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، دولت و ملت، همدلی و همزبانی 1394سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 آقایان- مسابقات جام رمضان

 خانه تنیس روی میس استان اصفهان- 1394  تیر ماه 12 و 11

 ...ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان 

 ...ریاست محترم هیأت تنیس روی میس شهرستان 

 تا سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد                                       دز خاًِ تٌیس زٍی هیص 1394 تیسهاُ 12 ٍ 11 احتساهاً تاستحضاز هی زساًد هساتمات جام زهضاى آلایاى ،(ص)پس از حمد خدا

 .اصفْاى تسگصاز هی گسدد لرا اش عاللِ هٌداى تِ ایي زلاتت ّا دعَت هی شَد تا شسایط ذیل دز هساتمات حضَز یاتٌد

 هساتمات آغاش خَاّد 21 اش شسکت کٌٌدگاى ثثت ًام تِ عول آهدُ ٍ زأس ساعت 30/20 لغایت 30/19 ساعت 11/4/94دز تازیخ  -1

 . ثثت ًام صَزت ًوی گیسد30/20تعد اش ساعت . شد

 . ًفس تِ هسحلِ ًْایی زاُ پیدا هی کٌٌد8 گین تسگصاز هی گسدد ٍ 5 گین اش 3هساتمات هسحلِ همدهاتی تِ صَزت دٍزُ ای ٍ حرفی ٍ  -2

 ًفس تستس هسحلِ 8 ) ًفس 16 گین تا حضَز 7 گین اش 4 تِ صَزت حرفی ٍ 21 تیس هاُ اش ساعت 12هسحلِ ًْایی هساتمات دز تازیخ  -3

 .تسگصاز هی گسدد ( ًفس اٍل زًکیٌگ استاى8همدهاتی ٍ 

محمد امیه حىطٍ، سجاد حسیىی، محمدرضا  : عثازتٌد اشهساتمات تِ تستیة زًکیٌگ استاى ًفسات حاضس دز هسحلِ ًْایی  -4

 تائبی پًر، رسًل یًسفان، محمد امیه سعید ویا، محسه سرائیان، مهرشاد پًدٌ ي محمدرضا حسیىی
 زٍش لثل اش آغاش هساتمات اش طسیك ّیأت شْسستاى 2دز صَزت عدم حضَز دز هساتمات تا ًفسات اعالم شدُ دز تٌد فَق هی تایست  -5

 . تِ صَزت هکتَب عدم حضَز خَد زا اعالم ًوایٌد

 .هعسفی ًاهِ زسوی اش ّیأت شْسستاى ّا ٍ کازت تیوِ ٍزششی الصاهی هی تاشد -6

 .تِ ًفسات اٍل تا سَم جَایصی اّداء خَاّد شد -7

 .ًتایج ایي هساتمات دز زًکیٌگ استاى هؤثس خَاّد تَد -8

                                                                                                     

                                                                                                                          مهدی تکابی
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