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 حمایت از کاالی ایرانی، 1397سال                                                                  

 استان اصفهان نونهاالن بانوان مسابقات آزاد و دسته یک دور اول 
   اصفهان جهت شرکت درمسابقات قهرمانی کشور نونهاالناستان  نونهاالنانتخابی تیم 

 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1397ماه   تیر  23 لغایت 21
 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

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

         ماا    ر ااناه     وار  23لغایات   21اساتا  افاا ا   ر  ااری      باانالا   و  ساته یاو و انتباابی  اون نالن ااال      به استحضار می رساند مسااباات ززا    پس  ز  مدسخ اسخزو  و  و اس ربزم م  ودسخ و مد  ودسخ     

 گر   لذا از عالقه مندا  به شرکت  ر این رقابت ا  عالت می شال  با شرایط ذیل  ر مساباات حضالر یابند.موز  برگزار می روی  نوس

 مساباات زغاز موشال .  9:30فبح از شرکت کنندگا   ثبت نام بعمل زمد  و رأس ساعت  9لغایت  8ساعت  21/4/1397 ر  اری   -1

 .کر  االاهند فعال  یو  سته به نار 12مساباات ززا  بصالرت  ور  ای و حذفی برگزار گر ید  و  عدا   -2

 شال . ریال می باشد که باید ناداً به سر اور مساباات  حالیل  ا   000/150 ورو یه مساباات ززا  مبلغ -3

 نار  ر  سته یو ابااء االاهند شد. 8و  ر ن ایت  مسابقات دسته یک با ضریب یک بعد از مسابقات آزاد آغاز -4

 برگزار می گردد. 23/4/1397بازیکن برتر دسته یک در روز   8مسابقات انتخابی با ضریب یک و نیم با حضور  -5

 االر گی و با م ر و امضاء رئوس ش رستا  الزامی می باشد. اشتن معرفی نامه رسمی با سربرگ هوأت ش رستا  و بدو  اط  -6

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

 معرفی نامه شهرستان الزامی می باشد.

 ین مساباات شرکت کنند.می  الانند  ر ا 29/12/1389لغایت  12/10/1387متاللدین  -8

 و کارت بومه ورزشی الزامی می باشد.و مدرک شناسایی عسکدار  همرا   اشتن شناسنامه -9

لغایت  12/10/1387و با  ر نظر گرفتن ببشنامه فدراسوال  و الزام حضالر یو بازیکن متاللد  بر ر مجمالع مساباات انتبابی به فالرت مستاون و نار  -10

 ون اعزامی استا  افا ا  به ، کمیته فنی تصمیمنفر سوم با   ر ارنج افلی مساباات؛ 29/12/1389لغایت  11/10/1388و یو بازیکن متاللد  10/10/1388

 مساباات ق رمانی کشالر نالن اال  را   شکول االاهند  ا .

 می باشد. Nittaku J-TOP الپ مساباات از نالع   -11

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت داشتن همراه -12

 

 

 مهدی تکابی                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 


