضمنا نتایج بازي هایی كاه باازیک  اااطی در آن حضاور     ضمنا نتایج بازي هایی كاه باازیک  اااطی در آن حضاور       بازیکنان را در طو  ماابتا  نخواهد داشت.بازیکنان را در طو  ماابتا  نخواهد داشت.

  داشته با نتیجه پنج بر صفر به نفع حریفان اعالم اواهد شد .داشته با نتیجه پنج بر صفر به نفع حریفان اعالم اواهد شد .

  مائولیت كوتاهی در ای  اصو  ماتتیماٌ بعهده باشگاه طرف قرارداد اواهد بود.مائولیت كوتاهی در ای  اصو  ماتتیماٌ بعهده باشگاه طرف قرارداد اواهد بود.  ::ببتبصره تبصره 

، مربای بدناااز ،   ، مربای بدناااز ،     پرستپرستسرسر  ،،، كادر فنی ، كادر فنی % از كل قراردادهاي بازیکنان % از كل قراردادهاي بازیکنان 33  باشگاه موظف استباشگاه موظف است  ::ج ج تبصره تبصره 

همراه با همراه با را بحااب هیاتهاي استان واریز و رسید پرداات آن را را بحااب هیاتهاي استان واریز و رسید پرداات آن را     پزشك ، ماساژور ، مدیر فنی و تداركا پزشك ، ماساژور ، مدیر فنی و تداركا 

  مدرك مربوطه به فدراسیون تحویل نماید .مدرك مربوطه به فدراسیون تحویل نماید .

  

  

  و مشوق ها و مشوق ها   : جوائز: جوائزسیزدهمسیزدهمفصل فصل 
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المی ایران به منظور ارج نهادن به تالش باشگاههای شركت كننده و كم، به امیر پیرورش   المی ایران به منظور ارج نهادن به تالش باشگاههای شركت كننده و كم، به امیر پیرورش   فدراسیون شنای جمهوری اسفدراسیون شنای جمهوری اس  --11

كشور كس  نمایند عالوه بر اهداء جام قهرمانی به كلییه  كشور كس  نمایند عالوه بر اهداء جام قهرمانی به كلییه  برتر برتر نخبگان به باشگاههائی كه مقام اول تا سوم را در مسابقات لیگ نخبگان به باشگاههائی كه مقام اول تا سوم را در مسابقات لیگ 

  بازیکنان تیم مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد نمود.بازیکنان تیم مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد نمود.

  د .  د .  ننلیگ برتر مجوز شركت در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا را كس  می نمایلیگ برتر مجوز شركت در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا را كس  می نمای  و دوم و دوم     تیمهای اولتیمهای اول  --22

هیئت شنای استانهایی كه تیمهای باشگاهی نماینده اسیتان آنیان در مسیابقات    هیئت شنای استانهایی كه تیمهای باشگاهی نماینده اسیتان آنیان در مسیابقات      به مدیران باشگاه ها و همچنین روسایبه مدیران باشگاه ها و همچنین روسای  --33

  شد.شد.موفق به كس  عناوین اول تا سوم می شوند لوح تقدیر اهداء خواهد موفق به كس  عناوین اول تا سوم می شوند لوح تقدیر اهداء خواهد برتر برتر   لیگلیگ

لییگ  لییگ  سیوم و چهیارم    سیوم و چهیارم      دوم ودوم و    شرای  الزم جهت حضور تیمهای رده هیای   شرای  الزم جهت حضور تیمهای رده هیای درخواست باشگاههادرخواست باشگاههافدراسیون شنا در صورت فدراسیون شنا در صورت   --44

فراهم خواهد آورد. كلیه هیینه های اعییام بیه اینگونیه    فراهم خواهد آورد. كلیه هیینه های اعییام بیه اینگونیه    را را به تورنمنت های بین المللی كه از تیمهای ایران دعوت نمایند به تورنمنت های بین المللی كه از تیمهای ایران دعوت نمایند   برتربرتر

  تورنمنت ها بعهده باشگاه خواهد بود.تورنمنت ها بعهده باشگاه خواهد بود.

  

كمیته برگازاري مااابتا    كمیته برگازاري مااابتا    توسط توسط   در ذیل فصو  مربوطهدر ذیل فصو  مربوطه  تبصرهتبصره    8282  بند وبند و  7722فصل، فصل،     8383  شامل شامل   دستورالعملدستورالعملی  ی  اا

تصویب فدراسیون شناي  مهوري اساالمی  تصویب فدراسیون شناي  مهوري اساالمی    پس ازپس از  واترپلوواترپلو  كمیته فنیكمیته فنیبرتر واترپلو تهیه و  هت تصویب به برتر واترپلو تهیه و  هت تصویب به   لیگلیگ

  ایران كه  هت ا را به كلیه باشگاهها ابالغ میگردد.ایران كه  هت ا را به كلیه باشگاهها ابالغ میگردد.

  اي اصالحا  اعما  و ابالغ اواهد شداي اصالحا  اعما  و ابالغ اواهد شدههدستورالعمل دستورالعمل عاقباً در چهارچوب ضوابط عاقباً در چهارچوب ضوابط الزم بذكر است متالزم بذكر است مت..  

  

  

  سید فرید الدین  فتاحیانسید فرید الدین  فتاحیان

  ، شیرجه و واترپلو، شیرجه و واترپلوفدراسیون شنافدراسیون شنا    دبیر كلدبیر كل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


