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 (دوم)دور بانوان -مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان  استان اصفهان

 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1397ماه  آبان 25

 «یادواره شهید زرین»
 

 ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ...

 محترم هیأت تنیس روی میز شهرستان ...ریاست 

 با سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد )ص(، ماه در خانه  آبان 25احتراماً به استحضار می رساند مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان بانوان استان اصفهان در تاریخ  پس از حمد خدا

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

 صبح مسابقات آغاز میشود.  9:30صبح از شرکت کنندگان  ثبت نام بعمل آمده و رأس ساعت  9لغایت  8ساعت  25/8/97در تاریخ  -1

سال به باال )متولدین  60به پایین( و  1347سال )متولدین  59تا 50پایین(،  به 1357سال )متولدین  49تا  40رده سنی  3مسابقات در  -2

 به پایین( برگزار می گردد. 1337

سال( و  59تا  50نفر )رده سنی  2تعداد  ،(49تا سال 40نفر )رده سنی  2مسابقات آزاد بصورت دوره ای و حذفی برگزار گردیده و تعداد  -3

 اال( به دسته یک صعود خواهند کرد.سال به ب 60نفر )رده سنی  4تعداد 

 نفر در دسته یک ابقاء خواهند شد. 4مسابقات دسته یک به صورت دوره ای و بالفاصله بعد از مسابقات آزاد آغاز خواهد شد و در نهایت  -4

 زهرا بهداروند، : خود را به سرداور مسابقات معرفی نمایند عبارتند از 25/8/97روز  11بازیکنان دسته یک که می بایست رأس ساعت  -5

                  نصرت الماسی، ، اختر سامانیسال(،  49تا  40)رده سنی  ندا خلعتبری، شیرین نصرآزادانی، ناهید شیروانی

 سال به باال( 60، اکرم حسینی، پریوش برازنده )رده سنی سال( 59تا  50)رده سنی  پری حمیداوی، میترا ترابی

 ال می باشد که باید نقداً به سرداور مسابقات تحویل داده شود.ری 000/250ورودیه مسابقات آزاد مبلغ  -6

 معرفی نامه رسمی از هیأت شهرستانها الزامی میباشد. -7

 همراه داشتن شناسنامه و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد. -8

 می باشد. Nittaku J-TOPتوپ مسابقات از نوع  -9

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت داشتن همراه  -10

 

 مهدی تکابی                                                            

 صفهانرئیس هیأت تنیس روی میز استان ا                                                         

 

 

 

 


