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مشخصات جلسه :
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مکان جلسه  :آب منطقه اي هرمزگان

-1اعضاء شرکت کننده:

حاضرين  :رييس هيات ورزش استان هرمزگان  ،دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو ،مديران عامل شرکتهاي صنعت آب و برق استان ،
دبيران هيات ورزش استانهاي بوشهر ،اردبيل ،آذربايجانشرقي ،آذربايجانغربي ،اصفهان ،مديريت منابع آب ايران ،لرستان ،ايالم ،کهگيلويه و
بويراحمد ،هرمزگان  ،خوزستان ،خراسان رضوي ،خراسان جنوبي ،خراسان شمالي ،گلستان ،فارس ،يزد ،کرمان ،کردستان ،قزوين ،زنجان ،البرز،
سيستان و بلوچستان ،قم ،مرکزي ،همدان ،روسا و دبيران انجمن هاي فوتسال ،واليبال ،بدمينتون ،آمادگي جسماني ،دو و ميداني  ،شنا ،دارت،
تيراندازي ،کوهنوردي ،تنيس روي ميز و شطرنج
غايبين :دبيران هياتهاي ورزش استانهاي چهارمحال و بختياري ،مازندران ،گيالن ،کرمانشاه ،مديريت توليد برق حرارتي کشور ،مهندسي آب و
فاضالب کشور ،توانير ،سمنان  ،و دبير انجمن شطرنج
 -2دستور جلسه:

 3 بررسي مصوبات سيزدهمين جلسه فصلي ورزش صنعت آب و برق ()39/1/79
 انتخاب ميزبانان مسابقات سراسري وزارت نيرو در تقويم ورزشي سال 7931
 بررسي نقاط ضعف و قوت ورزش هيات هاي ورزش صنعت آب وبرق کشور

غائبين :

 -3مصوبات جلسه:
ردیف

1

شرح مصوبه

مسئول اجراء

تقويم ورزشي سال  7931وزارت نيرو در جلسه تنظيم و مقرر شد برنامه مذکور پس از تاييد شوراي

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

مرکزي ورزش وزارت نيرو در اسرع وقت به هيات هاي ورزش استاني ارسال گردد.
مقرر گرديد هزينه ميزباني و جوايز مسابقات سراسري با احتساب درصد تورم ساالنه محاسبه و پس

2

از تصويب در جلسه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو به هيات هاي ورزشي استاني ابالغ گردد.

3

با توجه به اعتراض برخي از هياتهاي ورزشي استانها و عدم ارايه گزارش توسط نماينده شرکت مادر

دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو
روساي انجمن ها و دبيران

تهران ،خیابان وليعصر ،ابتداي بزرگراه نیایش ،روبروي درب جنوبي پارك ملت ،ساختمان وزارت نیرو ،كدپستي3331811331 :
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پیوست:
تخصصي حرارتي ،مقرر شد نيروگاههايي که سهام آنها به بخش خصوصي واگذار شده است نميتوانند

هياتهاي ورزش استاني

سال  7931در مسابقات سراسري وزارت نيرو حضور يابند.
هياتهاي ورزش استانها مجاز شدند از يک نفر بازيکن نيروي قرارداد حجمي در رشتههاي دارت،
4

شطرنج و تيراندازي برادران و در بخش خواهران در کليه رشتههاي ورزشي مسابقات سراسري سال
 7931استفاده نمايند.
قرار شد در مسابقات سراسري انفرادي(رشتههاي آمادگي جسماني ،دو و ميداني و شنا) که مالک

5

برگزاري رده سني ميباشد ،حدنصاب برگزاري مسابقه در هر رده سني  5نفر تعيين گردد .

6

مقرر شد در رشته تنيس روي ميز خواهران يک روز به روزهاي برگزاري مسابقات اضافه گردد.

هياتهاي ورزش استاني
روساي انجمن ها و دبيران
هياتهاي ورزش استاني

مقرر گرديد هيات هاي وزرش استاني آمادگي تيم ها را جهت حضور در مسابقات سراسري وزارت
7

روساي انجمن ها و دبيران

نيرو حداکثر تا ده روز قبل از بر گزاري به ميزبانان اعالم نمايند در غير اينصورت از پذيرش تيم ها در
مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.

روسا و دبيران انجمن هاي
ورزش وزارت نيرو
روساي انجمن ها و دبيران
هيات هاي ورزش استاني

مقرر شد معرفي نامه تيم ها جهت حضور در مسابقات سراسري وزارت نيرو با امضاي مديرعامل و يا
8

معاون (عضو هيات ورزش شرکت مربوطه) در هيات ورزش استان باشد و همچنين تيم ها پس از

دبيران هيات هاي ورزش

اعالم آمادگي اگر بدون هماهنگي در مسابقات سراسري حضور نيابند هزينههاي واريز شده به

استاني

حساب ميزبان ،به ايشان عودت نخواهد شد.

9

11

هياتهاي ورزشي استاني مي بايست در مسابقات سراسري خواهران از مربي خانم و در بخش برادران

روساي انجمن ها و دبيران

از مربي آقا استفاده نمايند در غير اينصورت از حضورشان در مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.

هيات هاي ورزش استاني

تعداد سهميه تيم هاي اعزامي هر استان به مسابقات سراسري رشته فوتسال در سال  7931با توجه

روساي انجمن ها و دبيران
هيات ورزش استاني

به شرايط ميزبان با هماهنگي انجمن فوتسال اعالم خواهد شد.
قرار شد کليه شرکت هاي صنعت آب و برق جهت مبادرت به امر ورزش همکاران کليه مباحث

11

حقوقي را اعمال نمايند ( اعم از :بيمه نمودن اماکن ورزشي و ورزشکاران ،استفاده از مربيان تخصصي
در رشتههاي مختلف ،استفاده از مربياني که داراي مدارک درجه  2 ،7و  9ميباشند و )....
مقرر گرديد از سال آينده تقويم ورزشي وزارت نيرو بصورت تخصصي با حضور روساي انجمنهاي

12

13

ورزشي تهيه و پس از تاييد شوراي مرکزي ورزش جهت اجرا به استانها ابالغ گردد.

دبيران هيات هاي ورزش
استاني
دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش
وزارت نيرو

مقرر گرديد در راستاي مصوبه بند  9اولين جلسه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو مورخ

روساي انجمن ها و دبيران

 ، 7932/8/22تيمهاي ورزشي حوزه ستادي وزارت نيرو (خواهران و برادران) بصورت رايگان در کليه

هياتهاي ورزش استاني
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پیوست:
مسابقات سراسري وزارت نيرو حضور يابند.
مقرر گرديد مسابقات رشته بدمينتون برادران در سال  7931در دو بخش انفرادي و دوبل برگزار
14

15

گردد.

دبيران هياتهاي ورزش استاني

مقرر شد هيات هاي ورزشي استانها که تيمهاي منتخب ورزشي خود را به مسابقات سراسري اعزام

دبيران هيات هاي ورزش

مينمايند کنترل الزم را جهت ورود و خروج تيمهاي مذکور بر اساس بخشنامه ابالغي به عمل آورند.

استاني



دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو
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