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 استان اصفهان آقایانهوپس  مسابقات آزاد و دسته یک دور اول 
   درمسابقات قهرمانی کشور هوپس اصفهان جهت شرکتاستان  هوپسانتخابی تیم 

 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1397ماه   خرداد  27 لغایت 25
 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

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

       مکا   در خانکه    خکرداد  27لغایکت   25اسکتا  افکانا  در تکاری      آقایکا   تکم  وکس     و دسته یک  و انتاکابی  به استحضار می رساند مسابقات آزاد  پس  ز  مدسخ اسخزو  و  و اس ربزم م  ودسخ و مد  ودسخ     

 لذا از عالقه مندا  به شرکت در این رقابتنا دعست می شسد با شرایط ذیل در مسابقات حضسر یابند. ؛گرددممز  برگزار می روی م تن

 شسد.  فبح مسابقات آغاز می 9:30فبح از شرکت کنندگا   ثبت نام بعمل آمد  و رأس ساعت  9لغایت  8ساعت  25/3/97در تاری   -1

 .کرد خساوند فعسد ی  دسته به نار 9مسابقات آزاد بصسرت دور  ای و حذفی برگزار گردید  و تعداد  -2

 سرداور مسابقات تحسیل داد  شسد.ریال می باشد که باید نقداً به  000/150ورودیه مسابقات آزاد مبلغ -3

 نار در دسته ی  ابقاء خساوند شد. 8و در ننایت  آغاز 25/3/97در روز   15مسابقات دسته یک با ضریب یک بعد از مسابقات آزاد رأس ساعت  -4

 برگزار می گردد. 27/3/97بازیکن برتر دسته یک در روز   8مسابقات انتخابی با ضریب یک و نیم با حضور  -5

  خسد را به سرداور مسابقات معرفی نمایند عبارتند از : 25/3/97روز  14ا  دسته ی  که می بایست رأس ساعت بازیکن -6

 ، امیر سلیمانی )درچه(، احمد عبدالهی )اصفهان((آباد نجف) علی روح اله

 داشتن معرفی نامه رسمی با سربرگ ومأت شنرستا  و بدو  خط خسردگی و با منر و امضاء رئم  شنرستا  الزامی می باشد. -7

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

 در معرفی نامه شهرستان الزامی می باشد. فدراسیون کارت عضویت

 می تسانند در این مسابقات شرکت کنند. 11/10/1387لغایت  11/10/1385متسلدین  -9

 ومرا  داشتن شناسنامه و کارت بممه ورزشی الزامی می باشد. -10

و  10/10/86لغایت  11/10/85باشنامه فدراسمس  و الزام حضسر ی  بازیکن متسلد  در نظر گرفتنبا و  نار برتر مجمسع مسابقات انتاابی به فسرت مستقم سه  -11

به مسابقات قنرمانی تم  اعزامی استا  افانا  ، نفر چهارم با انتصاب کمیته فنی ؛در ارنج افلی مسابقات 11/10/87لغایت  11/10/86 متسلد ی  بازیکن

 .را  تشکمل خساوند داد کشسر وس  

 می باشد. Nittaku J-TOPتسپ مسابقات از نسع   -12

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

 

 مهدی تکابی                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 


