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 (پاياني)دوره  پسرانواترپلو  سال 14مسابقات لیگ زير اجرايي برگزاري  دستورالعمل 

 مقدمه:
 ههههههبه رر هخ هارر  ه هادررد ن ايرب  همد رر   رر هامنرر  هنظررهمسرر  ت ره حرر رهي  رر هريهنب  جرر هاببا رريه ب ررماي هاعمرر  هلررم  نظرربه رر ه

ضررمتهت  رر ته،همب  رر  ه هرا يا ه هردرردهانرر ي  يا هه ي خررك يا  هتكررب  هتم  رر ارهم  ه رر همجظرر يهيخرر ه هتنرر ليهههپرر به  جرري
  رر بيه   رر هترر  هبرر  هخررب ده ججرر اها ررتهردررد يهالنمرر هترر   تهب رردهحترر يه كسرر  ه هنب  جرر ب  همرر   يه هم نرر نهنمرر ر ه

ه بر  اه  هم ج  ه ب ماي همس  ت ره  راه هم  هامبباهميه  خ .

      : مسابقات( محل و زمان اجراي الف

  محل برگزاريمحل برگزاري  خروج ازمحل اسکانخروج ازمحل اسکان  مسابقاتمسابقاتپایان پایان   مسابقاتمسابقاتشروع شروع   زمان پذیرشزمان پذیرش  ولدولدتاریخ تتاریخ ت  گروه سنیگروه سنی

هد  ه14  بهه
 ه  هه1384مد ل  ته

ه  م

هههههههههههههر خج  هعابهي  
 20/08/1398م يخه

ههههد هخج  ص حهي  ه
21/08/1398  

هبمن ي  ههعاب
  24/08/1398م يخه

هي  هخج  هص حههه
  25/08/1398هم يخ

استخر شهید 

 زیشهبا

 

 استخر شهید شهبازی –زنجان  : محل پذیرش 

 اقاي عیوضی 09122414255 :  پذیرشمسئوول 

مسابقات جهت رزرو خوابگاه و تهیهه   خوابگاهباید با مسئول  18/08/98 توجه: الزم به ذکر است تیمهاي شرکت کننده  تا تاریخ

به محل )هزنیه شامل خوابگاه ،غذا و ترانسفر از خوابگاه  )غذا هماهنگ نموده و درخواست کتبی خودرا به ایشان ارسال نمایند.

 ریال میباشد.( 000/100/1مسابقات براي هر نفر روزي 

هنفر بازيكن 18 –نفر مربي  1 -نفر سر مربي 1 -نفر سرپرست 1 :نفر شامل 21 اعضاءتیم:

همسابقات هماهنگ گردد. خوابگاهتعداد نفرات هر تیم با مسئول  ،: بعلت محدوديت در ظرفیت خوابگاههتبصر

 ( مدارك موردنیاز: ب

 اصل شناسنامه عكسدار -1

چنانچه برخي از ورزشكاران فاقد شناسنامه عكسدار مي باشند. ارائه مدارك عكسددار معتبدر از قبیدل    ه: 1 تبصره

 و ادارات آموزش و پرورش محل زندگي الزامي است. واحدهای آموزشيحصیلي ممهور به مهر و گواهینامه ت

 .كه در يكسال گذشته تهیه شد باشد 3×4س دو قطعه عك -2

 (1398سال معتبردركارت بیمه ورزشي ) -3

بهمدراه   فرم تكمیل شده اسامي و مشخصات كامل كلیه اعضای تیم )ورزشكار، مربي، داور و سرپرسدت(  ارائه-4

 ت شنا و ممهور به مهر هیئت استان.هیابا تأئید  آلبوم عكس مربوطه

 رزشكاران موظف به ارائه رضايت نامه محضری والدين مي باشند.ه ولیك - .5

، با توجه به ضیق وقت ، رضايت نامه با اثر انگشت و امضا ولي و يا قدیم قدانوني بده     5: در خصوص بند 2تبصره

 تايید مدير تیم مذكور همچنین تعهد كتبي مديريت تیم مبني برقبول  مسئولیت صحت رضايت نامه هدا از اولیدای  

ه.ورزشكاران كافي میباشد

 .ر نیمكت تیم خود را نخواهد داشتد كارت مربیگریفاقد اده از مربیان فهیچ تیمي حق است : 3 تبصره

 ارائه دفترچه بیمه درماني  .6



2 

 ( جلسه هماهنگی:ج

 م د هنجريهمسر  ت رهههه مجظ يهانج  هقبع ه شيهب   همس  ت ره هاندخ بهاعض  هخب ده جج ا بربم  يهمب    ه هدبپبدد  هت  هب  ه

هانج  هميه  بر.اددتبايهت  هب ههپ  بشه هپسها ي  هه21يأسهد عده

 

م  ه   بهاددهتن ارهاعض  ه م د هنجيهمس  ت رهپججهنفبه  راه  هد هنفبه  ها هد  هن ياد   ه هر هنفبهن مهت دطهمب  ر  ههه:2 تبصره

ه ه ر همن هانج  هب س ه  هبم بجگيهدبپبدده  همسر  ت رههادده    يهه.  ها ثب ده ياءهاندخ بهه ابج هخ هب س  هدبپبدد  هح ضبهريه

ههت دطهم م   هتن  تهميه برر.اطال هيد نيه

 :مسابقاتمقررات و شیوه نامه اجرایی برگزاري ه(

 برگزار مي گردد.( FINAبراساس قوانین بین المللي واترپلو ) جشنواره -1

ي و سرپرست( بايد از تیشرت سه دكمه يقه دار و شلوار يد   كادر فني تیمهای شركت كننده )سرمربي ، مرب - 2

رنگ و متحدالشكل استفاده نمايند.)در غیر اين صورت از نشستن كادر فني بر روی نیمكت جلدوگیری  بده عمدل    

 آيد( مي

بعنوان مرجع رسیدگي و ارائه راهكارهای اجرايي در موارد پیش بیندي نشدده تعیدین     جشنوارهسرپرست كل  -3

 .ندگرد مي

الزم به ذكر است با توجه به نظدر كمیتده برگدزاری مسدابقات و صدورت جلسده روز قرعده كشدي مدور            - 4  

)گدروه چهدار    Cتیم اول،دوم و سدوم و از گدروه    3)گروه های پنج تیمي (  Bو  Aمقرر گرديد از گروه  26/04/98

قي تیمهدا جهدت احدراز مقدام نهدم تدا       تیم اول و دوم در دو گروه جهت احراز مقام اول تا هشتم و مداب  2تیمي( 

 چهاردهم )در ي  گروه ( به رقابت بپردازند.

 .آزادی )ب(5.دلفین آبي 4.دايتي شیراز 3.كرمان 2.پیشگامان كوير يزد A:1گروه 

 . پرگاس  5. طاليه داران 4. آذربايجان شرقي 3دی 9. 2. نوفالح B :1 گروه

ه. تیرازيس البرز  4ت . خوشبخ3. آنا زنجان 2. آزادی الف C  :1گروه 

 توجه: كلیه مسئولیت ورزشكاران بعهده سرپرست و هیات مربوطه مي باشد.

به ذكر است چنانچده بدازيكني از   نفره خود استفاده نمايد. الزم  18بازيكن جديد در لیست  3تواند از  مي تیمهر 

 ست. الزامي اتیمي به تیم ديگر انتقال پیدا كند ارائه رضايت نامه از مربي تیم اولي كه در آن حضور داشته 
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