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 استان اصفهان نوجوانان دخترمسابقات آزاد و دسته یک دور اول 
 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1398ماه   تیر  10 لغایت 9

 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

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

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد )ص(، خانه تنیس روی میز در تیر ماه  10لغایت  9استان اصفهان در تاریخ  دختر و دسته یک نوجوانانبه استحضار می رساند مسابقات آزاد  پس از حمد خدا

 گردد لذا از عالقه مندان به شرکت در این رقابتها دعوت می شود با شرایط ذیل در مسابقات حضور یابند.برگزار میاصفهان 

 شود.  مسابقات آغاز می 9:30صبح از شرکت کنندگان  ثبت نام بعمل آمده و رأس ساعت  9غایت ل 8ساعت  9/4/98در تاریخ  -1

 .کرد خواهند صعود یک دسته به نفر  6مسابقات آزاد بصورت دوره ای و حذفی برگزار گردیده و تعداد  -2

 ریال می باشد که باید نقداً به سرداور مسابقات تحویل داده شود. 000/250 ورودیه مسابقات آزاد مبلغ -3

 نفر در دسته یک ابقاء خواهند شد. 8و در نهایت  آغاز 9/4/98در روز   14مسابقات دسته یک بعد از مسابقات آزاد رأس ساعت  -4

  ی نمایند عبارتند از :خود را به سرداور مسابقات معرف 9/4/98روز  12بازیکنان دسته یک که می بایست رأس ساعت  -5

   دینا فرمانی )شاهین شهر(، درساسادات موسوی )اصفهان(، حدیث احمدی تبار )شاهین شهر(، پرنیا شریفی )اصفهان(، کیمیا فروزان           

 )نجف آباد(، نیایش نظام الدین )اصفهان( 
 مهر و امضاء رئیس شهرستان الزامی می باشد.داشتن معرفی نامه رسمی با سربرگ هیأت شهرستان و بدون خط خوردگی و با  -6

معرفی و حضور یک نفر مربی و سرپرست و همچنین مشخصات کامل بازیکنان شامل تاریخ دقیق تولد، شماره ملی و شماره بیمه ورزشی  -7

 در معرفی نامه شهرستان الزامی می باشد.

 می توانند در این مسابقات شرکت کنند. به باال 11/10/1383متولدین  -8

 و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد.و مدرک شناسایی عسکدار  همراه داشتن شناسنامه -9

 می باشد. Nittaku J-TOPتوپ مسابقات از نوع  -10

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت داشتن همراه -11

 

 

 مهدی تکابی                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 

 

 

 


