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  بانوان –شهرستان های استان اصفهان نونهاالن -نوجوانانمسابقات قهرمانی 

 خانه تنیس روی میس استان اصفهان – 5231اردیبهشت ماه  32لغایت  32
 

 ه ورزش و جوانان شهرستان...ادار

 هیأت تنیس روی میس شهرستان ...

 تا سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد )ص(، تاوًان ضُشستان َای استان اصفُان دس قسمت  وًوُاالن  -وًجًاواناحتشاماً تٍ استحضاس می سساوذ مساتقات قُشماوی  پس از حمد خدا

میض استان اصفُان تشگضاس می گشدد؛ لزا مشاتة جُت اقذام مقتضی تٍ َیأت تىیس سيی سيیماٌ دس خاوٍ تىیس اسدیثُطت 24لغایت  23دس تاسیخ 

 میض ضُشستان اتالغ می گشدد.
وفش تاصیکه ي یک وفش مشتی( سا تٍ ضماسٌ  4ماٌ لیست اسامی تاصیکىان )حذاکثش  اسدیثُطت 21َیأت ضُشستان َا می تایست الضاماً تا تاسیخ  -1

 فاکس ومًدٌ؛ تذیُی است تعذ اص تاسیخ پیص گفتٍ ثثت وام تیم َا مًسد قثًل ومیثاضذ. 34463990-031

َش ضُشستان می تًاوذ یک تیم دس مساتقات قُشماوی استان ضشکت دَذ ي لضيماً تایذ تاصیکىان تًمی َمان ضُشستان تاضىذ. تطخیص تًمی تًدن  -2

 استان می تاضذ. تاصیکىان تش اساس ضًاَذ ي مستىذات تٍ عُذٌ َیأت

 تیم َا می تایست تا لثاس يسصضی متحذالطکل دس مساتقات ضشکت ومایىذ. )تی ضشت متحذالطکل( -3

 باشد(می )در ارنج حضور یک بازیکن نونهاالن الزامی مساتقات تٍ صًست سًئیت لیىگ ي فقط تٍ صًست تیمی اوجام خًاَذ ضذ. -4

 می تًاوىذ دس ایه مساتقات ضشکت کىىذ. 11/10/1385تا  11/10/82ي وًوُاالن متًلذیه  تٍ تاال 11/10/1379متًلذیه وًجًاوان  -5

 تٍ تیم َای تشتش مساتقات کاج قُشماوی ي حکم اَذاء خًاَذ گشدیذ. -6

 دیثُطتاس 21َایی کٍ تا تاسیخ صثح دس محل خاوٍ تىیس سيی میض استان اوجام می پزیشد ي لضيماً ضُشستان 9قشعٍ کطی مساتقات سأس ساعت  -7

 ماٌ اعالم آمادگی ومًدٌ اوذ دس قشعٍ کطی ضشکت دادٌ می ضًوذ.

 داضته معشفی وامٍ اص اداسٌ يسصش ي جًاوان ضُشستان ي کاست تیمٍ يسصضی الضامی است. -8

 َضیىٍ ایاب ي رَاب ي تغزیٍ يسصضکاسان تٍ عُذٌ َیأت ضُشستان خًاَذ تًد. -9

 

 

 

 مهدی تکابی                                                                

 هیأت تنیس روی میز استان اصفهان رئیس                                                         

 

 


