
 

                                                                                                                                                             16/4/1397 

  1293/97ت/                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            ---- 
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 استان اصفهان هوپس بانوان مسابقات آزاد و دسته یک دور اول 
   اصفهان جهت شرکت درمسابقات قهرمانی کشور هوپساستان  هوپسانتخابی تیم 

 روی میز استان اصفهانخانه تنیس  -1397ماه   تیر  23 لغایت 21
 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

 محترم هیأت تنیس روی میز شهرستان ... ئیسر
 با سالم و احترام

          میا    ر اانیه     ویر  23لغاییت   21 ر  یاری   اسیتا  افیانا     بیان ا   و  سیته ییو و انتبیابی  یوپ  ی        به استحضار میی رسیانم مبیاب ات دزا      پس از حمد خداو ردود و صلواا    حمملد و  م حمملد ،   

 گر   لذا از عالقه منما  به شرکت  ر این رقابتنا  ع ت می ش   با شرایط ذیل  ر مباب ات حض ر یابنم.برگزار میموز  روی  نو 

 مباب ات دغاز موش  .  9:30فبح از شرکت کننمگا   ثبت نام بعمل دمم  و رأس ساعت  9لغایت  8ساعت  21/4/97 ر  اری   -1

 .کر  ا ا نم فع   یو  سته به نار 9مباب ات دزا  بص رت  ور  ای و حذفی برگزار گر یم  و  عما   -2

 ریال می باشم که بایم ن ماً به سر اور مباب ات  ح یل  ا   ش  . 000/150ورو یه مباب ات دزا  مبلغ -3

 نار  ر  سته یو اب اء ا ا نم شم. 8و  ر ننایت  آغاز 21/4/97در روز   14أس ساعت مسابقات دسته یک با ضریب یک بعد از مسابقات آزاد ر -4

 برگزار می گردد. 23/4/97بازیکن برتر دسته یک در روز   8مسابقات انتخابی با ضریب یک و نیم با حضور  -5

  ا   را به سر اور مباب ات معرفی نماینم عبار نم از : 21/4/97روز  13بازیکنا   سته یو که می بایبت رأس ساعت  -6

 ، پرنیا شریفی )اصفهان(، غزل مداحی )درچه((اصفهان) درسا موسوی

  اشتن معرفی نامه رسمی با سربرگ  وأت شنرستا  و بمو  اط ا ر گی و با منر و امضاء رئو  شنرستا  الزامی می باشم. -7

همچنین مشخصات کامل بازیکنان شامل تاریخ دقیق تولد، شماره ملی و شماره بیمه ورزشی در معرفی و حضور یک نفر مربی و سرپرست و  -8

 معرفی نامه شهرستان الزامی می باشد.

 می   اننم  ر این مباب ات شرکت کننم. 11/10/1387لغایت  11/10/1385مت لمین  -9

 می باشم. و کارت بومه ورزشی الزامیو ممرک شناسایی عبکمار   مرا   اشتن شناسنامه -10

لغایت  11/10/1385و با  ر نظر گرفتن ببشنامه فمراسو   و الزام حض ر یو بازیکن مت لم  بر ر مجم ع مباب ات انتبابی به ف رت مبت وپ و نار  -11

 وپ اعزامی استا  افانا  به ، کمیته فنی تصمیمبا  نفر سوم  ر ارنج افلی مباب ات؛ 11/10/1387لغایت  11/10/1386و یو بازیکن مت لم  10/10/1386

 را   شکول ا ا نم  ا .     مباب ات قنرمانی کش ر 

 می باشم. Nittaku J-TOP  پ مباب ات از ن ع   -12

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت داشتن همراه -13

 

 مهدی تکابی                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 


