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 اقتصاد مقايمتی اقدام ي عمل، 1395سال                                                                  

 (دور اول)آقایان - مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان  استان اصفهان

 خانه تنیس روی میس استان اصفهان- 95 آذر ماه 5
 

 ...ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان 

 ...ریاست محترم هیأت تنیس روی میس شهرستان 

 با سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد   آذز  ماٌ دز خاوٍ 5 احتساماً بٍ استحضاز می زساود مسابقات آشاد ي دستٍ یک پیشکسًتان استان اصفُان دز تازیخ ،(ص)پس از حمد خدا

 .تىیس زيی میص اصفُان بسگصاز می گسدد لرا اش عالقٍ مىدان بٍ شسکت دز ایه زقابتُا دعًت می شًد با شسایط ذیل دز مسابقات حضًز یابىد

 .  صبح مسابقات آغاش می شًد9:30 صبح اش شسکت کىىدگان  ثبت وام بعمل آمدٌ ي زأس ساعت 9 لغایت 8 ساعت 5/9/95دز تازیخ  -1

 تا 60، (29/12/44 الی 1/1/35متًلدیه ) سال 59تا 50، (29/12/54 الی 1/1/45متًلدیه ) سال 49 تا 40 زدٌ سىی 5مسابقات دز  -2

 29/12/24متًلدیه ) سال بٍ باال 70ي  (29/12/29 الی 1/1/25متًلدیه ) سال 69 تا 65، (29/12/34 الی 1/1/30متًلدیه ) سال 64

 .بسگصاز می گسدد (بٍ پائیه

زدٌ ) وفس 4ي تعداد  (64 تا 60 ي 59 تا 50، 49 تا 40زدٌ َای سىی ) وفس 2مسابقات بصًزت ديزٌ ای ي حرفی بسگصاز گسدیدٌ ي تعداد  -3

 .بٍ دستٍ یک صعًد خًاَىد کسد ( سال بٍ باال70زدٌ سىی ) وفس 3ي تعداد  ( سال70 تا 65سىی 

 . وفس دز دستٍ یک ابقاء خًاَىد شد4 آغاش ي دز وُایت 5/9/95مسابقات دستٍ یک بٍ صًزت ديزٌ ای عصس زيش   -4

احمدرضا  : خًد زا بٍ سسدايز مسابقات معسفی ومایىد عبازتىد اش 5/9/95 زيش 11باشیکىان دستٍ یک کٍ می بایست زأس ساعت  -5

، تقی دَقاوی، فاضل مرکسی، ( سال49 تا 40ردٌ سىی )طغرلیان، محسه سرائیان، حمید حسیه زادگان، محمد ابراَیمیان 

، واصر وظری زادٌ ، عباس مرادی، حسیه مستقیمی، اسماعیل فتًحی ( سال59تا 50ردٌ سىی )حسیه رئیسی ي کًريش بايرساد 

حسه ریاحی، واصر وگُبان، غالم حسیه  ( سال70 تا 65ردٌ سىی )، حسیه فُامی، مُدی قلی زماوی ( سال64 تا 60ردٌ سىی )

 ( سال بٍ باال70ردٌ سىی )راد 

 . زیال می باشد کٍ باید وقداً بٍ سسدايز مسابقات تحًیل دادٌ شًد000/150يزيدیٍ مسابقات آشاد مبلغ -6

 .معسفی وامٍ زسمی اش َیأت شُسستاوُا الصامی میباشد -7

 .َمساٌ داشته شىاسىامٍ ي کازت بیمٍ يزششی الصامی می باشد -8

                                                                                                                                         مُدی تکابی 

                                                                    رئیس َیأت تىیس ريی میس استان اصفُان

 

 

 


