
 

 

 

1041سال    

اجرایی مهآئین نا  

  پسران واترپلومسابقات 

"جام یادواره شهدای غواص"  

جوانانانتخابی تیم ملی   

 

1041اسفند ماه   

 

 

به بعد 11/14/1131متولدین   

زنجاناستان   



 

سال کشور جام سال کشور جام   9191زیر زیر   واترپلوواترپلواست مسابقات است مسابقات گردیده گردیده مقررمقررکمیته فنی واترپلو کمیته فنی واترپلو به برنامه ریزی به برنامه ریزی توجه توجه   بابا

  زنجانزنجان  به میزبانی هیات شنای استانبه میزبانی هیات شنای استان  للییبه شرح ذبه شرح ذ  سال سال   0202یادواره شهدای غواص انتخابی تیم ملی زیر یادواره شهدای غواص انتخابی تیم ملی زیر 

یا یا   آن استانآن استان  ممییاعزام تاعزام ت  بخشنامه نسبت بهبخشنامه نسبت به  ننییدر نظر داشتن مفاد ادر نظر داشتن مفاد ا  است بااست با  مقتضیمقتضیلذا لذا   برگزار گردد.برگزار گردد.

      ..ددییئئاقدام فرمااقدام فرمامذکور مذکور جهت شرکت درمسابقات جهت شرکت درمسابقات   باشگاهباشگاه

زمان اجرای مسابقات: محل و 

 خروج تیم ها پایان مسابقات شروع مسابقات پذیرش مسابقات متولدین

به به   98399839//9292//9999

  بعدبعد

  جمعهجمعهعصر روز عصر روز 

2020//9090//90299029  

  صبح روز شنبهصبح روز شنبه

2020//9090//90299029  
2121//9090//90299029  

شنبه شنبه سه سه عصر روز عصر روز 

2121//9090//90299029  

 

 :ورزشکاران خوابگاه و برگزاری  استخر محل

  استخر شهید شهبازیاستخر شهید شهبازی  ––زنجان زنجان ::محل برگزاری

  مجموعه ورزشی انقالبمجموعه ورزشی انقالب  ––بهمن بهمن   0000بزرگراه بزرگراه   خوابگاه :خوابگاه :

  2190009000021900090000آقای رسول عیوضی آقای رسول عیوضی   ::  پذیرش مسئول

   ننفر بازیك 98 –نفر مربی  9 -نفر سر مربی 9 -نفر سرپرست 9 :نفر شامل 16 تیم اعضاء

:کنگره مسابقات 

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

  ) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:) فنی وانضباطی(  به شرح ذیل می باشند:  اعضای کمیته ژوریاعضای کمیته ژوری

  ناظرفنی فدراسیون  ناظرفنی فدراسیون    --99

    نماینده فدراسیوننماینده فدراسیون  --00

  سرپرست کل مسابقاتسرپرست کل مسابقات  --88

    شوند.شوند.انتخاب میانتخاب می  ای گیری اعضاءای گیری اعضاءنفر از مربیان تیمهای شرکت کننده در مسابقات که در روز کنگره با رنفر از مربیان تیمهای شرکت کننده در مسابقات که در روز کنگره با ر  00  --00

  

اعضای تیم  وشرایطمورد نیاز  مدارک: 

 الف( ورزشکاران

  تابعیت جمهوری اسالمی ایرانتابعیت جمهوری اسالمی ایران  --99

  --دفترچهه بیمههدفترچهه بیمهه  ––گواهی اشتغال به تحصیل گواهی اشتغال به تحصیل   --کارت ملی کارت ملی   ––اصل شناسنامه عكس دار اصل شناسنامه عكس دار   همراه داشتنهمراه داشتن  --00

    کارت عضویت فدراسیون شنا )اجباری(کارت عضویت فدراسیون شنا )اجباری(

      90299029سالسالدارای اعتبار در دارای اعتبار در ی ی کارت بیمه پزشكی ورزشکارت بیمه پزشكی ورزش    --88

  )اعزام کننده()اعزام کننده(  ت پزشكی استان متبوعت پزشكی استان متبوعااارائه فرم سالمت جسمانی از هیارائه فرم سالمت جسمانی از هی  --00

تهاری  تولهد مهیالدی و تهاری  تولهد مهیالدی و   --بصورت فارسی و التین بصورت فارسی و التین   ورزشكارورزشكارنام هر نام هر   عكس،عكس،  اسكن شده )بااسكن شده )با  آلبومآلبومتصویرتصویر -0

    سسبههه آدربههه آدرو و   فقهها از طریههس ارسههال فایهل الكترونیكههی انجههامفقهها از طریههس ارسههال فایهل الكترونیكههی انجههام ثبههت گههردد ( مههدار  فهو ثبههت گههردد ( مههدار  فهو   شمسهیشمسهی

iiaassff..ttwwppcc@@ggmmaaiill..ccoomm    ارسال گرددارسال گردد،،  
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 ها:ندی ارسال مدارک و اطالعات تیم زمانبج( 

  روزروزحداکثر تها حداکثر تها پذیرش پذیرش جهت جهت   تعداد نفرات تیمتعداد نفرات تیمجهت شرکت در مسابقه همراه با درج جهت شرکت در مسابقه همراه با درج   ارسال نامه اعالم آمادگیارسال نامه اعالم آمادگی  --11

الزم به ذکر اسهت یهن نسهخه اعهالم الزم به ذکر اسهت یهن نسهخه اعهالم   ..به هیات میزبان ارسال گردد به هیات میزبان ارسال گردد   اتوماسیون اداریاتوماسیون اداریاز طریس از طریس     90299029//9999//8282

به مكاتبهات بعهد از ایهن تهاری  به مكاتبهات بعهد از ایهن تهاری    آمادگی و نفرات تیم باید تا تاری  مذکور به فدراسیون شنا نیز ارسال شود.آمادگی و نفرات تیم باید تا تاری  مذکور به فدراسیون شنا نیز ارسال شود.

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

( می بایست حداکثر ( می بایست حداکثر IIDDتیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی )تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی )  مدارکمدارکشده شده   ارسال فایل اسکنارسال فایل اسکن  --22

  ..انجام پذیردانجام پذیردکمیته فنی کمیته فنی به به     iiaassff..ttwwppcc@@ggmmaaiill..ccoomm      پست الكترونیكیپست الكترونیكی  از طریساز طریس  90299029//9999//8282تا تاری  تا تاری  

پس از اتمام تاری  مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد پس از اتمام تاری  مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد   :5تبصره 

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

 : تذکرمهم *

درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حهس شهرکت در درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حهس شهرکت در   ورزشكارانورزشكاران

  ورزشهكارانیورزشهكارانیذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت ذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت مسابقات ممسابقات م

حتهی بها طهی حتهی بها طهی   که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخهدو  وکه اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخهدو  و

    ..صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمدصغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد  ؛؛مراحل قانونیمراحل قانونی

 :امورمالی
      ه های اردویی به عهده تیم های شرکت کننده می باشد.ه های اردویی به عهده تیم های شرکت کننده می باشد.هزینهزینکلیه کلیه   --99

            با توجه به اهمیت موضوع )انتخابی تیم ملی( همه تیم ها موظف به استفاده از خواب و غذای تعیهین شهده با توجه به اهمیت موضوع )انتخابی تیم ملی( همه تیم ها موظف به استفاده از خواب و غذای تعیهین شهده   --99تبصره تبصره     

  توسا میزبان می باشند.توسا میزبان می باشند.

هیات میزبان مهی هیات میزبان مهی   به حساببه حساب  هر  روزهر  روز  میلیون ریال به ازای هرنفر درمیلیون ریال به ازای هرنفر در  00کلیه تیم ها موظف به پرداخت مبلغ کلیه تیم ها موظف به پرداخت مبلغ   --  00تبصره تبصره   

  باشند. باشند. 

  

همهراه، فرزنهد، مربهی یها سرپرسهت همهراه، فرزنهد، مربهی یها سرپرسهت   ،،بازیكنان، راننهدهبازیكنان، راننهده، ، )اولیاء)اولیاء  از آوردن نفرات اضافی تحت عنواناز آوردن نفرات اضافی تحت عنوان  :: تذکرمهم*

  خودداری گردد.خودداری گردد.̋˝جداجدا
    

المپیاد مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات: 

    آبی برگزار خواهد شد.آبی برگزار خواهد شد.مسابقات بر اساس مقررات و قوانین فدراسیون جهانی ورزشهای مسابقات بر اساس مقررات و قوانین فدراسیون جهانی ورزشهای   --11

  تهیمتهیم    بهبه  وو  امتیازامتیاز    99  یابندیابند  میمی  دستدست  مساویمساوی  نتیجهنتیجه    بهبه  کهکه  تیمهاییتیمهایی  وو  امتیازامتیاز    00  برندهبرنده  هایهای  تیمتیم  مسابقهمسابقه  هرهر  دردر  --22

  ..گیردگیرد  نمینمی  تعلستعلس  امتیازیامتیازی  بازندهبازنده

پهن  پهن  نضمام مبلهغ نضمام مبلهغ اا  هر نوع اعتراض باید بصورت کتبی و به امضاء سرپرست یا نماینده واجد اختیار تیم باهر نوع اعتراض باید بصورت کتبی و به امضاء سرپرست یا نماینده واجد اختیار تیم با  --00

ریال نقدا" حداکثر تا نیم ساعت پس از انجام هر مسابقه به ناظر فنی فدراسیون در محهل برگهزاری ریال نقدا" حداکثر تا نیم ساعت پس از انجام هر مسابقه به ناظر فنی فدراسیون در محهل برگهزاری میلیون  میلیون  

    مسابقه تسلیم گردد.مسابقه تسلیم گردد.

طبس مقررات طبس مقررات  چنانچه تیمی به هر علت و بدون کسب مجوز از فدراسیون شنا در ین مسابقه حاضر نشودچنانچه تیمی به هر علت و بدون کسب مجوز از فدراسیون شنا در ین مسابقه حاضر نشود  --88

  قطعی است.قطعی است.پن  بر صفر بازنده است . ضمناً کسر دو امتیاز از تیم مذکور پن  بر صفر بازنده است . ضمناً کسر دو امتیاز از تیم مذکور 
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کمیته برگزاری مسابقات مرجع ذیصالح جهت بررسی و اعالم نتهای  و همچنهین در خصهوص اعتراضهات کمیته برگزاری مسابقات مرجع ذیصالح جهت بررسی و اعالم نتهای  و همچنهین در خصهوص اعتراضهات ..  00

مسابقات نیمه تمام و یا مسائل و مشكالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بینی نشده در ارتباط بها مسهابقات مسابقات نیمه تمام و یا مسائل و مشكالت ایجاد شده و سایر موارد پیش بینی نشده در ارتباط بها مسهابقات 

    ..خواهد بودخواهد بود

    

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 


