
 

 

 

1401سال    

اجرایی آئین نامه  

لیگ واترپلوی کشور مسابقاتمرحله اول   

  پسران  سال 14زیر 

 

 

1401ماهآبان  
  به بعد 11/10/1386متولدین  

اصفهاناستان   



 

      سالسال  1414زیر زیر   واترپلوواترپلولیگ لیگ مسابقات مسابقات   مرحله نخستمرحله نخست  استاستگردیده گردیده مقررمقررباعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده باعنایت به برنامه ریزی بعمل آمده 

  به میزباني هیات شنای استانبه میزباني هیات شنای استان  للییبه شرح ذبه شرح ذ    كشوركشور  واترپلویواترپلویجهت توسعه كمي و كیفي جهت توسعه كمي و كیفي پسران پسران ویژه ویژه 

آن آن   ممییت به اعزام تت به اعزام تبخشنامه نسببخشنامه نسب  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضيمقتضي  هذاهذاییعلعل  برگزار گردد.برگزار گردد.  اصفهاناصفهان

    ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذكور مذكور استان جهت شركت درمسابقات استان جهت شركت درمسابقات 

    

:محل وزمان اجرای مسابقات 

 خروج تیم ها پایان مسابقات شروع مسابقات پذیرش مسابقات متولدین پسرانپسران

  سنيسني  ردهرده

    سالسال  1414زیر زیر 
  به بعدبه بعد  13861386//1010//1111

    شنبهشنبهچهارچهار  عصر روزعصر روز

2255//0088//14011401  

  شنبهشنبهپنجپنجصبح روز صبح روز 

2266//0088//14011401  

  شنبهشنبهدودووز وز رر

3030//0808//14011401  

شنبه شنبه دودوعصر روز عصر روز 

3030//0808//14011401  

 

 :ورزشکاران خوابگاه و برگزاری  استخر محل

  پایگاه ملي شنای اسپینرپایگاه ملي شنای اسپینر  ––شهرستان مباركه شهرستان مباركه   ––اصفهان اصفهان ::محل برگزاری

  0913117902409131179024سركارخانم دباغي سركارخانم دباغي    مسئول پذیرش:

 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 :

  رانرانییاا  يياسالماسالم  ییجمهورجمهور  تتییتابعتابع  --11

  همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار  همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار  --22

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 ورزشکار11  تبصرهتبصره

  ((11شماره شماره   )فرم)فرم  است.  است.    ييمعتبر )از آموزش و پرورش استان( الزاممعتبر )از آموزش و پرورش استان( الزام

      14011401اعتبار در سالاعتبار در سال  ییدارادارا  ييپزشکي ورزشپزشکي ورزش  مهمهییكارت بكارت ب    --33

  ((22. )فرم شماره . )فرم شماره ننییاز والداز والد  يينامه كتبنامه كتب  تتییداشتن رضاداشتن رضا  --44

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

  للیو یو ال فاال فاارسو ارسو   ققیو یو اسکن شده )با نام هر ورزشکار ثبت گردد ( مدارک فوو  فقوا از  ر  اسکن شده )با نام هر ورزشکار ثبت گردد ( مدارک فوو  فقوا از  ر    رریی: تصو: تصو  22تبصرهتبصره

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

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

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

  مربیگری در نیمکت تیم خود را نخواهد داشت.مربیگری در نیمکت تیم خود را نخواهد داشت.  : هیچ تیمي حق استفاده از مربیان فاقد كارت: هیچ تیمي حق استفاده از مربیان فاقد كارت  33تبصره تبصره 

  

  

  

  

  



  مربیان/ سرپرستمربیان/ سرپرست

  تصویركارت مربیگری واترپلو )ویژه مربیان(تصویركارت مربیگری واترپلو )ویژه مربیان(  --11

  تصویر كارت ملي )ویژه مربیان و سرپرست(  تصویر كارت ملي )ویژه مربیان و سرپرست(  --22

  پرسنلي )ویژه مربیان و سرپرست(پرسنلي )ویژه مربیان و سرپرست(  33××44یک قطعه عکس یک قطعه عکس   --33

فقا از  ریق ارسوال فایول   فقا از  ریق ارسوال فایول     فو فو تصویر اسکن شده )با نام مربي/سرپرست ثبت گردد ( مدارک تصویر اسکن شده )با نام مربي/سرپرست ثبت گردد ( مدارک : :   33تبصرهتبصره

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

 جلسه مسابقات: 

      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   --22

  حضور و غیاب تیم هاحضور و غیاب تیم ها  --33

      رگزاری مسابقاترگزاری مسابقاتشرح نحوه بشرح نحوه ب  --44

  ) 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

      نماینده فدراسیوننماینده فدراسیون  --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  22  --44

 

 : طالعات تیم هاندی ارسال مدارک و ازمانب

  روزروزحداكثر توا  حداكثر توا  پذیرش پذیرش جهت جهت   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

الزم به ذكر است یوک نسوخه اعوالم    الزم به ذكر است یوک نسوخه اعوالم      ..اتوماسیون اداری به هیات میزبان ارسال گردد اتوماسیون اداری به هیات میزبان ارسال گردد از  ریق از  ریق     14011401//0808//1188

به مکاتبوات بعود از ایون تواریخ     به مکاتبوات بعود از ایون تواریخ       یون شنا نیز ارسال شود.یون شنا نیز ارسال شود.آمادگي و نفرات تیم باید تا تاریخ مذكور به فدراسآمادگي و نفرات تیم باید تا تاریخ مذكور به فدراس

    ترتیب اثر داده نخواهد شد.ترتیب اثر داده نخواهد شد.

( 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

  ..انجام پذیردانجام پذیرد  سركارخانم دباغيسركارخانم دباغي  0913117902409131179024شماره شماره   از  ریق از  ریق   14011401//0808//1188تا تاریخ تا تاریخ 

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

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

حاصول  حاصول  تمواس  تمواس    خانم دبواغي خانم دبواغي با با مدارک و كسب ا العات بیشتر مدارک و كسب ا العات بیشتر   فایل الکترونیکيفایل الکترونیکي  ارسالارسالدرخصوص درخصوص جهت هماهنگي جهت هماهنگي *

 .مائیدمائیدفرفر

 



 : تذکرمهم *

درصورتي كه به هر دلیل با ذكر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حوق شوركت در   درصورتي كه به هر دلیل با ذكر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حوق شوركت در     ورزشکارانورزشکاران

  ورزشوکاراني ورزشوکاراني 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 

حتوي بوا  وي    حتوي بوا  وي      آنان مخدوش وآنان مخدوش و  كه اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلي شناسنامهكه اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلي شناسنامه

    ..صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد  ؛؛مراحل قانونيمراحل 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   --11

و شوماره شوبا   و شوماره شوبا     01087611310000108761131000      به حساب شوماره به حساب شوماره را را   6600//000000//000000مبلغ مبلغ   ،،هرتیم مي بایست جهت ورودی مسابقاتهرتیم مي بایست جهت ورودی مسابقات  --22

750170000000108761131000750170000000108761131000  IIRR    به این فدراسویون  به این فدراسویون    14011401//0808//1818و 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 ریوزی و اجورا موي    ( برنامه ریوزی و اجورا موي    FFIINNAAبنای آخرین قوانین و مقررات بین المللي واترپلو )بنای آخرین قوانین و مقررات بین المللي واترپلو )مسابقات مذكور بر ممسابقات مذكور بر م--11

  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.

  تیمتیم    بهبه  وو  امتیازامتیاز    11  یابندیابند  ميمي  دستدست  مساویمساوی  نتیجهنتیجه    بهبه  كهكه  تیمهایيتیمهایي  وو  امتیازامتیاز    22  برندهبرنده  هایهای  تیمتیم  مسابقهمسابقه  هرهر  دردر--22

  ..گیردگیرد  نمينمي  تعلقتعلق  امتیازیامتیازی  بازندهبازنده

  دودونضومام مبلوغ   نضومام مبلوغ   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  --33

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

    مسابقه تسلیم گردد.مسابقه تسلیم گردد.

 بوق   بوق   علت و بدون كسب مجوز از فدراسیون شنا در یوک مسوابقه حاضور نشوود    علت و بدون كسب مجوز از فدراسیون شنا در یوک مسوابقه حاضور نشوود    چنانچه تیمي به هر چنانچه تیمي به هر   --44

  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 خصووص اعتراضوات   كمیته برگزاری مسابقات مرجع ذیصالح جهت بررسي و اعالم نتایج و همچنین در خصووص اعتراضوات     --55

شکالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بیني نشده در ارتباط با مسوابقات  شکالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بیني نشده در ارتباط با مسوابقات  مسابقات نیمه تمام و یا مسائل و ممسابقات نیمه تمام و یا مسائل و م

      ..خواهد بودخواهد بود

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

  الزامیستالزامیست
    

  

  

  

  

  

  
 

 

 



 

 

 

          

 
 

 

 گواهی اشتغال به تحصیل
 

 حب عکس دانش آموز:بدینوسیله گواهی می شود، صا
 

 ...........................................: شماره کدملی........................ نام پدر:.................................  نام خانوادگی :  ............................نام : 
 

 ...................................شماره دانش آموزی : ............. سال.  .............ماه......... ....روز: تاریخ تولد  لوواترپ  رشته ورزشی
 

 .........: ............................. کد آموزشگاه: ........................................   نام آموزشگاه: .............................................    پایه تحصیلی
 
 

 : ............................شهر : ................................   استان     :         تلفن آموزشگاه
 
 

 در این آموزشگاه اشتغال به تحصیل داشته است.  1402 -1401درسال تحصیلی 
 

 

  نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه : 

 

 

 

 استان اعزام کننده: شناینام و نام خانوادگی رئیس هئیت    

 

      

 

 

 

 

 

 
 

1فرم شماره   

 شماره : 
----------------- 

 پیش شماره :

 اءمهرو امض
----------------- 

 تاریخ :

 مهرو امضاء
----------------- 

 تاریخ :

 

 محل الصاق عکس

 و مهر آموزشگاه



 

 

      

 

 
 برگ رضایت نامه اولیاء ورزشکار

 کشور واترپلو سال 14لیگ زیر جهت شرکت در مسابقات 

 1401سال

 

 

 ............................................محترم هیات شنای استان  یاستر
 

 با سالم؛

 

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

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

برگزار مي گردد، اعالم مي  0000000000استاندر  ...............كه از تاریخ سال واترپلوی كشور 14

 نمایم.

 )) در صورتي كه قیم قانوني دانش آموز)پدر( درقید حیات نباشد، الصا  تصویر قیّم نامه الزامي است((. :تذکر

 

 
 

 

 

 محل اثر انگشت و امضاء:                   

 تاریخ:                                                                      

2فرم شماره   


