
13913988واترپلو سال واترپلو سال باشگاه هايباشگاه هاي11دستورالعمل اجرایی مسابقات لیگ دسته دستورالعمل اجرایی مسابقات لیگ دسته 
شرایط شرکت در مسابقات : شرایط شرکت در مسابقات : --
در در 9898//1212//0303ریال بوده که تا مورخ ریال بوده که تا مورخ 8080//000000//000000انجام میگیرد و حق المشارکت هر تیم جهت ورود به مسابقات مبلغ انجام میگیرد و حق المشارکت هر تیم جهت ورود به مسابقات مبلغ یک مرحله ايیک مرحله ايمسابقات به صورت مسابقات به صورت --

سیون اعالم گردد .سیون اعالم گردد .و به فدراو به فدراوجه فدراسیون شنا پرداخت وجه فدراسیون شنا پرداخت 
در صورت پرداخت حق المشارکت اجازه حضور در جلسه قرعه کشی را خواهند داشت .در صورت پرداخت حق المشارکت اجازه حضور در جلسه قرعه کشی را خواهند داشت .نمایندگان تیمها نمایندگان تیمها *الزم بذکر است *الزم بذکر است 

می باشد.می باشد.......استخر واستخر وهیچ تیمی حق استفاده از نام هیئت شناي استان جهت شرکت در این مسابقات را ندارد و ملزم به استفاده از نام باشگاه ( اسپانسر ) و یا هیچ تیمی حق استفاده از نام هیئت شناي استان جهت شرکت در این مسابقات را ندارد و ملزم به استفاده از نام باشگاه ( اسپانسر ) و یا --
کلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهاب ، تغذیه و اسکان بر عهده تیم هاي شرکت کننده میباشد .کلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهاب ، تغذیه و اسکان بر عهده تیم هاي شرکت کننده میباشد .--

تعداد افراد اعزامی از هر تیمتعداد افراد اعزامی از هر تیم--الفالف
نفر می باشد.نفر می باشد.2222جمعا جمعا نفر داورنفر داور11––نفرمربی نفرمربی 11--نفر سرپرستنفر سرپرست11--نفرسر مربی نفرسر مربی 11--نفر بازیکننفر بازیکن1818::شامل شامل 

مسابقات:مسابقات:تاریخ، محل و ایام برگزاري تاریخ، محل و ایام برگزاري --بب
محل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضرويمحل برگزاري و خوابگاه و تلفن هاي ضرويپایان مسابقاتپایان مسابقاتشروع مسابقاتشروع مسابقاتجلسه هماهنگیجلسه هماهنگیگروه سنیگروه سنی

عمومعموم
دو شنبهدو شنبهعصر روزعصر روز

0505//1212//9898
ديدي99استخر استخر محل : محل : 

سه سه صبح روز صبح روز 
شنبه مورخ شنبه مورخ 

0606//1212//9898

روز روز عصرعصر
جمعهجمعه

0909//1212//9898

گانه شهید شیروديگانه شهید شیرودي33استخر استخر محل برگزاري:محل برگزاري:
اسکان و تغذیه بر عهده تیمهاي شرکت کننده اسکان و تغذیه بر عهده تیمهاي شرکت کننده * اقامت ،* اقامت ،

می باشد و فدراسیون شنا در این خصوص هیچ گونه تعهدي نخواهد داشت.می باشد و فدراسیون شنا در این خصوص هیچ گونه تعهدي نخواهد داشت.

مدارك مورد نیاز:  مدارك مورد نیاز:  --جج
دار+ فتوکپیدار+ فتوکپیاصل شناسنامه عکساصل شناسنامه عکس..11
قطعه عکس قطعه عکس یک یک 22..22
شناي استان رسیده باشد. شناي استان رسیده باشد. هیأتهیأتر و امضا) ر و امضا) لیست اسامی و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم (ورزشکار، مربی، سرپرست، داور) که به تائید (مهلیست اسامی و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم (ورزشکار، مربی، سرپرست، داور) که به تائید (مه..33
13913988کارت بیمه ورزشی سال کارت بیمه ورزشی سال ..44

مقررات و شیوه برگزاري مسابقاتمقررات و شیوه برگزاري مسابقات--وو
برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.فینا فینا مسابقات بر اساس قوانین بین المللی مسابقات بر اساس قوانین بین المللی ))11
روش مسابقات بر مبناي تعداد تیمهاي شرکت کننده توسط سرپرست فنی تعیین و به کلیه تیمها اعالم می گردد. روش مسابقات بر مبناي تعداد تیمهاي شرکت کننده توسط سرپرست فنی تعیین و به کلیه تیمها اعالم می گردد. ))22
سال کشور که در تیمهاي لیگ برتر واترپلو حضور ندارند ، استفاده نمایند .سال کشور که در تیمهاي لیگ برتر واترپلو حضور ندارند ، استفاده نمایند .1717کلیه تیمها می توانند از بازیکنان لیگ زیر کلیه تیمها می توانند از بازیکنان لیگ زیر ))33
هر تیم موظف است که دو دست کاله (ابی و سفید) همراه تیم خود داشته باشد.هر تیم موظف است که دو دست کاله (ابی و سفید) همراه تیم خود داشته باشد.))44
هد بود.هد بود.مسئولیت اعمال و رفتار اعضاي تیم اعم از مربی، بازیکن بعهده سرپرست تیم خوامسئولیت اعمال و رفتار اعضاي تیم اعم از مربی، بازیکن بعهده سرپرست تیم خوا))55
، بازیکنانی که قبل از نیم فصـل لیـگ برتـر از باشـگاه جـدا شـدند و       ، بازیکنانی که قبل از نیم فصـل لیـگ برتـر از باشـگاه جـدا شـدند و       بازیکنان آزادبازیکنان آزادو فقطو فقطتیمهاي شرکت کننده حق استفاده از بازیکنان لیگ برتر را ندارند.تیمهاي شرکت کننده حق استفاده از بازیکنان لیگ برتر را ندارند.))66

می توانند در لیگ دسته یک شرکت نمایند .می توانند در لیگ دسته یک شرکت نمایند .عدم قرارداد با باشگاه دیگري عدم قرارداد با باشگاه دیگري بازیکنان تیم هاي منحل شده در صورت بازیکنان تیم هاي منحل شده در صورت 
در نیمکت تیم خود را نخواهد داشت .در نیمکت تیم خود را نخواهد داشت .ييگرگرییی حق استفاده از مربیان فاقد کارت مربی حق استفاده از مربیان فاقد کارت مربهیچ تیمهیچ تیم))77

ـ دار و شـلوار  دار و شـلوار  قـه قـه ییسه دکمـه  سه دکمـه  شرتشرتییاز تاز تددییباباننییو سرپرست) طبق قوانو سرپرست) طبق قوانیی، مرب، مربییشرکت کننده (سرمربشرکت کننده (سرمربييمهامهاییتتییکادر فنکادر فن))88 ـ ی رنـگ و متحدالشـکل اسـتفاده    رنـگ و متحدالشـکل اسـتفاده    ککی
))ي نیمکت حضور داشته باشدي نیمکت حضور داشته باشددر غیر اینصورت فقط سر مربی تیم می تواند بر رودر غیر اینصورت فقط سر مربی تیم می تواند بر رو.(.(ندندیینمانما

بازیکنانی که در سال جاري به عضویت باشگاه ورزشی رشته اي دیگر درآمدند، حق حضور در مسابقات را نخواهد داشت.بازیکنانی که در سال جاري به عضویت باشگاه ورزشی رشته اي دیگر درآمدند، حق حضور در مسابقات را نخواهد داشت.))99

ث) جوائز:
داده خواهد شد.حضور در لیگ برترامتیازاول و دومدر پایان مسابقات به تیم هاي -1
، مدال ، کاپ واحکام قهرمانی اهدا میگردد .برتردر پایان مسابقات به تیم هاي --2


