
1 

 

  

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 تهران –کشور  سال 71زیر واترپلو لیگ مسابقات  اولدوره 

 تیم  17با حضور 

 ( محل و زمان اجراي مسابقات:الف

 

  محل برگزاري مسابقاتمحل برگزاري مسابقات  پایان مسابقاتپایان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  تاریخ تولدتاریخ تولد  گروه سنیگروه سنی

 71زیر 

 سال

متولدین 

 به باال 77/71/21

روز جمعه مورخ 

32/71/7077  

شنبه مورخ  وزر

77/70/7077 
 استخر آزادي –تهران 

 

  مربری نفرر   7و  نفر سرپرست 7، مربیسر نفر 7 ، سال 71و  71 -71 -71رده سنی بازیکن  نفر 71 :شامل تیم -

 .باشد مینفر  71 جمعاً

 آید. از پذیرش نفرات اضافی تحت هر عنوانی جلوگیري بعمل می به دلیل شرایط کرونا : 7تبصره 

 ك موردنیاز: ( مدارب

 اصل شناسنامه عکسدار -

باشند. ارائه مدارك عکسدار معتبر از قبیل گواهینامره   چنانچه برخی از ورزشکاران فاقد شناسنامه عکسدار می: 1تبصره 

 تحصیلی ممهور به مهر و واحدهاي آموزشی و ادارات آموزش و پرورش محل زندگی الزامی است.

 ارائه دفترچه بیمه درمانی  -7

 که در یکسال گذشته تهیه شد باشد. 3×1قطعه عکس  دو -1

 (7111سال  در کارت بیمه ورزشی )معتبر -3

ارائه فرم تکمیل شده اسامی و مشخصات کامل کلیه اعضاي تیم )ورزشکار، مربری، داور و سرپرسرت( بهمرراه آلبروم     -1

 ت استان.یید هیأت شنا و ممهور به مهر هیأعکس مربوطه با تأ

و ریال معرادل سره میلیرون     ........31روز قرعه کشی مسابقات مبلغ  در هستند موظف ي شرکت کنندهها تیمه لیک -1

 بانک ملی بنام فدراسیون شنا، واریز نمایند. 1712117737111تومان بعنوان هزینه ورودي به حساب شماره پانصد هزار 

 باشند. ارائه رضایت نامه محضري والدین می کلیه ورزشکاران موظف به -1

یید مدیر تیم أولی و یا قیم قانونی به ت و امضا، با توجه به ضیق وقت، رضایت نامه با اثر انگشت 1رخصوص بند : د3 تبصره

هرا از اولیراي ورزشرکاران کرافی      نامره  مسئولیت صحت رضرایت  قبول مذکور همچنین تعهد کتبی مدیریت تیم مبنی بر

 باشد. می

 .ر نیمکت تیم خود را نخواهد داشتد ت مربیگريکارفاقد اده از مربیان ف: هیچ تیمی حق است1تبصره 

  

   مسابقات: قرعه کشی( ج

در  71رأس ساعت  11/11/7111در تاریخ ظور انجام قرعه کشی هاي شرکت کننده بمن سرپرستان تیم یامربیان 

  دي تهران حضور به هم رساند.1محل سالن اجتماعات استخر 



2 

 

 قات:نامه اجرایی برگزاري مساب (مقررات و شیوهد

 ( برگزار می گردد.FINAبراساس قوانین بین المللی واترپلو ) مسابقات .7

 سال برگزار می گردد. 71لیگ زیر  مسابقات براساس دستورالعمل .2

 باشد. ت مربوطه میأتوجه: کلیه مسئولیت ورزشکاران بعهده سرپرست و هی  

هراي شررکت کننرده موظفنرد یرک روز قبرل از شرروع         . با توجه به شرایط شیوع کرونا کلیره تریم  3

 خود را بصورت فیزیکی به مسئول برگزاري مسابقات ارائه دهند. PCRمسابقات تست منفی 

 با توجه به شیوع ویروس کرونا موارد ذیل الزم به ذکر است:

گاه مربوطره خرود اسرکان گزیننرد و رعایرت      .تیمهاي حاضرر مری تواننرد در خوابگراه هراي باشر      7 

پروتکل هاي مربوط مبرارزه برا کرونرا الزامیسرت، نماینرده فدراسریون حاضرر و نراظر رعایرت مفراد           

 (آدرس محل استقرار تیم ها باید با فدراسیون اعالم و هماهنگ گردد. )فوق خواهد بود.

  pcrلادن  زاه (یار(ر رر(ناا زاتنتای ا       . چنانچه هر یک از اعضاا  یا ) ازازیاناا  ا راانی ونا. ( ...        1

مثباا  تاادن  زاار ااااار ااادازی ااانان عااال. رر(ناااا رب نااه زرماایای  م اااز ا  ی ااب ) م اار  ماا.      

 نبایت.ای   مجتن هبه اعضاء ی ) الیام. خداهت زدن 

 IDزاازیا  راه    71. هبه اعضا  ی ) م از ه نهنت  زایت نی ااانرر ملاب زرمایای  رضادی ناتانه زاتات ا      3

اااه   نی م اااز ه هاار ی )ارا ااه اعضااا نی ملااب اااانرر رضاادی خداهناات ناتاا  ا     .ایناات ( ..رااای  ن 

 زازیا ااااوه زایت نی ملب یباتامرا  رضدی یازنت .

. الزم زه ذرر را اه م الدل   اا م  زازیاناا  ( راانی ونا. زاه عاات زاتادا  م باتاتایقات ناماه   باد              1

( چنانچاه نی یا.     ا  زاه وتیااا د  ایااا  مارنن     م لدل   ا م     زاتادا  یاا  باب از تار(ا م ااز      

زرمیای  م از ا  (یزتاای زه (یر(ر رر(ناا مبان  تادنا م الدل      زقاات  خادن وارن ( ارمراا  یا )          

 خداهت زدن.

. نی زماان. رااه ی باااا  راااار نی ل اان م اااز ه نتایناات زایات اااانرر یا یاارا رنناات ( زااه ملااب خدازدااا    1

 ز. م. یدانت نی اانرر نی ااد یباتاچ ا  رضدی ناتنه زاتنت.زازمرننت ( و ی مرز. ( ارمر

 

 زرنامه م از ا  زه ترح ذیب م. زاتت: 

 صبح 1331ااع   13/11/7111ی(ز جبقه مدیخ 

  17/12/7111مدیخ  تنبهی(ز  مایا  م از ا 

(  ن(م  ماار ماا  ( ن( مار    11(  11ا11مار(  راه ن( مار(  ا(  نی یاایی       1م ااز ا  نی  الزم زه ذرار ااا    

 زرمیای م درنن. 17/12(  31/11مار ما  ( مر(  منج) نی  11(  12ا11نی  

 


