دستورالعمل اجرايي مرحله اول مسابقات لیگ واترپلو بانوان باشگاههای کشور
" جام خلیج فارس" -اسفند ماه1399
بر اساس تقويم ورزشي سال  1399فدراسيون شنا ،شيرجه و واترپلو مسابقات ليگ واترپلوی بانوان باشگاههاای کشاور
«جام خليج فارس» در تاريخ مشروحه ذيل برگزار ميگردد .عليهذا خواهشمند است با ملحوظ نظار داشا م مدااد ايام
بخشنامه نسبت به اعزام تيمهای واترپلوی آن باشگاه جهت شرکت در مسابقات اقدام فرمائيد.


شرايط شرکت در مسابقات :

 تيمهای شرکت کننده بايس ي از طرف هيأت شنا اس ان معرفي نامه داش ه باشند. کليه هزينهها از قبيل اياب و ذهاب ،تغذيه و اسکان بر عهده تيمهای شرکت کننده ميباشد.الف -تعداد افراد اعزامي از هر تیم

هر تيم شامل  16ندر ميباشد 13 ،بازيکم که ( م ولديم سال 1385به پاييم) ميباشد. 1ندر مربي که دارای گواهينامه مربيگری در رش ه واترپلو باشد.حضور  1ندر سرپرست و  1ندر داور همراه تيم الزامي ميباشد.ب -تاريخ ،محل و ايام برگزاری مسابقات:
توجه

گروه سني

ورود به اردو

شروع مسابقات

م ولديم سال
1385به پاييم

عصر روز قبل از
مسابقه

نيمه دوم اسدند ماه
(تاريخ اعالم ميشود).

خروج از اردو
عصر پايان روز
مسابقه

محل برگزاری
تهران-اس اديوم آزادی

 :1پذيرش ورزشکاران بر حسب رده سني ذکر شده ميباشد (م ولديم ساال 1385باه پااييم ) ورزشاکاراني کاه واجاد
شرايط فوق نميباشند ،پذيرش نميشوند.
توجه:2ورزشکاران و مربيان هر تيم مي بايست در سايت فدراسيون شنا irsf.irسامانه بانک اطالعات ثبت نام نماوده
و عضويت خانواده شنا را دارا باشند.
ج -مدارك مورد نیاز:

 .1اصل شناسنامه عکسدار +ف وکپي
 2 .2قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات
 .3ليست اسامي و مشخصات کامل کليه اعضای تيم (ورزشکار ،مربي ،سرپرست ،داور) که به تائياد (مهار و امضاا)
اداره کل ورزش و جوانان و هيأت شنای اس ان رسيده باشد.
 .4گواهي اش غال به تحصيل عکسدار
 .5کارت بيمه ورزشي سال 1399
 .6گواهي سالمت از پزشک

 هزينه مالي و پشتیباني:
 .1کليه هزينههای اعزام ،اسکان و تغذيه هر تيم در زمان برگزاری مسابقات ،به عهده تايمهاای شارکت کنناده
ميباشد.
 .2هماهنگي خوابگاه برای ورزشکاران در زمان تعييم تاريخ برگزاری ليگ م عاقبا اعالم مي گردد.
 .3هزينه ورودی هر تايم بارای مساابقات 15.000.000رياال باه شاماره حسااب 0108761131000باناک ملاي
فدراسيون شنا که در بدو ورود توسط سرپرست اردو دريافت مي گردد.
 .4جهت هماهنگي برای اسکان با شماره  09191138678سرکار خانم کيميا احمدی تماس گرف ه شود.
 جلسه هماهنگي:
گردهمايي مربيان و سرپرس ان تيمهای اس اني بمنظور انجام قرعهکشي جدول مسابقات و ان خاب اعضای کمي اه
فني مسابقات رأس ساعت  21روز پذيرش و پس از اس قرار تيمها انجام ميگيرد.
تبصره :الزم بذکر است تعداد اعضای کمي ه فني مسابقات پنج ندر بوده که سه ندر آن از ساوی فدراسايون و دو
ندر نيز توسط مربيان و سرپرس ان حاضر در جلسه با اکثريت آراء ان خاب خواهند شد .باديهي اسات محال انجاام
جلسه با هماهنگي سرپرست کل مسابقات و با اطالعرساني توسط ميزبان تعييم ميگردد.
 مقررات و شیوه برگزاری مسابقات
 .1مسابقات بر اساس قوانيم بيمالمللي برگزار خواهد شد.
 .2روش مسابقات بر مبنای تعداد تيمهای شرکت کننده توسط سرپرسات فناي تعيايم و باه کلياه تايمهاا اعاالم
ميگردد .در کليه امور فني پيش بيني نشده کمي ه فني مرکب از (سرپرست فني ،يک ندر از اعضای کمي ه فني
واترپلو ،سرپرست اجرائي ،يک ندر نماينده سرپرس ان ،يک ندر نماينده مربيان شرکت کنناده باه ان خااب خاود
آنها) تصميمات الزم را اتخاذ و ابالغ مينمايند.
 .3مسئوليت اعمال و رف ار اعضای تيم اعم از مربي ،بازيکم بعهده سرپرست تيم خواهد بود.
 .4در صورت ان خاب ندرات برتر در پايان مسابقات ،ايم تصميم ميبايسات از طارف کمي اه فناي مساابقات و باه
صورت جمعي مورد بررسي و اعالم نظر قرار گيرد.
اعالم آمادگي تیم ها حداکثر تا اول اسفند 1399از طريق نمابر  88820714به فدراسیون شنا ارسال گردد .بديهي استت در
غیر اينصورت پذيرش تیم هايي که در زمان مقرر مراتب شرکت خود را اعالم ننمايند امکان پذير نخواهد بود.

