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فدراسیون شنای جمهوری اسالمي ایران
سازمان برگزاری مسابقات لیگ

دستورالعمل
سي امین دوره مسابقات
واترپلو لیگ برتر
باشگاههای كشور

9311

فصل اول :هدف
به تحقیق تجارب حاصله در ورزش قهرمانی و حرفه ای در جهان امروز مبتنی بر طراحیی برنامیه رزی ی و اجیرای رقابتهیای
مستمر و با انگی ه در جهت رشد و اعتالی ورزش می باشد.
با ازن توصیف اجرای مسابقات به طرزقه (لیگ سراسری) زکی از رازج ترزن و اثرگذارترزن و مقرون به صرفه ترزن شیوه هیای
برگ اری رقابتهای ورزشی است كه در رشته های مختلف مورد توجه و تأكید قرار دارد .فدراسیون شینای جمهیوری اسیالمی
زکی از فدراسیونهای پیشتاز در طراحی و اجرای لیگ برتر باشگاه های كشور در رشته واترپلو محسوب می شیود كیه مفتخیر
است با اتکال به عنازات خاص باری تعالی و مشاركت همیاری و تالش و مساعی كلیه دست اندكاران اعم از مدزران مربییان
ورزشکاران داوران و  ....جامعه مسیوولین فنیی و اجرازیی جامعیه واترپلیو سیی زیومین دوره لییگ واترپلیو در سیال 9311
را برگ ار می نمازد.
اجرای ازن فعالیت عالوه بر تحقق و دست زابی به اهداف عالی و ارزشمند فرهنگی و اجتماعی باعث جذب و جلی نوجوانیان
و جوانان به سوی فعالیت های ورزشی شده و نتیجتاً تامین و ارتقای سطح سالمت جسمانی آنان را موج میی گیردد و نیی
زمینه های مناس رشد و شکوفازی استعدادهای بالقوه ورزشکاران ازن رشته و هدازت آنان به تیمهای ملی در رده های سنی
نوجوانان و جوانان و ب رگساالن را فراهم می آورد.
بدزهی است زکی از اصلی ترزن نتازج حاصله از اجرای ازن فعالیت آماده سازی مطلوب ورزشیکاران برجسیته ازین رشیته بیه
منظور سازماندهی تشکیالت تیمهای ملی و حضور قدرتمند در عرصه مسابقات ملی و بین المللی خواهد بود.
دستورالعمل حاضر شیوه اجرای مسابقات را در حوزه های تشکیالتی فنی و اجرائی تبیین نموده است.

فصل دوم :تشکیالت
 -9برگزار كننده :برگ اری كلیه مسابقات مندرج در ازن دستورالعمل بر عهده كمیته برگ اری مسابقات لییگ واترپلیو
كشور می باشد.
– 2باشگاه :باشگاه (تیم) عبارت است از تشکیالتی كه تحت مدزرزت حقوقی و زا حقیقی و بر اساس ضیواب و دسیتورالعمل
زا دستورالعمل های مربوطه وزارت ورزش و جوانان اجازه مشاركت در فعالیتهای ورزشی را احراز نموده است كیه بیرای كلییه
اعضاء آن كارت شناسازی صادر خواهد شد.
– 3سرپرست :باشگاه (تیم) به منظور اداره تیم تحت پوشش نسبت به انتخاب فیردی واجید شیراز و آگیاه بیه قیوانین و
مقررات مربوط به دستورالعمل های واترپلو و مبانی مدزرزتی و متعهد به اجرای مفاد دستورالعمل منتشره از سوی فدراسییون
شنا می باشد.
– 4مربی /مربیان :باشگاه به منظور اجرای تمرزن آماده سازی و هدازت تیم مربوطه در عرصه مسابقات مربی /مربیانی كیه
دارای تخصص و تجربه الزم در ورزش واترپلو بوده و از وجاهت اخالقی كامل برخوردار باشند را انتخاب می نمازد.
– 5ورزشکار :هر تیم می تواند بر اساس مفاد ازن دستور العمل تعداد تعیین شده ورزشکار واترپلو را به عضوزت تییم خیود
بپذزرد.
1

 – 6سایر عوامل :هر باشگاه (تیم) می تواند طبق مفاد ازن دستور العمل نسبت به انتخاب افراد متخصص از جمله پ شی،
فی زوتراپ مسوول تداركات مربی بدنساز ماساژور مدزر فنی اقدام نمازند.

فصل سوم :تعداد تیم ها و روش برگزاری مسابقات لیگ برتر
 – 1بر اساس تازید كمیته فنی واترپلو فدراسیون شنا مقرر گردزد مسابقات لیگ برتر واترپلو باشیگاه هیای كشیور در سیال
 9311با توجه به محدودزت های موجود مسابقات تا  6تیم در ز ،گروه به صورت متمرك و در سه دوره برگ ار می گردد.
تبصره الف  :در صورت حضور بیش از شش تیم  ،مسابقات در دو گروه برگزار خواهد شد.
 -2در هر مسابقه :تیم برنده ( )2امتیاز تیم هازی كه به نتیجه مساوی دست می زابند ( )9امتیاز و به تییم بازنیده امتییازی
تعلق نمی گیرد.
 -3مسابقات به طور معمول براساس برنامه ابالغی از طرف كمیته برگ اری مسابقات لیگ برگی ار میی شیود .بیدزهی اسیت
حس مورد و در صورت هرگونه تغییر در اجرای برنامه موضوع به اطالع باشگاه ها می رسد.
 -4در پازان مسابقات لیگ  2تیم رده های آخر لیگ برتر به دسته اول سقوط می كنند .
تبصره ب  -چگونگی اف ازش احتمالی تعداد تیمهای لیگ برتر در هرسال براساس پیشنهاد كمیته برگ اری مسابقات لییگ و
بررسی های كارشناسی و ارززابی كمیته فنی واترپلو فدراسیون و در خصوص امکانات مدزرزتی مالی و فنیی تیمهیا انجیام و
اعالم خواهد شد.

 -5مسابقات در دو مرحله مقدماتی یک دوره پایانی ( مجموعا  3دوره ) بصورت متمركز برگزار خواهد
شد .
تبصره ج  :مسابقات در دور اول و دوم مقدماتی بصورت دور ه ای برگزار خواهد شد و بر اساس امتیاز کسب شده و
قوانین فینا چهار تیم برتر در دوره سوم به رقابت خواهند پرداخت.

مقررگردید دوره اول مسابقات در اسفند ماه سال  99آغاز شود.
 -6چنانچه هرگونه بدهی از سالهای قبل از قبیل قراردادهای باززکنان و كلیه عوامل تیم شیركت كننیده اجیاره اسیتخر و
عوامل اجرازی و حق ال حمه داوران محلی و ورودزه مسابقات(حق شركت) و  ....كمیته فنیی واترپلیو میی توانید در خصیوص
حضور زا عدم حضور آن تیم حتی در صورت داشتن مجوز حضور در لیگ برتر سال  11تصمیم گییری نمازید  .بیدزهی اسیت
ارائه رسید تسوزه حساب نهازی مالك حضور آن تیم در لیگ برتر سال  11می باشد .
 -7هیچ تیمی حق حضور با نام و هوزت هیأت شنای استان خود در مسابقات لیگ برتر را ندارد و باشگاه هازی كیه در سیال
گذشته به عنوان هیات شنا در لیگ برتر  18شركت كرده اند بازد از طرف هیات شنا استان معرفی نامه درزافت نمازند .
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فصل چهارم :مقررات فني
 -1كلیه باشگاههای شركت كننده در مسابقات لیگ برتر می بازست تا تارزخی كه توسی كمیتیه برگی اری مسیابقات لییگ
ابالغ می گردد ورودزه به لیگ برتر را پرداخت نمازند و سپس اسامی باززکنان منتخ خود را به همراه سازر مدارك منیدرج
در ازن دستورالعمل (قرارداد -كارت بیمه ورزشی – مدارك نظام وظیفه و  )...به فدراسیون شنا تسلیم نمازند( .كارت سیالمت
ورزشکاران توس پ ش ،تیم تأئید گردد.
 -2هر ز ،از تیمهای شركت كننده در مسابقات لیگ برتر باشگاههای كشور میتوانند حداكثر از  98نفر باززکن كه حیداقل
از  5باززکن ززر  29سال در طول مسابقات استفاده نمازند .همچنین در هر مسابقه می بازستی حیداقل  4نفیر بیاززکن ززیر
 29سال در لیست  93نفره تیم قرار گیرد.
 -3مسابقات طبق مقررات فدراسیون بین المللی جهانی شنا (فینا) و مقررات جیاری فدراسییون شینای جمهیوری اسیالمی
ازران برگ ار میشود.
 -4در هر مسابقه  93نفر باززکن (حداقل استفاده از  4باززکن ززیر  29سیال ال امیی میی باشید) و  3نفیر همیراه رسیمی
(سرمربی مربی سرپرست) جمعاً  96نفر میتوانند در روی نیمکت ذخیره ها قرار گیرند .كه كلیه آنیان ال امیاً بازید بیا لبیاس
متحدالشکل حضور داشته باشند .در صورت عدم متحدالشکل بودن لباسها فق سرمربی اجیازه حضیور در نیمکیت ذخییره را
داردو بقیه كادر فنی بازد محل مسابقات را ترك نمازند  .توضیح آنکه پ ش ،تیم نی می توانید در فاصیله  5متیری نیمکیت

مستقر شیود .الزم بذکر در صورت هرگونه تغییرات احتمالی برابر قوانین  FINAدر تعداد نفرات هر تیم (از  31نفر ب ه
 33نفر ) کمیته فنی و سازمان لیگ تمهیدات الزم بعمل خواهد آورد .
 -5كلیه باشگاهها موظف هستند مسابقات را در استخر قیانونی ( )32m ×22mو دارای شیراز محیطیی مناسی از قبییل
دمای آب ( 28-26درجه سانتی گراد ) نور مناس سکوی داوری و غیره ...برگ ار نمازند و در صورت عیدم امکیان برگی اری
مسابقات در استخر قانونی با شراز مذكور در شهر می بان باشگاه مربوطه موظف خواهد بود در استان زا شهرهای همجوار و
با نظر كمیته برگ اری مسابقات لیگ نسبت به تأمین استخر قانونی با شراز مذكور جهت انجام مسابقه اقدام نمازد.
 -6كلیه باشگاهها موظف به تهیه دستگاه زمان سنج الکترونیکی (زمان بازی  32ثانیه و  22ثانیه اخراجی) و سکوی داوری
 .كه می بازست قبل از شروع لیگ مورد تازید نمازنده فدراسیون قرار گیرد  (.در غیر ازنصورت بعد از تهیه زمان سنج توسی
كمیته برگ اری مسابقات لیگ به باشگاه هازی كه فاقد آن بوده  ،اجاره داده می شود ) .
 -7هر تیم موظف است زکدست كاله آبی و زکدست كاله سفید و  5عدد توپ همراه خود به مسابقات بیاورد.
 -8جهت بهبود وضعیت واترپلو كشور پیشنهاد میگردد كه باشگاه ها از باززها فیلمبرداری نمازند ضمنا می بیان میی توانید
ز ،نسخه از فیلم بازی ها را به فدراسیون شنا تحوزل نمازد .
تبصره الف :كلیه تیم هاي شركت كننده می توانند حداكثراز  2باازیک خاار ی در طاو مساابقات اساتااده
نمایند .لیک حضور فیزیکی در  %55از بازیها براي بازیکنان خار ی الزامی است الزم به ذكر است در خصاو
ای بند( )%55مسابقات پس از پایان دوره او اعالم نظر خواهد شد.
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تبصره ب :از شركت بازیکنان بدون  IDكارت كمیته برگزاري مسابقات لیگ و كارت بیمه ورزشی در مساابقات
بعد از تاریخ اعالم كمیته برگزاري مسابقات لیگ داً لوگیري میشود.
ج)لژیونرهاي واترپلو كشورمان به (تبصر الف) حق شركت در مسابقات را خواهند داشت.

فصل پنجم :مقررات اجرائي
 -1مسابقات مذكور بر مبنای آخرزن قوانین و مقررات بین المللی واترپلو ( )FINAبرنامه رز ی و اجرا می گیردد كیه كلییه
تیمها مل م به آگاهی از ضواب مربوطه و پیروی از آن می باشند.
 -2چنانچه تیمی به هر علت و بدون كس مجوز از فدراسیون شنا در ز ،مسابقه حاضر نشیود و زیا تییم می بیان امکانیات
استاندارد و مورد تائید كمیته برگ اری مسابقات لیگ را جهت برگ اری مسابقه فراهم نکند طبق مقررات پنج بر صیفر بازنیده
است  .ضمناً كسر دو امتیاز از تیم مذكور ال امی است.
* الزم بذكر است مبالغ ه زنه های سفر تیم میهمان بعد از بررسیی توسی كمیتیه برگی اری مسیابقات لییگ از لحیا بعید
مسافت و  ...به تیم می بان اعالم تا ازن مبلغ به حساب تیم میهمان وارز گردد .در غیر ازنصورت موضوع در كمیته انضیباطی
مطرح و عالوه بر ه زنه های فوق الذكر جرزمه مالی نی توس كمیته انضباطی مشخص و بیه تییم می بیان جهیت پرداخیت
اعالم می شود( .بدزهی است جرزمه مالی به حساب فدراسیون شنا وارز می گردد).
 -3هر نوع اعتراض بازد بصورت كتبی و به امضاء سرپرست زا نمازنده واجد اختیار تیم بانضمام مبلغ سه میلیون رزال نقدا"
حداكثر تا نیم ساعت پس از انجام هر مسابقه به ناظر فنی فدراسیون شنا در محل برگ اری مسابقه تسلیم گردد.
 -4در صورت وجود معذورزت خاص چنانچه بررسی و اتخاذ تصمیم در محیل مسیابقات مقیدور نباشید مراتی بیه كمیتیه
برگ اری مسابقات لیگ واترپلو و جهت هماهنگی به كمیته فنی و نهازتاً كمیته انضباطی واترپلو فدراسیون ارجاع میگردد.
 -5در صورتیکه بنا به تشخیص ناظر و داوران مسابقه در آغیاز و زیا در جرزیان زی ،مسیابقه شیراز و امکانیات اسیتاندارد
 FINAنامناس تشخیص داده شود از شروع و زا از ادامه جرزان بازی جلوگیری خواهد شد و مسیابقه بیا نتیجیه پینج بیر
صفر به نفع تیم میهمان اعالم می گردد.
 -6كمیته برگ اری مسابقات لیگ مرجع ذزصالح جهت بررسی و اعالم نتازج و همچنیین در خصیوص اعتراضیات مسیابقات
نیمه تمام و زا مسائل و مشکالت ازجاد شده و سازر موارد پیش بینی نشده در ارتباط با مسابقات خواهید بیود .بیدزهی اسیت
امور انضباطی طبق مقررات به كمیته انضباطی فدراسیون ارجاع داده می شود.
 -7كمیته برگ اری مسابقات لیگ بعد از انجام مسابقه ای كه مورد اعتراض قرار گرفتیه تشیکیل جلسیه خواهید داد و نظیر
نهازی خود را اعالم و در صورت ل وم موضوع را به كمیته انضباطی ارجاع خواهد نمود.
 -8كلیه مصوبات و تصمیمات كمیته برگ اری مسابقات لییگ (باسیتثنای امیور انضیباطی) پیس از امضیای بیاالترزن مقیام
فدراسیون با رعازت سلسله مرات اداری جهت اجرا به سازمان لیگ واترپلو ابالغ خواهد شد.
 -9برنامه كلی مسابقات (مراحل رفت و برگشت) و هر گونه تغییر در آن توس سازمان لیگ واترپلو تنظیم و پس از تصوز
فدراسیون شنا جهت اجرا اعالم میگردد و باشگاه ها مل م خواهند بود طبق برنامه اعالم شده در مسابقات حضور زابند.
 -11داوران برای هر دوره از مسابقات توس كمیته داوران تعیین خواهند شد.
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 -11سازمان لیگ واترپلو ز ،نفر را بعنوان ناظر فنی با شرح وظازف تعیین و بیه محیل مسیابقات اعی ام خواهید نمیود كیه
وظازف آن بشرح ززر است:
 كنترل و تأئید صالحیت اعضاء هر ز ،از تیمها بر اساس كارت شركت در مسیابقات و كیارت بیمیه ورزشیی (باززکنیان مربییسرپرست ) ...
 كنترل استخر و محوطه بازی دمای آب (  28 -26درجه سانتی گراد ) نور دارا بودن سکوی داوری و  .....و وسازل میورد نییازحس استانداردهای مربوطه و امور انتظامی محل مسابقه
 تهیه گ ارش از هر مسابقه و ارائه به كمیته برگ اری مسابقات لیگ نظارت و كنترل بر نحوه قضاوت داوران طبق مقررات هماهنگی در اتخاذ تصمیم در مورد مسائل پیش بینی نشده با توجه به شراز و در نظر گرفتن شیوونات و مصیالح اجتمیاعی وخ مشی و مقررات فدراسیون شنا.

تبصره الف :ناظر موظف است در صورت عدم تمکی هریک از تیمها از ادامه مساابقات باه هار دلیلای و بادون
هماهنگی الزم از قبیل اعتراض به نحوه قضاوت  ،موضوع را به كمیتاه برگازاري مساابقات لیاگ گازار

و در

صورت صالحدید كمیته برگزاري مسابقات لیگ آن را به كمیته انضباطی ار اع نماید .

فصل ششم :مقررات انضباطي
 -1رعازت اصول اسالمی و اخالقی و دارا بودن حسن سلوك و همچنین ملحو نظر داشیتن مقیررات و دسیتورالعمل هیای
فنی و انضباطی مصوب فدراسیون شنا و وزارت ورزش و جوانان برای كلیه شركت كنندگان در مسابقات ال امی است.
 -2چنانچه اعمال و رفتار هر ز ،از اعضاء ز ،تیم موج بروز خساراتی به محل برگ اری مسابقه گردد بیر اسیاس گی ارش
ناظر فنی فدراسیون موضوع در كمیته برگ اری مسابقات لیگ واترپلو و در صورت ل وم به كمیتیه انضیباطی فدراسییون شینا
بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.
 -3هر گونه تخلف نقض مقررات و اعمال مغازر با شوونات اسالمی و اخالقی از قبیل خالکوبی ( تاتو ) پوشش نامناسی
و غیره  ) ...توس هر ز ،از اعضاء تیمها موج تعیین و اجرای مجازات متناس با خطای انجام شده خواهد بود .الزم بیذكر
ا ست چنانچه ناظر بازی نسبت به تخلفات اعضای تیم ها گ ارش انضباطی تهیه نمازد فرد خیاطی زیا خاطییان از بیازی بعید
محروم و بعد از تشکیل جلسه كمیته انضباطی نسبت به محرومیت ها زا جرازم نقدی احتمیالی تصیمیم گییری خواهید شید.
(جهت جلوگیری از هرگونه شائبه و برخوردهای سلیقه ای امضاء هر دو داور و ناظر در گ ارش انضباطی ال امی است).
 -4افرادی كه حس ضواب مربوطه توس كمیته انضباطی فدراسیون شنا محروم شده و زا خواهنید شید تیا پازیان میدت
محرومیت حق شركت در مسابقات را نخواهند داشت.
 -5سرپرست تیم مسوول كنترل اعمال و رفتار باززکنان تیم در قبل در حین و بعد از مسابقه خواهد بود و می بازست توان
و قدرت اداره مطلوب تیم خود را در زمینه مسائل اخالقی انضباطی و فنی دارا باشد.
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 -6در صورت عدم حضور مدعوزن تیم های ملی واترپلو در اردوهای داخلی و خارجی مرجع تصمیم گیری پیرامون وضیعیت
باززکنان خاطی كمیسیونی مرك از نائ رئیس دبیركل رئیس كمیته فنیی واترپلیو و رئییس كمیتیه انضیباطی فدراسییون
خواهد بود.
 -7سرپرست تیم مسوولیت كلیه اعمال و رفتار اعضاء تیم اعم از مربیان و باززکنان پ ش ،و  ...را قبل از مسیابقه در حیین
مسابقه و بعد از آن بعهده خواهد داشت .نامبرده میتواند در هنگام مسابقه در كنار اعضاء تیم (روی نیمکت باززکنیان ذخییره)
قرار گیرد اما حق دخالت در امور مسابقه را نخواهد داشت.
 -8در خصوص باززکنان مربیان و سرپرستان كه به صورت تعلیق اجازه شركت در مسابقات را دارند در صورت تکرار
تخلف(بر اساس بند  )3نسبت به اجرای تصمیم كمیته انضباطی اقدام خواهد شد.

فصل هفتم  :مقررات مربوط به استخدام بازيکن ،مربي ،سرپرست و نقل و انتقال آنان
 -1باشگاه ها موظفند كه كلیه مفاد قانونی و حقوقی مورد تازید جمهوری اسالمی ازران را در هنگام عقد قرارداد با باززکنیان
مربیان و سرپرست رعازت نمازند .
 -2نقل و انتقال باززکنان در پازان هر فصل و زا تعطیالت نیم فصل انجام می گردد(بسیتگی بیه تییم هیای شیركت كننیده
دارد) و در صورت عقد قرارداد بیش از یک فصل با اخذ رضایتنامه از باشاگاه قبلای و اطیالع بیه كمیتیه برگی اری
مسابقات لیگ و رعازت كلیه مقررات ازن دستورالعمل امکانپذزر میباشد.
 -3نقل و انتقال در نیم فصل لیگ برترسال  11در صورت داشتن ظرفیت خالی ( لیست  98نفرهر تیم ) تیا حیداكثر  2نفیر
(باززکن ) امکان پذزر می باشد  .بدیهی است اخذ رضایت كتبی از باشگاه قبلی و باشگاه دید هت ارائه به كمیتیه
برگ اری مسابقات لیگ در مدت اعالم شده ( نیم فصل ) ال امی می باشد .
تبصره الف  :هر گونه نقل و انتقا در نیم فصل باید با حضور نمایندگان رسامی دو باشاگاه و باازیک در محال
فدراسیون شنا و در كمیته برگزاري مسابقات لیگ انجام پذیرد .
 -4نقل و انتقال مربیان و سرپرستان نی همانند مفاد فصل هفتم ماده  9قابل انجام است..
 -5چنانچه باشگاه بدلیلی منحل گردد باززکنان آن باشگاه با تأئید كمیته برگ اری مسیابقات لییگ واترپلیو فدراسییون آزاد
شناخته میشوند.
 -6هر تیم می تواند حداكثر از  2باززکن خارجی با رعازت مفاد تبصره الف فصل چهارم (حداقل حضور فیزیکی در %55
از بازیهاي لیگ برتر) استفاده نمازد .نقل و انتقال نیم فصل شامل باززکنان خارجی نمی شود .
 -7هر گونه نقل و انتقال باززکنان در سطح باشگاههای كشور بر اساس تنظیم قرارداد ممکن و میسیر خواهید بیود قیرارداد
بازد در چهار نسخه تنظیم گردزده و پس از تائید هیوت شنای استان بهمراه سازر مدارك از هر زی ،از اعضیای تییم (عکیس
فتوكپی شناسنامه كارت ملی و كارت بیمه ورزشی -مدارك نظام وظیفه و  )...در مهلت اعالم شده توسی كمیتیه برگی اری
مسابقات به فدراسیون شنا ارسال و پس از بررسی تأئید و ممهور شدن به مهر فدراسیون ز ،نسخه به باززکن ز ،نسخه به
باشگاه و ز ،نسخه به هیوت عودت داده خواهد شد.
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 -8عقد قرارداد برای مدت ز ،فصل و زا چند فصل متوالی با باززکنان بالمانع میباشد اما در صورت اعمال محرومیت ناشیی
از تصمیمات انضباطی فدراسیون شنا و زا وزارت ورزش و جوانان و زا سازر مراجع و زا سازر مراجع ذزصیالح كیه میورد تائیید
فدراسیون می باشد به استفاده از باززکن و زا باززکنان خاطی مادامی كه محرومیت آنان خاتمه نیافته مجاز نخواهد بود .
تبصره ب:در صورتیکه كمیته برگزاري مسابقات لیگ نسبت به مخدو

بودن مبلا قراردادهاا تردیاد نمایاد

موضوع را به كمیته انضباطی هت اخذ تصمیم نهایی ار اع می نماید.
 -9در صورت عقد قرارداد متعدد (بیش از ز ،قرارداد) از سوی باززکن با چند باشگاه چنین باززکنی تا پازان مسابقات لیگ
همان فصل از شركت در كلیه مسابقات محروم خواهد بود .و باشگاه خاطی در كلییه مسیابقاتی كیه از ازین بیاززکن اسیتفاده
نموده با نتیجه پنج بر صفر بازنده اعالم خواهد شد .
تبصره ج :عقد قرارداد با بازیکنان زیر  81سا الزاماً بایستی با حضور و تائید ولی یا قیم قانونی ناامبرده انجاام
شود.
تبصره د:ارائه اصل شناسنامه و كارت ملی بازیکنان زیر  28سا (حداقل  5نار از لیست بازیکنان در هر تایم) و
سایر مدارك توسط نماینده هر باشگاه تا قبل از شروع مسابقات به فدراسیون شنا الزامی است.
 -11بمنظور حمازت از برنامههای تیمهای ملی واترپلو حداالمکان از مربیان و سرپرستان تیمهای باشگاهی بیرای تییم ملیی
نبازستی استفاده گردد درصورت ل وم به مربیان فوق الذكر مرات در كمیسیونی مرك از رئیس فدراسییون زیا نائی رئییس
فدراسیون دبیركل فدراسیون و رئیس كمیته فنی واترپلو تصمیمگیری خواهد شد.

فصل هشتم :نحوه ثبت نام ،حق مشارکت ،مدارک
 -9نحوه ثبت نام :كلیه تیمها بازستی درخواست كتبی مدزرزت باشگاه مبنی بر اعالم آمادگی و شیركت تییم مربوطیه
در مسابقات لیگ برتر را با آگاهی كامل از مفاد ازن آئین نامه به دفتر فدراسیون شنا ارسال نمازند.
 -2حق مشاركت :كلیه تیمها بازسیتی مبلیغ  252/222/222رزیال ( دوزسیت پنجیاه میلییون رزیال ) بعنیوان حیق
مشاركت در لیگ برتر به حساب شماره  2928369939222بان ،ملی شعبه پیام انقالب اسالمی كد  18و شماره
شبا  IR352932222222928369939222بنام فدراسیون شنا وارز و ز ،نسخه فییش وارزی ی را همیراه بیا
درخواست شركت در مسابقات به سازمان لیگ واترپلو ارائه نمازند.
-3با تو ه به شرایط مو ود كلیه مسابقات به میزبانی فدراسیون شنا برگزار خواهد شد و بابت میزباانی از
هیچکدام از تیمها مبلغی دریافت نخواهد شد..
 -4تأمین و پرداخت حق قضاوت و ه زنه های رفت و آمد داوران و نیاظران از محیل درآمیدهای فدراسییون شینا قابیل
پرداخت می باشد.
 -4مدارك مورد نیاز:
 دو قطعه عکس  6×4هر ز ،از اعضاء تیم (ورزشکار مربی سرپرست و ) ... اصل مدارك مربوط به پازان خدمت موقت زا دائم زا اخذ اجازه واحدهای نظامی مربوطه جهت شركت در مسابقات7

 فتوكپی شناسنامه و كارت ملی كلیه اعضاء تیم به انضمام كپی كارت بیمه ورزشی در مورد باززکنان جوانان ززر  98سال اصل شناسنامه و كارت ملی و رضازت نامه ولی زا قیم قانونی ضروری است. قرارداد باززکن و باشگاه (در  4نسخه) تهیه می شود و بدزهی است نسخه های مربوط به باشگاه و باززکن و هیوت شنای استانپس از رسیدگی و تأئید فدراسیون عودت داده خواهد شد.

 -5شركت باززکن مربی و سرپرست در هر مسابقه منوط به ارائه كارت شركت در مسابقات به ناظر خواهد بود و از شیركت
باززکنان بدون كارت در هر ز ،از مسابقات از آغاز تا پازان مسابقات جداٌ جلوگیری بعمل خواهد آمید .لیذا كلییه اعضیاء تییم
ضمن ارائه كارت شركت در مسابقات (در هر مسابقه) می بازست در نگهداری آن دقت الزم بعمل آورند.
 -6ابهام در وضعیت خدمت نظام وظیفه باززکنان موج بر سل حق شركت در مسابقات خواهد شد .بدزهی اسیت تبعیات
ناشی از استفاده ازن دسته از ورزشکاران بعهده باشگاه ذزرب خواهد بود .در صورت استفاده از چنیین باززکنیانی كلییه بیازی
های انجام شده با نتیجه  5بر  2بازنده اعالم خواهد شد .
 -7كلیه باشگاه ها كه با باززکنان قرارداد بیش از ز ،فصل منعقد می نمازند در پازیان فصیل نسیبت بیه تعییین و تکلییف
باززکنانی كه قرارداد آنان پازان نپذزرفته اقدام مقتضی را معمول داشته و به صورت مکتوب كمیته برگ اری مسابقات لییگ را
مطلع سازند.
 -8باشگاه تنها از باززکنانی مجاز به استفاده خواهد بود كه دارای رضازت نامه از باشگاه قبلی بوده و زیا قیرارداد آنهیا پازیان
زافته باشد.
 -9پس از بررسی كلیه مدارك بند  4كارت وزژه مسابقات توس سازمان لیگ صادر و حداكثر تا  48سیاعت قبیل از شیروع
اولین بازی به باشگاه مربوطه ارسال خواهد شد.
تبصره الف :هت افرادي كه مدارك آنان ناقص باشد كارت شركت در مسابقات صادر نخواهد شاد و از شاركت
آنان در مسابقات لوگیري بعمل خواهد آمد.

فصل نهم :وظايف هیئت شنای استان
 -1مسوولین هیوت شنای استانها می بازست نسبت به موارد ززر اقدام نمازند:
 هیأت شنای استان پس از ثبت قرارداد و اثر انگشت باززکنان در حضور مسوولین هیأت نسبت به تائید قراردادها اقدام نمازد . -هماهنگی در مورد پذیر

داوران و ناظر فنی اعزامی از سوي فدراسیون در فرودگااه و یاا ترمیناا شاهر و یاا

استانهاي همجوار و انتقا آنان به محل اقامت با بهره گیري از همکاري و امکانات باشگاه میزبان.
 هماهنگی با صدا و سیمای استان می بان به منظور انعکاس مطلوب مسابقات حتی المقدور به صورت زنده همکاری در آماده نمودن استخر و محوطه بازی و دروازه طبق مقررات و مهیا نمودن كلیه وسازل مربوط به اداره و انجام بیازی(سوت -برگه ثبت نتازج -كرونومتر -توپ و دستگاه  32ثانیه -جل و جذب تابلوهای تبلیغاتی شركت ها و موسسات و )...
 تأمین كادر برگ اری مسابقه :منشی ها -وقت نگهداران -داوران دروازه و پرسنل خدماتی مورد نیاز استخر (بج داوران وس )8

 هماهنگی در تأمین كادر انتظامی جهت اداره مطلوب محی مسابقه با توجه به شراز محلی پیش بینی كادر پ شکی و واحد اورژانس در محل مسابقه انعکاس نتازج مسابقات به رواب عمومی فدراسیون شنا (بالفاصله بعد از انجام مسابقه) تقسیم درآمد حاصله از محل فروش بلی پس از كسر ه زنه های مربوطه به نسبت مساوی  %62سهم باشیگاه می بیان و %42سهم هیوت شنای استان.

فصل دهم :وظايف باشگاه میزبان
 - 1كلیه مسوولین باشگاه می بان می بازست نسبت به موارد ززر اقدام نمازند:
 در اختیار گذاشتن استخر مناس جهت تمرزن تیم میهمان از طرزق همکاری و هماهنگی با هیأت استان تأمی كلیه امکانات و لوازم و وسایل مسابقات از قبیل استخر استاندارد ،دروازه ،گل شمار ،دستگاه  35ثانیه ،كادرداوران محلی (منشی ها ،وقت نگهداران ،داوران دروازه و داور تایم اوت معاً حداقل  5نار -حداكثر  85نار) و عوامل
خدماتی ،پزشکی در محل برگزاري مسابقه با همکاري و هماهنگی هیأت شناي استان یا شهرستان مربوطه ،بادیهی
است پرداخت هزینه هاي گروه فوق نیز زو تعهدات باشگاه می باشد كه بالفاصله بعد از اتمام مسابقه توسط باشگاه
میزبان پرداخت می گردد .در صورت عدم پرداخت عاالوه بار حاق الزحماه داوران محلای و كاادر ا رایای مبلا
 85/555/555ریا بعنوان ریمه عدم تعهد بایستی به حساب فدراسیون شنا واریز گردد تا نسبت باه پرداخات حاق
الزحمه داوران محلی اقدام مقتضی بعمل آید.

* اسامی داوران محلی حاضر در مسابقه و درزافت حق ال حمه ها در گ ارش پیوست ناظر مسابقه به كمیته برگی اری مسیابقات
لیگ ارائه خواهد شد همچنین دارا بودن كارت داوری برای داوران محلی ال امی بوده و در هر بازی توس ناظر بازی مورد روزیت
و بازدزد قرار می گیرد.
 -هماهنگی و همکاري با مسئولی هیئت شناي استان در پذیر

و راهنمائی نااظران و داوران اعزامای از فرودگااه

شهر و یا استانهاي همجوار و یا سایر موارد پیش بینی نشده .

مبادي ورودي به محل اسکان :
 پیش بینی محل اقامت مناس (مهمانسرا هتل  )...جهت اسکان گروه اع امی با نظر سازمان لیگ. -هماهنگی و پیش بینی تمهیدات مقتضی در خصوص تامین انتظامات محل برگ اری مسابقه با همکاری سازمانهای ذزرب .

فصل يازدهم :وظیفه باشگاه های میهمان
 -1مسوولین باشگاههای میهمان می بازست نسبت به موارد ززر اقدام نمازند:
 پرداخت كلیه ه زنه های تیم اعم از تداركات اع ام اسکان در طول سفر و طی مدت اقامت در شهر می بان. هماهنگی و اطالع رسانی به هیوت شنای استان و باشگاه می بان از زمیان و تیارزد دقییق ورود بوسییله فیاكس و زیا تلفنگیرامحداقل  48ساعت قبل از زمان مسابقه و ارسال فتوكپی آن بوسیله فاكس به فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ازران
 رعازت اصول اخالق و احترام به قوانین و آداب و رسوم محلی9

فصل دوازدهم :تعهدات باشگاه
 -9باشگاه موظف است تعهد مالی خود نسبت به باززکنان را در ابتدای هر سیال بیه نسیبت كیل قیرارداد تقسیی و در وجیه
باززکن پرداخت نمازد.
 -2هر مبلغی كه با توافق باززکن و باشگاه در متن قرارداد قید شده باشد معتبر است.
 -3باشگاه موظف است باززکنان تیم خود را در برابر فوت حوادث زا سوانح صدمات و نقص عضو و هر گونه عارضیه ناشیی از
مسابقات زا تمرزنات زا بهنگام مسافرت های داخل و زا خارج از كشور از طرزق فدراسیون پ شکی كشور بیمیه نمیوده و زی،
نسخه از آن را بهمراه قرارداد به فدراسیون ارسال نمازد.
 -4باشگاه موظف است كلیه اعضاء تیم را از مفاد ازن دستورالعمل آگاه نمازد.
 -5باشگاه موظف است وسازل و لوازم ورزشی مورد نیاز جهت تمرزنات و مسابقات باززکنان تیم خود را فراهم نمازد.
 -6با توجه به ارجحیت و ل وم ساماندهی تیمهای ملی به منظور حضور در عرصه مسیابقات رسیمی (المپیی ،جیام جهیانی
قهرمانی جهان با ززهای آسیازی مسابقات قهرمانی آسیا و  ). . .كلییه باشیگاه هیا موظفنید بیر اسیاس اعیالم و برنامیه رزی ی
فدراسیون شنا باززکنان دعوت شده به اردوهای تیم ملی را مل م به شركت در اردو نمازند.
 -3با توجه به مبانی تعرزف شده در ازن دستورالعمل از آنجائیکه زکی از اهداف اصلی از اجیرای ازین فعالییت آمیاده سیازی
ورزشکاران ازن رشته جهت ساماندهی و آمادگی تیم های ملی محسوب می شود .لذا باشگاه ها موظفند از طرزق برنامه رز ی
منظم نسبت به انجام تمرزنات مرت تیم خود اهتمام نموده و برنامه و محل تمرزنات خود را كتباً بیه فدراسییون شینا اعیالم
نمازند .سرمربی و مربیان تیمهای ملی طبق برنامه منظم بر تمرزنات تیمها نظارت خواهند نمیود و مراحیل آمیادگی مطلیوب
باززکنان را مورد ارززابی قرار می دهند.

تبصره الف :باشگاه موظف است قرارداد با بازیکنانی كه مدت قرارداد آنها پایان نپذیرفته را منوط به ارائه
رضایت نامه باشگاه قبلی نماید ،در غیر اینصورت مرتکب تخلاف گردیاده و ا اازه اساتااده از نای
بازیکنان را در طو مسابقات نخواهد داشت .ضمنا نتایج بازي هایی كاه باازیک خااطی در آن حضاور
داشته با نتیجه پنج بر صار به ناع حریاان اعالم خواهد شد .
تبصره ب :مسئولیت كوتاهی در ای خصو

مستقیماٌ بعهده باشگاه طرف قرارداد خواهد بود.

تبصره ج  :باشگاه موظف است  %3از كل قراردادهاي بازیکنان  ،كادر فنی  ،سرپرست  ،مربای بدنسااز ،
پزشک  ،ماساژور  ،مدیر فنی و تداركات را بحساب هیاتهاي استان واریز و رسید پرداخت آن را همراه با
مدرك مربوطه به فدراسیون تحویل نماید .
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فصل سیزدهم :جوائز و مشوق ها
 -1فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ازران به منظور ارج نهادن به تالش باشگاههای شركت كننده و كم ،به امیر پیرورش
نخبگان به باشگاههائی كه مقام اول تا سوم را در مسابقات لیگ برتر كشور كس نمازند عالوه بر اهداء جام قهرمانی به كلییه
باززکنان تیم مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد نمود.
 -2تیمهای اول و دوم لیگ برتر مجوز شركت در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا را كس می نمازند .
 -3به مدزران باشگاه ها و همچنین روسای هیوت شنای استانهازی كه تیمهای باشگاهی نمازنده اسیتان آنیان در مسیابقات
لیگ برتر موفق به كس عناوزن اول تا سوم می شوند لوح تقدزر اهداء خواهد شد.
 -4فدراسیون شنا در صورت درخواست باشگاهها شراز الزم جهت حضور تیمهای رده هیای دوم و سیوم و چهیارم لییگ
برتر به تورنمنت های بین المللی كه از تیمهای ازران دعوت نمازند را فراهم خواهد آورد .كلیه ه زنه های اعی ام بیه ازنگونیه
تورنمنت ها بعهده باشگاه خواهد بود.
ای دستورالعمل شامل  83فصل 72 ،بند
در ذیل فصو مربوطه توسط كمیته برگزاري مسابقات لیگ برتر واترپلو تهیه و هت تصویب باه كمیتاه فنای
واترپلو پس از تصویب فدراسیون شناي مهوري اسالمی ایران كه هت ا را به كلیه باشگاهها ابالغ میگردد.
 الزم بذكر است متعاقباً در هار وب ضوابط دستورالعمل هاي اصالحات اعما و ابالغ خواهد شد.

حمید اسکندیون
سرپرست امور دبیری فدراسیون شنا ،شیرجه و واترپلو
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