
 

 

 

1401سال    

اجرایی آئین نامه  

لیگ واترپلوی کشور مسابقاتمرحله اول   

  سال 17زیر 

 

 

1401ماهذرآ  
1387/ 29/12 تا   11/10/3138متولدین    

تهران استان   



 

آمده   بعمل  ریزی  برنامه  به  آمده  باعنایت  بعمل  ریزی  برنامه  به  پسران پسران ویژه  ویژه      سالسال    1717زیر  زیر      واترپلوواترپلولیگ  لیگ  مسابقات  مسابقات      استاستگردیده  گردیده  مقررمقررباعنایت 

برگزار برگزار به میزباني فدراسیون شنا  به میزباني فدراسیون شنا      للی ی به شرح ذبه شرح ذدر دو مرحله  در دو مرحله      كشوركشور    واترپلویواترپلویجهت توسعه كمي و كیفي  جهت توسعه كمي و كیفي  

با    مقتضيمقتضي    هذاهذاییعلعل    گردد.گردد. بااست  ا    است  مفاد  داشتن  نظر  ادر  مفاد  داشتن  نظر  ت     ننی ی در  اعزام  به  نسبت  ت بخشنامه  اعزام  به  نسبت  جهت     ممییبخشنامه  استان  جهت آن  استان  آن 

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور مسابقات مسابقات مرحله اول مرحله اول شركت درشركت در

    

زمان اجرای مسابقات: محل و 

 خروج تیم ها  پایان مسابقات  شروع مسابقات  مسابقات  جلسه متولدین  پسران پسران 

  سني سني     ردهرده

    سالسال    7711زیر  زیر  

  تاتا    13171317/ / 1717//7777

2929//9797//31731711  

  عصر روز عصر روز 

    شنبهشنبه

9797//1122// 7117 7117  

صبح روز  صبح روز  

  7117 7117 //1122//1717شنبهشنبهیکیک

  شنبهشنبهپنجپنجز  ز  رورو

1717//1122// 7117 7117  

  پنجشنبهپنجشنبهعصر روز  عصر روز  

1717//2121// 7117 7117  

 

 :مسابقات  برگزاری  استخر محل

  قهرماني آزادیقهرماني آزادیاستخراستخر    --آزادیآزادیمجموعه ورزشي  مجموعه ورزشي      --تهرانتهران

 نفر بازيكن 17 –نفر مربي  1 -نفر سر مربي 1 -نفر سرپرست 1 :نفر شامل 20 تیم اعضاء

  مدارک مورد نیاز وشرایط اعضای تیم :مدارک مورد نیاز وشرایط اعضای تیم :

  رانرانی ی اا  ييالمالماساس  ییجمهورجمهور    تتییتابعتابع  --77

  همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار --99

عکس دار عکس دار     للییاشتغال به تحصاشتغال به تحص    ييشناسنامه عکس دار نباشد، ارائه گواهشناسنامه عکس دار نباشد، ارائه گواه    ییدارادارا    یی: چنانچه ورزشکار: چنانچه ورزشکار77    تبصرهتبصره

  است. است.   ييمعتبر )از آموزش و پرورش استان( الزاممعتبر )از آموزش و پرورش استان( الزام

    71177117اعتبار در سالاعتبار در سال  ییدارادارا  ييپزشکي ورزشپزشکي ورزش  مهمهییكارت بكارت ب    --11

  . . ننی ی از والداز والد  يينامه كتبنامه كتب  تتی ی داشتن رضاداشتن رضا  --11

  استان متبوع )اعزام كننده(استان متبوع )اعزام كننده(  ييپزشکپزشک  اتاتییاز هاز ه  ييارائه فرم سالمت جسمانارائه فرم سالمت جسمان  --55

  للیطط یطط ارسططال فاارسططال فا    ققیطط یطط اسکن شده )با نام هر ورزشکار ثبت گردد ( مدارک فوق فقططا از  راسکن شده )با نام هر ورزشکار ثبت گردد ( مدارک فوق فقططا از  ر    رری ی : تصو: تصو    99تبصرهتبصره

  است.است.  ييلذا همراه داشتن اصل مدارک الزاملذا همراه داشتن اصل مدارک الزام  رد،رد،ی ی پذپذ  ييانجام  مانجام  م  ييککییالکترونالکترون

سامي و مشخصات كامل كلیه اعضای تیم )ورزشکار، مربي، داور و سرپرست( با سامي و مشخصات كامل كلیه اعضای تیم )ورزشکار، مربي، داور و سرپرست( با ارائه فرم تکمیل شده اارائه فرم تکمیل شده ا--66

  تأئید هیات شنا و ممهور به مهر هیئت استان.تأئید هیات شنا و ممهور به مهر هیئت استان.

  : هیچ تیمي حق استفاده از مربیان فاقد كارت مربیگری در نیمکت تیم خود را نخواهد داشت.: هیچ تیمي حق استفاده از مربیان فاقد كارت مربیگری در نیمکت تیم خود را نخواهد داشت.  11تبصره تبصره 

  مربیان/ سرپرستمربیان/ سرپرست

  ن(ن(تصویركارت مربیگری واترپلو )ویژه مربیاتصویركارت مربیگری واترپلو )ویژه مربیا  --77

  تصویر كارت ملي )ویژه مربیان و سرپرست( تصویر كارت ملي )ویژه مربیان و سرپرست( --99

  پرسنلي )ویژه مربیان و سرپرست(پرسنلي )ویژه مربیان و سرپرست(  11××11یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --11



فقا از  ریق ارسططال فایططل فقا از  ریق ارسططال فایططل   تصویر اسکن شده )با نام مربي/سرپرست ثبت گردد ( مدارک فوقتصویر اسکن شده )با نام مربي/سرپرست ثبت گردد ( مدارک فوق:  :      11تبصرهتبصره

  الکترونیکي انجام  مي پذیرد، لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامي است.الکترونیکي انجام  مي پذیرد، لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامي است.

بقات  جلسه مسا: 

      انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.  اسکاناسکاندر محل  در محل    روز قبل از مسابقاتروز قبل از مسابقات  2211رأس ساعت رأس ساعت 

: دستورجلسه  

      تالوت قرآن كریم  تالوت قرآن كریم    --11

    خیر مقدم  خیر مقدم      --9 9 

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها    --11

      شرح نحوه برگزاری مسابقاتشرح نحوه برگزاری مسابقات    --1 1 

  ) فني وانضبا ي(  به شرح ذیل مي باشند:) فني وانضبا ي(  به شرح ذیل مي باشند:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری  : :     11توجهتوجه

  ناظرفني فدراسیون  ناظرفني فدراسیون    --11

    اینده فدراسیوناینده فدراسیوننمنم  --22

  سرپرست كل مسابقاتسرپرست كل مسابقات  --33

    شوند.شوند.انتخاب میانتخاب می  نفر از مربیان تیمهای شركت كننده در مسابقات كه در روز كنگره با رای گیری اعضاءنفر از مربیان تیمهای شركت كننده در مسابقات كه در روز كنگره با رای گیری اعضاء    9 9   --44

 

 : ندی ارسال مدارک و اطالعات تیم هازمانب

از از         71177117//21 21 //5151    وزوزررحداكثر تا  حداكثر تا      تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیمجهت شركت در مسابقه همراه با درج  جهت شركت در مسابقه همراه با درج      ارسال نامه اعالم آمادگیارسال نامه اعالم آمادگی    --11

    ..ارسال گردد ارسال گردد   این فدراسیوناین فدراسیوناتوماسیون اداری به اتوماسیون اداری به  ریق   ریق  

( مي بایست حداكثر ( مي بایست حداكثر IIDDتیم های شركت كننده جهت صدوركارت شناسایي )تیم های شركت كننده جهت صدوركارت شناسایي )    مدارکمدارکشده  شده      ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن    --22

  به این فدراسیون ارسال گردد.به این فدراسیون ارسال گردد.    71177117//21 21 //5151تا تاریخ  تا تاریخ  

در برگه های ارسالي داده نمي شود و تیم هایي كه فاقد در برگه های ارسالي داده نمي شود و تیم هایي كه فاقد پس از اتمام تاریخ مذكور هیچگونه تغییری  پس از اتمام تاریخ مذكور هیچگونه تغییری    :5تبصره  

  ..  اعالم آمادگي باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شداعالم آمادگي باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد

تمططاس  تمططاس      واترپلططوواترپلططو    كمیته فنططيكمیته فنططيبا  با  مدارک و كسب ا العات بیشتر  مدارک و كسب ا العات بیشتر      فایل الکترونیکيفایل الکترونیکي    ارسالارسالدرخصوص  درخصوص  جهت هماهنگي  جهت هماهنگي  *

 .مائیدمائیدفرفرحاصل  حاصل  

 : تذکرمهم *

درصورتي كه به هر دلیل با ذكر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حطق شطركت در درصورتي كه به هر دلیل با ذكر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حطق شطركت در     ورزشکارانورزشکاران

  ورزشطکاراني ورزشطکاراني مسابقات مذكور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي بوده و از شركت  مسابقات مذكور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي بوده و از شركت  

حتطي بطا  طي حتطي بطا  طي   وو  كه اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلي شناسنامه آنان مخطدوشكه اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلي شناسنامه آنان مخطدوش

    ..صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد  ؛؛مراحل قانوني مراحل قانوني 

امورمالی: 
  باشد.باشد.  ميمي    ، به عهده تیم های شركت كننده، به عهده تیم های شركت كنندهمسابقاتمسابقاتهزینه اعزام ، اسکان و تغذیه هر تیم در زمان برگزاری هزینه اعزام ، اسکان و تغذیه هر تیم در زمان برگزاری     --77



و شططماره شططبا  و شططماره شططبا    31713171111717761111717761      به حساب شططمارهبه حساب شططمارهرا  را      1111//111111//111111مبلغ  مبلغ      ، ، هرتیم مي بایست جهت ورودی مسابقاتهرتیم مي بایست جهت ورودی مسابقات    --99

111717761317111111117151111717761317111111117151  IIRR    به این فدراسططیون  به این فدراسططیون      71177117//2121//5151و فیش مربو ه را تا تاریخ  و فیش مربو ه را تا تاریخ      نزد فدراسیون شنا واریزنزد فدراسیون شنا واریز

  مسابقات را كسب نماید.مسابقات را كسب نماید.ور در این ور در این و مجوز حضو مجوز حض    ارسال نمودهارسال نموده

    

:مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات 

( برنامه ریطزی و اجطرا مطي ( برنامه ریطزی و اجطرا مطي FFIINNAAمقررات بین المللي واترپلو )مقررات بین المللي واترپلو )مسابقات مذكور بر مبنای آخرین قوانین و  مسابقات مذكور بر مبنای آخرین قوانین و  --77

  گردد كه كلیه تیمها ملزم به آگاهي از ضوابا مربو ه و پیروی از آن مي باشند.گردد كه كلیه تیمها ملزم به آگاهي از ضوابا مربو ه و پیروی از آن مي باشند.

  تطیمتطیم    بهبه  وو  امتیازامتیاز    77  یابندیابند    مي مي     دستدست    مساویمساوی    نتیجهنتیجه      بهبه    كهكه    تیمهایي تیمهایي     وو    امتیازامتیاز        9 9     برندهبرنده    هایهای    تیمتیم    مسابقهمسابقه    هرهر    دردر--9 9 

  ..ددگیرگیر  نمي نمي     تعلقتعلق  امتیازیامتیازی  بازندهبازنده

  دودونضطمام مبلطغ  نضطمام مبلطغ  اا    هر نوع اعتراض باید بصورت كتبي و به امضاء سرپرست یا نماینده واجد اختیار تیم باهر نوع اعتراض باید بصورت كتبي و به امضاء سرپرست یا نماینده واجد اختیار تیم با    --11

حداكثر تا نیم ساعت پس از انجام هر مسابقه به ناظر فني فدراسیون در محل برگطزاری حداكثر تا نیم ساعت پس از انجام هر مسابقه به ناظر فني فدراسیون در محل برگطزاری     ""میلیون  ریال نقدامیلیون  ریال نقدا

    مسابقه تسلیم گردد.مسابقه تسلیم گردد.

 بطق  بطق  از فدراسیون شطنا در یطک مسطابقه حاضطر نشطوداز فدراسیون شطنا در یطک مسطابقه حاضطر نشطودچنانچه تیمي به هر علت و بدون كسب مجوز چنانچه تیمي به هر علت و بدون كسب مجوز     --1 1 

  مقررات پنج بر صفر بازنده است . ضمناً كسر دو امتیاز از تیم مذكور قطعي است.مقررات پنج بر صفر بازنده است . ضمناً كسر دو امتیاز از تیم مذكور قطعي است.

كمیته برگزاری مسابقات مرجع ذیصالح جهت بررسي و اعالم نتایج و همچنین در خصطوص اعتراضطات كمیته برگزاری مسابقات مرجع ذیصالح جهت بررسي و اعالم نتایج و همچنین در خصطوص اعتراضطات     --55

یر موارد پیش بیني نشده در ارتباط با مسطابقات یر موارد پیش بیني نشده در ارتباط با مسطابقات مسابقات نیمه تمام و یا مسائل و مشکالت ایجاد شده و سامسابقات نیمه تمام و یا مسائل و مشکالت ایجاد شده و سا

      ..خواهد بودخواهد بود

با توجه به قوانین تمامي مسابقات، داشتن لباس متحدالشکل برای بازیکنان و كادر فني جهطت معرفطي با توجه به قوانین تمامي مسابقات، داشتن لباس متحدالشکل برای بازیکنان و كادر فني جهطت معرفطي     --66

  ..الزامیستالزامیست
    

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 



 

 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار 

 کشور  واترپلو سال 17لیگ زیر جهت شرکت در مسابقات 
 1401سال

 

 
 ..... .......................................محترم هیات شنای استان  یاست ر
 

 با سالم؛ 
 

ولي و    بدینوسیله اینجانب آقای ............................ فرزند ................. به شماره ملي  ............................. 

به  (  ورزشکار).. ............. .. ................م قانوني  قی ِّ اعزام فرزندم  با  را  لیگ زیر  موافقت خود   71مسابقات 

 برگزار مي گردد، اعالم مي نمایم.  1111111111در استان  ...............كه از تاریخ سال واترپلوی كشور

 امه الزامي است((.)) در صورتي كه قیم قانوني دانش آموز)پدر( درقید حیات نباشد، الصاق تصویر قیِّم ن :تذکر

 

 
 

 

 
 محل اثر انگشت و امضاء:                   

 تاریخ:                                                                      


