
  1398 درسال كشور مناطق رپس جوانان و نوجوانان هاي باشگاه مسابقات ين نامهئآ
 

                                                                 ف :هد -1

  در اقصی نقاط كشور باشگاههاو توسعه تقويت  ،كشور به منظور شكل گيري  مناطق هاي باشگاه برگزاري مسابقات
   مسابقات :يخ برگزاري تار -2

كه در منطقه  بصورت همزمان در مناطق يازده گانه كشور برگزار می شودشهريورماه  27الی  26تاريخ  از كشور مناطق رپس هاي باشگاه جوانان و نوجوانانمسابقات 
شهريورماه خواهد بود و اسكان بعهده ميزبان و  25ها عصر روز ورود تيم  . شامل استان هاي اصفهان، چهارمحال بختياري و يزد در شهر بروجن برگزار خواهد شد 8

  هزينه هاي غذا و اياب و ذهاب بعهده تيم هاي شركت كننده می باشد .  
 انجام می شود .  مشخص و توسط مسئولين مناطققرعه كشی مسابقات ثبت نام و 

 12/10/83:  ننوجوانا تولد خيتار -  11/10/80:  جوانان تولد خيتارـ شرایط سنی : 
 

  شرايط اختصاصي شركت در مسابقات : -3

 .معرفی نمايد  لشرايط ذي با يک سرپرست وبه اضافه يک مربی  غير بومی يابازيكن اعم از بومی   8هر باشگاه می تواند حداكثر  :1-3

از لباسـهاي غيـر مشـابه     به قيد قرعه ،در صورت تشابه رنگ جهت انجام هر مسابقه همراه داشته باشد تا  تيره و روشنهر تيم می بايست دو دست لباس  :2-3

 .  دناستفاده نماي

. مبلـغ مـذكور    خواهـد شـد   از فرد خـاطی گرفتـه  ريال جريمه  دو ميليونكارت زرد دريافت نمايند مبلغ  3 در طول مسابقات هر يک از نفرات تيم چنانچه : 3-3

بـديهی اسـت    را نخواهد داشت .  يا راهنمايی حق بازييا مربی  واريز گردد در غير اينصورت بازيكن ميز ه بعدي به حساب فدراسيون تنيس رويبايستی تا مسابق
 می باشد . زرد و كارت قرمز مستقيم بمنزله دو كارت زرد كارت زرد و قرمز بمنزله يک كارت

   تيم هاي قهرمان مناطق به مسابقات دسته برتر راه پيدا می كنند .  : 4-3

ـ توانـد   یمـ  نمايـد  كه مقـام اول منطقـه خـود را كسـ      یميدر هرمنطقه ، ت جوانان و نوجوانان يداز اتمام مسابقات باشگاههابع  : 5-3  گـر ياز  د كنيبـاز  کي

 به تيمش اضافه نمايد .  خذف شده همان منطقه يباشگاهها

 م ها بالمانع است . حضور كليه بازيكنان ليگ نوجوانان و جوانان در ليگ بزرگساالن براي ديگر تي  : 6-3

 ذيل می باشد :  بشرحباشگاههاي شركت كننده در اين مسابقات  مورد نياز مدارك  : 7-3

 از هيئت استان مربوطه . ـ  معرفی نامه 
     و كارت عضويت فدراسيون براي همه اعضا تيم الزامی است . كارت بيمه ورزشی  داشتنـ 

بانک ملـی بنـام هيـات تنـيس روي ميـز       0109942990003بحساب شماره  كه ريال 000/000/4مبلغ  می بايستهر تيم  هزينه هاي برگزاري مسابقات ،جهت 
  بهمراه معرفی ارسال نمايد .  20/6/98واريز و فيش آن را تا تاريخ  چهارمحال بختيارياستان 

 

 و ارنج مسابقات : برگزاري: نحوه  4ماده 

. تيم ها بايستی در ارنج  انفـرادي از  خواهد بود   بازي دوبل يک  بازي انفرادي و  6ازي برگزار می گردد كه ارنج آن شامل ب 7اين مسابقات بصورت ارنج : 1-4

اده ( و در بازي دونفره نيز از يک بازيكن نوجوان و يک بازيكن جوان اسـتف  11/10/80( و دو بازيكن جوانان ) متولدين  12/10/83دو بازيكن نوجوانان ) متولدين 
  ) ارنج به پيوست است (نمايند . 

 راه پيدا می كنند .  برتر هر منطقه به ليگ دستهتيم هاي برتر پس از آن  وبرگزار خواهد شد  متمركز باشگاهی مناطق كشور بصورتمسابقات  : 2-4

 . كندبازيكن در يک مسابقه حضور پيدا  سههر تيم  می تواند حداقل با : 4 - 3

 امتياز ، بازنده يک امتياز و باخت منفی صفر امتياز تعلق می گيرد .  2هر مسابقه به تيم برنده  در پايان : 4 – 4

  : جوايز مسابقات   5ماده 

 . جام قهرمانی اهداء خواهد شدو از سوي منطقه  و مدال حكم قهرمانی تنيس روي ميز تا سوم مسابقات از سوي فدراسيون به تيم هاي اول    

 عمومي مسابقات : شرايط 6ماده 

باطی براساس ضنظر اجرايی و ان و از  ITTF  تنيس روي ميزاين مسابقات از نظر مسائل  فنی براساس آخرين قوانين و مقررات فدراسيون بين المللی  : 1-6

ين آيين نامه پيش بينی نشده دي كه در اجمهوري اسالمی ايران برگزار خواهد شد و در موار تنيس روي ميز و فدراسيون وزارت ورزش و جواناناي آيين نامه ه
  .تصميمات الزم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهد گذاشت مسئولين هر منطقه باشد

باطی از سـوي  ضـ تنبيهـات ان با گزارش مسـئوالن منـاطق   و دستورالعمل هاي مربوطه  از  بندهاي آيين نامه مسابقاتدر صورت عدم رعايت هر يک  : 6 - 2

 اعمال خواهد شد . وي ميزتنيس ر فدراسيون
 

 مهدي تکابی 

 رئيس منطقه  هشت كشور


