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 دی(9)تهران –کشور  سال 71زیر واترپلو دسته یک لیگ مسابقات  نهاییدوره 

 آزادی ج .4 فارس .3 آبی المپیک اصفهان .2 طالیه داران تیرازیس .7سال: 71های حاضر در لیگ دسته یک زیر یم ت

 اهواز .8 آزادی ب .1 خوزستان .6 زنجان .5 

 رای مسابقات:( محل و زمان اجالف

  مسابقاتمسابقات  محل برگزاریمحل برگزاری  محل اسکانمحل اسکان  ترک ترک   پایان مسابقاتپایان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  پذیرش اسکانپذیرش اسکان  تاریخ تولدتاریخ تولد  گروه سنیگروه سنی

 71زیر 

 سال

متولدین 

 و     77/71/81

 به باال

سه روز عصر 

شنبه مورخ 

22/77/98  

صبح روز 

مورخ  چهارشنبه

23/77/98  

جمعه روز عصر 

25/77/98 

روز شنبه  صبح

 مورخ

26/77/98  

 تهران - دی9استخر 

 

 طاهریاقای   19723233353 اسکان :و مسئول پذیرش 

 دی9 استخر - مجموعه ورزشی شیرودی –تهران خیابان مفتح جنوبی :مسابقات محل آدرس

 رزرو جهتت  خوابگاه مسئول  با  76/77/98 تاریخ تا  می بایست کننده شرکت تیمهای است ذکر به الزم: توجه -

 نمایند. هماهنگ غذا تهیه و محل اسکان

 .می باشدنفر ( 23جمعا )  مربینفر  7 -نفر سرپرست  7 -مربی  سرنفر 7 -  نفر بازیکن 21: شامل تیم 

 .جلوگیری بعمل می آیدت هر عنوانی از پذیرش نفرات اضافی تح اسکان: بعلت محدودیت در ظرفیت 7تبصره

 ( مدارک موردنیاز: ب

 اصل شناسنامه عکسدار -

گواهینامه  : چنانچه برخی از ورزشکاران فاقد شناسنامه عکسدار می باشند. ارائه مدارک عکسدار معتبر از قبیل 7تبصره 

 زامی است.واحدهای آموزشی و ادارات آموزش و پرورش محل زندگی ال تحصیلی ممهور به مهر 

 ارائه دفترچه بیمه درمانی  -7

 باشد. هکه در یکسال گذشته تهیه شد 3×4دو قطعه عکس  -2

 (7398کارت بیمه ورزشی )معتبردرسال  -3

ارائه فرم تکمیل شده اسامی و مشخصات کامل کلیه اعضای تیم )ورزشکار، مربتی، داور و سرپرستت( بهمتراه آلبتوم     -4

 عکس مربوطه با تأئید هیات شنا و ممهور به مهر هیئت استان.

 ه ورزشکاران موظف به ارائه رضایت نامه محضری والدین می باشند.لیک -5

ولی و یا قیم قانونی به تاییتد متدیر    و امضاه ضیق وقت ، رضایت نامه با اثر انگشت ، با توجه ب 5: در خصوص بند 2تبصره

تیم مذکور همچنین تعهد کتبی مدیریت تیم مبنی برقبول  مسئولیت صحت رضایت نامه ها از اولیای ورزشتکاران کتافی   

 میباشد.

  .م خود را نخواهد داشت ر نیمکت تید کارت مربیگریفاقد اده از مربیان ف: هیچ تیمی حق است 3تبصره 

 کنگره مسابقات:( ج



2 

 27گردهمایی مربیان و سرپرستان تیم های شرکت کننده بمنظور انجام قرعه کشی جدول مسابقات رأس ساعت 

 ز استقرار تیم ها انجام می گیرد.روز پذیرش و پس ا

 (مقررات و شیوه نامه اجرایی برگزاری مسابقات:د

 سال برگزار می گردد. 71لیگ زیر  مسابقات بر اساس دستورالعمل .7

بعنوان مرجت  رستیدگی و ارائته راهکارهتای اجرایتی در متوارد پتین بینتی نشتده تعیتین            مسابقاتسرپرست کل .2

 می گردند.

بایتد از تیشترت سته دکمته یقته دار و شتلوار       کادر فنی تیمهای شترکت کننتده )سترمربی ، مربتی و سرپرستت(       .3

نیمکتت حضتور    بتر روی یک رنگ و متحدالشکل استفاده نمایند.)در غیتر ایتن صتورت فقت  ستر مربتی متی توانتد         

 داشته باشد(.

 توجه: کلیه مسئولیت ورزشکاران بعهده سرپرست و هیات مربوطه می باشد.  

 

 


