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  آقایان )دور سوم( -استان اصفهان  بسرگساالنآزاد و دسته یک مسابقات 

 خانه تنیس روی میس استان اصفهان -25ماه مهر 52لغایت52
 

 ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ...

دز خاًِ تٌیس زٍی هیص  26/7/92لغایت  25/7/92اى اصفْاى اش تازیخ است بصزگساالىبا سالم احتساهاً بِ استحضاز هی زساًد هسابقات آشاد ٍ دستِ یک 

 اصفْاى بسگصاز هی گسدد لرا اش عالقِ هٌداى بِ شسکت دز ایي زقابتْا دعَت هی شَد با شسایط ذیل دز هسابقات حضَز یابٌد.

صبح هسابقات آغاش هی شَد. بعد اش  9:30صبح اش شسکت کٌٌدگاى  ثبت ًام بعول آهدُ ٍ زأس ساعت  9لغایت  8ساعت  25/7/92دز تازیخ  -1

 ثبت ًام صَزت ًوی گیسد. 9ساعت 

 ًفس بِ دستِ یک صعَد خَاٌّد کسد. 5هسابقات بصَزت دٍزُ ای ٍ حرفی بسگصاز گسدیدُ ٍ تعداد  -2

 زیال هی باشد کِ باید ًقداً بِ سسداٍز هسابقات تحَیل دادُ شَد. 1500000ٍزٍدیِ هسابقات آشاد هبلغ  -3

 تِ یک بِ صَزت دٍزُ ای بعد اش هسابقات آشاد شسٍع هی گسدد.هسابقات دس -4

 ًفس دز دستِ یک ابقاء خَاٌّد شد. 8آغاش ٍ دز ًْایت  25/7/92هسابقات دستِ یک عصس زٍش   -5

زضا هحود خَد زا بِ سسداٍز هسابقات هعسفی ًوایٌد عبازتٌد اش :  25/7/92بعداشظْس زٍش  14دستِ یک کِ هی بایست زأس ساعت  باشیکٌاى -6

(0 اصفْاى) هْسداد قاصد(0 اصفْاى) سسائیاى سي)کاشاى(0 هح هحود اهیي حٌطِ(0 اصفْاى) هْسشاد پَدُ(0 اصفْاى) تائبی پَز

 اصفْاى() هصطفی قاشی(0 اصفْاى) بصزگوْس فیاض

 د.هعسفی ًاهِ زسوی اش ّیأت شْسستاًْا ٍ کازت بیوِ ٍزششی الصاهی هیباش -7

ًوَد ٍ اهتیاشات اهتیاش کسب خَاّد  2اهتیاش ٍ ًفس دٍاشدّن  24اهتیاش دّی ایي هسابقات بس ضسیب دٍ هحاسبِ شد0ُ یعٌی ًفس اٍل دستِ یک  -8

 بِ زًکیٌگ ّای قبلی اضافِ خَاّد گسدید.

اهتیاش اش اهتیاشات زًکیٌگ آى باشیکي کسس خَاّد گسدید؛ اًصساف با گَاّی  10دز صَزت اًصساف دز طَل هسابقات دستِ یک بِ ّس دلیل؛  -9

 پصشک پس اش بسزسی دز ّیأت استاى قابل قبَل هی باشد.

 

 

 مهدی تکابی                                                                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میس استان اصفهان                                                                                
 

 


