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دور رفت مسابقات لیگ باشگاه های بسرگساالن آقایان استان اصفهان 

  خانه تنیس روی میس استان اصفهان–آذر ماه 6 و 5

 

 ...ریاست محترم هیأت تنیس روی میس شهرستان 

 ...مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی 

 با سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد                                        احتراهاً ّیأت تٌیس رٍی هیس استاى اصفْاى در ًظر دارد بِ هٌظَر ضکل گیری ٍ تقَیت باضگاُ ّا ٍ رضد ٍ ،(ص)پس از حمد خدا

 .تَسعِ ٍرزش قْرهاًی ٍ ارتقاء تَاًوٌدی ٍرزضکاراى هستعد اقدام بِ برگساری هسابقات باضگاُ ّای استاى اصفْاى با ضرایط ذیل ًواید

 

 ثبت 9بعد از ساعت .  صبح هسابقات آغاز هیطَد9:30 صبح از تین ّا  ثبت ًام بعول آهدُ ٍ رأس ساعت 9 لغایت 8 ساعت 5/9/94در تاریخ  -1

 .ًام صَرت ًوی گیرد

باضگاُ فقط هجاز بِ استفادُ از یک بازیکي غیر بَهی . )در هسابقات ضرکت دّد (ًفر5جوعاً ) بازیکي ٍ یک هربی 4ّر باضگاُ هی تَاًد حداکثر  -2

 (.از استاى ّای دیگر هی باضد کِ ایي بازیکي هی بایست در ّطتاد در صد از هسابقات در ارًج تین باضد

 ( بازی5 بازی از 3). هسابقات بِ رٍش سَئیت لیٌگ برگسار هی ضَد -3

 تین در هسابقات، بازی ّا در دٍ گرٍُ 12 تین هسابقات در یک گرٍُ برگسار هی ضَد ٍ در صَرت ضرکت بیص از 12در صَرت ضرکت حداکثر  -4

 (پلی آف). برگسار هی گردد کِ از ّر گرٍُ دٍ تین بِ هرحلِ بعد راُ هی بابٌد کِ بِ صَرت دٍرُ ای بِ رقابت ّای خَد اداهِ هی دٌّد

 .بِ باضگاُ ّا ٍ ًفرات برتر در پایاى هسابقات تٌدیس قْرهاًی، حکن قْرهاًی، هدال ٍ جَایس ًفیس اّدا خَاّد ضد -5

 . ریال هی باضد کِ بایستی ًقداً پرداخت گردد000/000/2ٍرٍدیِ تین ّا هبلغ  -6

 .هسابقات بر رٍی دٍ هیس برگسار هی گردد -7

 .باضد (بِ غیر از سفید)لباس ّر تین هی بایست هتحدالطکل ٍ یکرًگ  -8

 .ایي هسابقات در صَرت بِ حد ًصاب رسیدى برگسار خَاّد ضد -9

 .داضتي هعرفی ًاهِ از ّیأت یا باضگاُ هربَطِ ٍ کارت بیوِ ٍرزضی سال جاری الساهی است -10

 .هی باضد+ 40تَپ هسابقات پالستیکی  -11

 .هَارد پیص بیٌی ًطدُ در آئیي ًاهِ تَسط کویتِ هسابقات ٍ داٍراى اعالم خَاّد ضد -12

                                                       مهدی تکابی

                                                       رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان

 


