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مشخصات جلسه :
عنوان جلسه :شانزدهمين جلسه فصلي دبيران هيات هاي ورزش صنعت آب و برق استانها
تاریخ جلسه :

مکان جلسه  :حوزه ستادي وزارت نيرو
-1اعضاء شرکت کننده:

حاضرين  :دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو ،دبيران هيات هاي ورزشي استانهاي اردبيل ،آذربايجانشرقي ،آذربايجانغربي،
اصفهان ،مديريت منابع آب ايران ،توانير ،مديريت توليد برق حرارتي کشور  ،سمنان ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،ايالم ،کهگيلويه
و بويراحمد ،هرمزگان ،خوزستان ،خراسان رضوي ،خراسان جنوبي ،خراسان شمالي ،گلستان ،کرمان ،کردستان ،قزوين ،زنجان،
البرز ،سيستان و بلوچستان ،قم ،مرکزي ،همدان ،مازندران  ،روسا و دبيران انجمن هاي فوتسال ،واليبال ،بدمينتون ،آمادگي
جسماني ،دو و ميداني  ،شنا ،دارت ،تيراندازي ،کوهنوردي ،تنيس روي ميز
غايبين :دبيران هياتهاي ورزش استانهاي فارس  ،يزد ،بوشهر  ،چهارمحال و بختياري ،مهندسي آب و فاضالب کشور  ،رئيس و
دبير انجمن شطرنج

غائبين :

 -2دستور جلسه:

  3بررسي مصوبات پانزدهمين جلسه فصلي دبيران ورزش صنعت آب وبرق کشور ()89/6/88
 نحوه ورود اطالعات ورزشکاران در سامانه ورزش وزارت نيرو
 انتخاب ميزبانان مسابقات سراسري وزارت نيرو در تقويم ورزشي سال 8989

-3مصوبات جلسه:
شرح مصوبه

مسئول اجراء

ردیف

1

مقرر شد در سال  89رشته غواصي توسط دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو
طبق دستورالعمل اجرايي ابالغي وزير محترم نيرو (پيوست) به مسابقات سراسري
وزارت نيرو اضافه گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

2

نيروگاههايي که سهام آنها به بخش خصوصي واگذار شده (باستثناي نيروگاههاي
بخش خصوصي) ميتوانند در کليه مسابقات سراسري وزارت نيرو ( با رعايت حداقل
 5سال سابقه بيمه و ارائه حکم کارگزيني و رعايت نظامنامه و دستورالعمل هاي
ورزش وزارت نيرو) حضور يابند.

شرکت مادرتخصصي مديريت
توليد برق حرارتي کشور ،
روسا و دبيران انجمن هاي
ورزشي

3

صدور  IDکارت در مسابقات سراسري وزارت نيرو در سال  8989از طريق سامانه
ورزش انجام خواهد پذيرفت به همين منظور اطالعات ورزشکاران و مدارک مورد نياز
در مسابقات سراسري وزارت نيرو مي بايست در اسرع وقت توسط هياتهاي ورزش
استاني تا پايان سال  89در سامانه ورزش درج گردد .در همين راستا  IDکارت
همکاران قراردادحجمي پس از اخذ ارائه مدارک الزم بصورت فزيکي در مسابقات
سراسري صادر خواهد گرديد ،در صورت عدم پذيرش تيم در مسابقات سراسري دبير
هيات ورزش استان مربوطه پاسخگو خواهد بود.

روساي و دبيران انجمن ها
ورزش وزارت نيرو

بنا به پيشنهاد رئيس انجمن دو و ميداني وزارت نيرو در مسابقات سراسري دو و
ميداني در بخش خواهران و برادران دو سرعت  ،پرتاب وزنه  ،پرش طول حذف

دبيران هياتهاي ورزش
استاني و رئيس و دبير انجمن

4

گرديد و مقرر شد در مسابقات دو امدادي فقط يک لوح تيمي به شرکت کنندگان
اهداء گردد (.دستورالعمل ابالغ خواهد شد)

دو و ميداني

5

استفاده از کلمه کميتهه در کليهه مکاتبهات ،احکهام ورزشهي و مهتن بنرهها برگهزاري
مسابقات سراسري ممنوع ميباشد.

دبيران هياتهاي ورزش
استاني

6

حضور مربيان مرد در مسابقات سراسري خواهران ،مربيان خانم در مسابقات سراسري
برادران و همچنين فرزندان همکار باالي  9سهال سهن در کليهه مسهابقات سراسهري
ممنوع ميباشد.

دبيران هياتهاي ورزش
استاني

7

مقرر گرديد در بخش برادران يک نفر و در بخش خواهران دو نفر نيروي قرارداد
حجمي از هر استان در کليه رشتههاي ورزشي مسابقات سراسري وزارت نيرو در سال
 89حضور يابند(.دستورالعمل ابالغ خواهد شد)

روساي انجمن ها و دبيران
هياتهاي ورزش استاني

8

با توجه به مصدوميت همکاران مقرر شد رده سني ورزشکاران در مسابقات سراسري
واليبال و فوتسال پيشکسوتان از  44سال به  45سال تغيير يابد.

دبيران هياتهاي ورزش استاني
و روساي انجمن فوتسال و
واليبال

9

مقرر گرديد هزينه برگزاري و جوايز مسابقات سراسري در سال  %04 8989افزايش
يابد و پس از تصويب در شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو به هيات هاي ورزش
استاني جهت اجرا ابالغ گردد.

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

ميزبانان رشته هاي ورزشي در برگزاري افتتاحيه و اختتاميه مسابقات سراسري فقط
 11مجاز به استفاده از برنامههاي سنتي بوده و در سالنهاي ورزشي نيز پخش موسيقي
ورزشي مجاز ميباشد.

دبيران هيات هاي ورزش
استاني

مقرر گرديد جهت برگزاري جلسات فصلي ورزش وزارت نيرو مبلغي با هماهنگي
 11دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو بعنوان وروديه تعيين و به حساب ميزبان
مربوطه واريز گردد.

روساي انجمن ها و دبيران
هيات هاي ورزش استاني

درمسابقات سراسري واليبال خواهران و واليبال پيشکسوتان تعداد اعضاي اصلي تيم
12
به  5نفر و افراد ذخيره به  9نفر و کل تيم به  84نفر افزايش يافت.

روساي انجمن ها و دبيران
هيات هاي ورزش استاني

مقرر شد رده سني ورزشکاران در مسابقات سراسري تنيس روي ميز پيشکسوتان از
13
 44سال به  49سال تغيير يابد.

دبيران هيات هاي ورزش
استاني و رئيس و دبير انجمن
تنيس روي ميز

مقرر شد مسابقات سراسري بدمينتون برادران در صورت به حد نصاب رسيدن تيمها،
11
مسابقات بصورت تيمي برگزار گردد.

روساي انجمن ها و دبيران
هيات هاي ورزش استاني

مقرر شد با توجه به دشواري مسابقات فوتسال(هفت بازي در شش روز) با هماهنگي
15
کارگروه تخصصي مربوطه جهت تقدير از تيم چهارم برنامه ريزي الزم بعمل آيد.

رئيس انجمن فوتسال و دبيران
هيات هاي ورزش استاني

مقرر شد حضور بستگان بازيکنان از قبيل همسر ،فرزند و نيز همراه در محل اردو و
16
برگزاري مسابقات سراسري وزارت نيرو ممنوع باشد.

روساي انجمن ها و دبيران
هيات هاي ورزش استاني

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو

