مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
عنوان مسابقه:
مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور (  1400/7/7لغایت  – 1400/7/9بندر انزلی)

*نکته :برگزاری قطعی این رویداد منوط به اخذ مجوز از ستاد استانی مقابله با کرونا می باشد.
تاریخ 7 :لغایت  9مهر ماه سال 1400
مهلت ثبت نام :حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ  1400/7/1از طریق سامانه جامع ورزش کارگری
شرایط عمومی:
 . ۱داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی با مهر اجباری (مشاغل آزاد ،رانندگان،کارگران ساختمان،قالیبافان و  ...که خویش
فرما نباشند ).از استان اعزام کننده با داشتن حداقل  ۳ماه سابقه پرداخت بیمه مستمر از تاریخ صدور و تامین اعتبار آن تا
پایان مسابقات( .کلیه بیمه های تکمیلی مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت ارائه تأییدیه از سوی سازمان تأمین اجتماعی
مورد پذیرش خواهد بود).
توضیح مهم  :درصورتی که تاریخ صدور دفترچه کمتر از  ۳ماه تا زمان شروع مسابقات باشد همراه داشتن پرینت
پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی با مهر و امضا الزامیست.
توضیح مهم :تمامی شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی ازقبیل(داوران،مربیان،ورزشکاران) می
بایست عضو جامعه ورزش کارگری بوده و در سامانه عضوگیری به آدرس
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ثبت نام کرده و کارت عضویت را در مسابقات به همراه داشته باشند.در غیر اینصورت

افراد مجاز به شرکت در رقابت های ورزشی موصوف نمی باشند.
 . 2داشتن کارت بیمه حوادث ورزشی معتبر از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران.
 . ۳ثبت نام در سامانه و داشتن معرفی نامه با مهر و امضاء هیئت ورزشی کارگری استان مربوطه.

 .4همراه داشتن اصل دفترچه بیمه تامین اجتماعی و کارت ملی یا شناسنامه
 . 5همراه داشتن اصل کارت شرکت در رقابت های ورزشی کارگران که توسط هیئت مربوطه با الصاق عکس
ورزشکار صادر شده باشد.
 . 6از پذیرش نفرات اضافی و افراد غیر مسئول بهمراه تیم های اعزامی جداً ممانعت بعمل خواهد آمد.
 .7از پذیرش ورزشکاران ثبت نام نشده در تاریخ مقرر(در سامانه مذکور)در مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد.
 . 8مسئولیت بررسی اولیه و انطباق تمامی مدارک الزم ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات  ،بر عهده هیئت ورزش
کارگری استان اعزام کننده خواهد بود.
 .9مسئولیت حسن برگزاری فنی رویداد با رئیس انجمن مربوطه یا نماینده اعزامی فدراسیون خواهد بود.
. 10مسئولیت نظارت ،کنترل و تایید مدارک شرکت کنندگان در رقابت های قهرمانی کارگران کشور و تهیه و ارائه گزارش
کیفی و کمی مسابقات بر عهده نماینده اعزامی از سوی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواهد
بود.
 .11حضور سرپرست یا مربی تیم ها در جلسه توجیهی راس ساعت  20مورخ 1400/7/7در محل اسکان الزامی است.
. 12به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اخالل و بی نظمی در فرآیند برگزاری مسابقات ،در صورت وجود اعتراض
ضروریست موارد به شرح ذیل اقدام گردد.
الف_ به صورت مکتوب و خطاب به فدراسیون بال فاصله بعد از مسابقه به نماینده فدراسیون تحویل گردیده و رسید
دریافت نمایند.
ب_ اعتراض با امضاء سرپرست تیم مربوطه می باشد.
ج_ به ازاء هر مورد اعتراض مبلغ یک میلیون ریال به حساب فدراسیون واریز گردد.
تبصره :جلسات کمیته اجرایی بالفاصله در محل مسابقات تشکیل و رسیدگی آنی صورت خواهد پذیرفت و در صورت پذیرفته
شدن اعتراض ،مبلغ واریزی عودت داده خواهد شد (.بدیهی است در صورت نیاز سایر تصمیم گیریهای بعدی به جلسه کمیته
انضباطی فدراسیون محول خواهد گردید).
* نکته مهم  :ضمناً کلیه اعضاء تیم های اعزامی می بایستی تست منفی کرونای خود را با اعتبار حداکثر  48ساعت قبل از
شروع مسابقه  ،به مسئولین برگزاری ارائه نمایند.

شرایط اختصاصی:
-۱مسابقات بر اساس آخرین دستورالعمل ها و مقررات فدراسیون بین المللی والیبال برگزار می گردد.
 -2هر تیم دارای  2ورزشکار و یک نفر بعنوان مربی یا سرپرست جمعاً  ۳نفر اعزام نماید.
 -۳ورزشکاران عضو تیم های ملی در سال های  ۱۳99و  ۱400حق شرکت در مسابقات را ندراند.

 -4اسکان و تغذیه تیم های شرکت کننده به عهده استان میزبان مسابقات می باشد.
 -4ورود و خروج:

ورود  :بعدازظهر روزچهار شنبه مورخ ۱400/7/7
خروج  :عصر روز جمعه مورخ ۱400/7/9
 -5آدرس محل اسکان :بندر انزلی  -سنگاچین – مجموعه رفاهی و استراحتگاه کارگران
-6هر تیم می بایست دارای پیراهن های متحدالشکل و فقط با شماره های  ۱و  2در مسابقات شرکت نماید.

جوایز مسابقات :
به تیم های اول تا سوم مدال ،کاپ و حکم قهرمانی از سوی فدراسیون اهداء خواهد شد.
 جهت هرگونه هماهنگی و کسب اطالعات الزم با شماره همراه  09۱۱2۳845۳7جناب آقای خوش اخالق دبیر هیئت ورزشکارگری استان گیالن یا شماره همراه  09۱2۱4۳60۳۳جناب آقای حق بین دبیر انجمن والیبال کارگران کشور یا شماره همراه
 09۱26782۱09جناب آقای خوشدل رئیس انجمن والیبال کارگران کشور تماس حاصل نمایید.

