
 

  

  

  

  

  10111011قهرماني كشور واترپلو سال قهرماني كشور واترپلو سال   11مسابقات لیگ دسته مسابقات لیگ دسته   آیین نامهآیین نامه
. . شودشود  در شهر تهران در تاریخ مشروحه ذیل برگزاردر شهر تهران در تاریخ مشروحه ذیل برگزار  به دلیل شرایط کرونا مقررگردیده است مسابقات به دلیل شرایط کرونا مقررگردیده است مسابقات   00110011با توجه به تعویق مسابقات لیگ دسته یک واترپلو با توجه به تعویق مسابقات لیگ دسته یک واترپلو 

  شرکت در مسابقات اقدام فرمایید.شرکت در مسابقات اقدام فرمایید.  جهتجهتمفاد این بخشنامه مفاد این بخشنامه   لحاظ نمودنلحاظ نمودنعلیهذا خواهشمند است با علیهذا خواهشمند است با 

  شرایط شركت در مسابقات : شرایط شركت در مسابقات :   --

قبل از جلسهه قرعهه کشه  قبل از جلسهه قرعهه کشه  ریال بوده که تاریال بوده که تا  010155//111111//111111هر تیم جهت ورود به مسابقات مبلغ هر تیم جهت ورود به مسابقات مبلغ   ورودیهورودیهانجام میگیرد و انجام میگیرد و   یک مرحله اییک مرحله ایمسابقات به صورت مسابقات به صورت     --

  گردد .گردد .در وجه فدراسیون شنا پرداخت در وجه فدراسیون شنا پرداخت مسابقات مسابقات 

  در صورت پرداخت حق المشارکت اجازه حضور در جلسه قرعه کش  را خواهند داشت .در صورت پرداخت حق المشارکت اجازه حضور در جلسه قرعه کش  را خواهند داشت .یمها یمها نمایندگان تنمایندگان ت*الزم بذکر است *الزم بذکر است 

  ... م  باشد.... م  باشد.استخر واستخر وهیچ تیم  حق استفاده از نام هیئت شنای استان جهت شرکت در این مسابقات را ندارد و ملزم به استفاده از نام باشگاه ) اسپانسر ( و یا هیچ تیم  حق استفاده از نام هیئت شنای استان جهت شرکت در این مسابقات را ندارد و ملزم به استفاده از نام باشگاه ) اسپانسر ( و یا   --

  ، تغذیه و اسکان بر عهده تیم های شرکت کننده میباشد .، تغذیه و اسکان بر عهده تیم های شرکت کننده میباشد .  کلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهابکلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهاب    --

  تعداد افراد اعزامي از هر تیمتعداد افراد اعزامي از هر تیم  --الفالف

بهازیکن اعزامه  اسهتفاده بهازیکن اعزامه  اسهتفاده   0101)بدیه  است که در هر مسابقه هر تهیم از )بدیه  است که در هر مسابقه هر تهیم از   سال استفاده گردد .سال استفاده گردد .1111بازیکن زیر بازیکن زیر   66که در هر تیم م  بایست  از که در هر تیم م  بایست  از نفر ورزشکار نفر ورزشکار   1111  --

  نماید . (نماید . (

    رب رب نفر سرمنفر سرم  00و و نفر مرب  نفر مرب    00  --

  ..نفر سرپرست ذیصالح و مجرب که قادر به اداره امور تیم مربوطه باشدنفر سرپرست ذیصالح و مجرب که قادر به اداره امور تیم مربوطه باشد  00  --

    نفر داور کارت دار نفر داور کارت دار   00  --

  و ماساژورو ماساژورنفر پزشک نفر پزشک   00  --

  نفر(نفر(1616)جمعا )جمعا نفر تدارکات نفر تدارکات 00  --

  تاریخ، محل و ایام برگزاري مسابقات:تاریخ، محل و ایام برگزاري مسابقات:  --بب
  محل برگزاری محل برگزاری   پایان مسابقاتپایان مسابقات  شروع مسابقاتشروع مسابقات  جلسه هماهنگ جلسه هماهنگ   گروه سن گروه سن 

  00100010//1111//1111  00100010//1111//0101  یده استیده استبرگزار گردبرگزار گرد  عمومعموم
  

  دی تهراندی تهران99استخر استخر 

  

  مدارك مورد نیاز: مدارك مورد نیاز:   --جج

  دار+ فتوکپ دار+ فتوکپ اصل شناسنامه عکساصل شناسنامه عکس  ..00

  قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقاتقطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات  11  ..11

شهنای شهنای   هیهتتهیهتتو و نهان نهان ورزش و جواورزش و جوالیست اسام  و مشخصات کامل کلیه اعضای تیم )ورزشکار، مرب ، سرپرست، داور( که به تائید )مهر و امضها( اداره کهل لیست اسام  و مشخصات کامل کلیه اعضای تیم )ورزشکار، مرب ، سرپرست، داور( که به تائید )مهر و امضها( اداره کهل   ..11

  استان رسیده باشد. استان رسیده باشد. 

نمه  باشهد حهق شهرکت در نمه  باشهد حهق شهرکت در   مشهخ مشهخ ارائه کارت پایان خدمت و یا دانشجوی  )ورزشکاران  که به نحوی وضعیت خدمت نظام وظیفه آنان به طور قانون  ارائه کارت پایان خدمت و یا دانشجوی  )ورزشکاران  که به نحوی وضعیت خدمت نظام وظیفه آنان به طور قانون    ..00

  ((مسابقات را ندارند.مسابقات را ندارند.

    00001010کارت بیمه ورزش  سال کارت بیمه ورزش  سال   ..55

  جلوگیری به عمل میاید.جلوگیری به عمل میاید.  IIDD  CCAARRDD  داشتنداشتن  الزام  است و از پذیرش تیم ها بدونالزام  است و از پذیرش تیم ها بدون  IIDD  ccaarrddجهت صدور جهت صدور   جلسه قرعه کش جلسه قرعه کش ارائه مدارک قبل از ارائه مدارک قبل از   ..66

  مقررات و شیوه برگزاري مسابقاتمقررات و شیوه برگزاري مسابقات  --وو

  برگزار خواهد شد.برگزار خواهد شد.  فینافینامسابقات بر اساس قوانین مسابقات بر اساس قوانین   ..00

کمیتهه کمیتهه شده شده روش مسابقات بر مبنای تعداد تیمهای شرکت کننده توسط سرپرست فن  تعیین و به کلیه تیمها اعالم م  گردد. در کلیه امور فن  پیش بین  نروش مسابقات بر مبنای تعداد تیمهای شرکت کننده توسط سرپرست فن  تعیین و به کلیه تیمها اعالم م  گردد. در کلیه امور فن  پیش بین  ن  ..11

عه کشه  انتخهاب و عه کشه  انتخهاب و که در جلسه قرکه در جلسه قرنفر نماینده مربیان شرکت کننده نفر نماینده مربیان شرکت کننده   دودو، ، یته فن  واترپلو، سرپرست اجرائ یته فن  واترپلو، سرپرست اجرائ نفر از اعضای کمنفر از اعضای کم  فن  مرکب از )سرپرست فن ، دوفن  مرکب از )سرپرست فن ، دو

  ( تصمیمات الزم را اتخاذ و ابالغ م  نمایند. ( تصمیمات الزم را اتخاذ و ابالغ م  نمایند. معرف  میشوندمعرف  میشوند

  هر تیم موظف است که دو دست کاله )اب  و سفید( همراه تیم خود داشته باشد.هر تیم موظف است که دو دست کاله )اب  و سفید( همراه تیم خود داشته باشد.  ..11

  مسئولیت اعمال و رفتار اعضای تیم اعم از مرب ، بازیکن بعهده سرپرست تیم خواهد بود.مسئولیت اعمال و رفتار اعضای تیم اعم از مرب ، بازیکن بعهده سرپرست تیم خواهد بود.  ..00

  ء تیم در روز قبل از مسابقات الزامیست.ء تیم در روز قبل از مسابقات الزامیست.داشتن برگه تست منف  برای کلیه اعضاداشتن برگه تست منف  برای کلیه اعضا  ..55

  سال حضور داشته اند م  توانند در لیگ دسته یک شرکت نمایند.سال حضور داشته اند م  توانند در لیگ دسته یک شرکت نمایند.  0101کلیه بازیکنان که در لیگ زیر کلیه بازیکنان که در لیگ زیر   ..66



 

  ::  در لیگ دسته یک را ندارند به استثناءدر لیگ دسته یک را ندارند به استثناءبازیکنان حاضر در لیگ برتر حق شرکت بازیکنان حاضر در لیگ برتر حق شرکت   ..11

متولدیین متولدیین سهال کهه در لیهگ برتهر حضهور داشهته انهد اسهتفاده نماییهد.)سهال کهه در لیهگ برتهر حضهور داشهته انهد اسهتفاده نماییهد.)  0101زیر زیر یکن یکن بازباز  44از از   توانندتوانندالف( هریک از تیمهای حاضر در لیگ دسته یک م  الف( هریک از تیمهای حاضر در لیگ دسته یک م  

  به بعی(به بعی(  18311831//1111//1111

قرارداد خود را با باشگاه قرارداد خود را با باشگاه ( ( خوانده میشودخوانده میشود    نیم فصل لیگ برترنیم فصل لیگ برترکه که   قبل از شروع مرحله دوم مسابقات لیگ برترقبل از شروع مرحله دوم مسابقات لیگ برتر))  00110011//0000//0505تاریخ تاریخ ب( بازیکنان  که تا قبل ب( بازیکنان  که تا قبل 

  باشند.باشند.  دریافت کردهدریافت کرده  رضایت نامهرضایت نامهو و   فسخفسخ

 ث( جوائز:      

را خواهد  0010کاپ واحکام قهرمان  اهدا میگردد و دو تیم اول و دوم اجازه حضور در لیگ برتر سال ، مدال ،  اول تا سوم  در پایان مسابقات به تیم های -0
 داشت.
 

ط به دریافت مجوز از فیراسدیون نوی قطعی مسابقات نیست و برگزاری مبرگزار معنایآیین نامه به  این الزم به ذکر است صیور -

 پزشکی ورزشی و وضعیت بیماری کرونا در کشور می باشی.

 

 ی شرکت کننیه می باشی.تیمها هورزشکاران،کادر و ... به عهی و سالمت در پایان تاکیی میگردد مسئولیت   - 

 

برتر سال حضور تیمهای اول و دوم در لیگ در صورت عیم  بنا به اعالم صورت گرفته در جلسه هماهنگی لیگ دسته یک واترپلو   -

 ق جلوگیری از حضور تیمهای فوق در لیگ دسته یک سال آینیه برای فیراسیون محفوظ میباشی.، ح1411

 

 منوط به ضوابط فیراسیون پزشکی ورزشی در سال جییی خواهی بود.)متعاقبا اعالم خواهی شی( PCRشایان ذکر است انجام تست 

 محسن رضوانی
 رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

 


