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 آفرین بنیان و اشتغال دانش؛ تولید 1401 سال                                                                 

 استان اصفهان پسر نوجوانانمسابقات آزاد و دسته یک 
 استان اصفهان خانه تنیس روی میز -1401ماه   شهریور 4و  3

 

 رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ...

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

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد )ص(،  استان پسر نوجوانان یک دسته و آزاد مسابقات دارد نظر در اصفهان استان میز روی تنیس هیأتبه استحضار می رساند  پس از حمد خدا

 شرایط با شود می دعوت ها رقابت این به مندان عالقه از لذا نماید، برگزار اصفهان استان میز روی تنیس خانه در 1401 ماه شهریور 4 و 3  را  اصفهان

 یابند. حضور مسابقات در ذیل

 گردد. می اعالم متعاقباً آن زمانبندی برنامه که گردد می آغاز ماه شهریور 3 شنبه پنج روز صبح 9 ساعت راس آزاد مسابقات -1

 به باال می توانند در مسابقات شرکت نمایند. 11/10/1386متولدین  -2

و یا شماره شبا  0115061193005ریال می باشد که می بایست به شماره حساب  000/000/1ورودیه مسابقات آزاد مبلغ  -3

IR220170000000115061193005  واریز و  به همراه معرفی  1401 شهریور 1بانک ملی به نام هیأت تنیس روی میز استان اصفهان تا تاریخ

 نامه ارسال گردد. 

 کارت ورودیه، واریزی فیش نامه، معرفی 1401 شهریور 1 مورخ اداری زمان پایان تا بایست می شهرستانی های هیأت مسابقات در نام ثبت جهت -4

 نمایند. ارسال امید آقای 09133310788 شماره به آپ واتس رسان پیام به فقط را سرپرستان و مربیان بازیکنان، ورزشی بیمه کارت و عضویت

)کلیه مدارک شهرستان ها فقط می بایست از طریق مسئول شهرستان ارسال گردد. به مدارکی که بازیکنان به صورت جداگانه و یا بعد از زمان 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.(اعالم شده ارسال نمایند، 

 .باشد میدبل فیش  نوع از مسابقات توپ -5

مسابقات دسته یک به صورت دوره ای؛ برگزار می گردد. سیدبندی مسابقات بر اساس آخرین   و حذفی و ای دوره صورت به آزاد مسابقات -6

نفر در دسته یک  8نفر به مسابقات دسته یک صعود خواهند کرد و نهایتاً پس از برگزاری مسابقات دسته یک  12انجام شده و  نوجوانانرنکینگ 

 نفر به مسابقات آزاد سقوط خواهند کرد. 4ابقاء و 

 باشد. می کننده شرکت نفرات عهده به تغذیه -7

 .پذیرد می صورت اصفهان استان میز روی تنیس هیأت دفتر محل در 1401 شهریور 2 تاریخ در مسابقات کشی قرعه -8

 الزامی شهرستان نامه معرفی در ورزشی بیمه شماره و ملی شماره تولد، دقیق تاریخ شامل بازیکنان کامل مشخصات همچنین و مربی نفر یک حضور و معرفی -9

 باشد. می

 کارت دریافت )جهت . .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت و ورزشی بیمه کارت و دار عکس شناسایی مدرک و شناسنامه داشتن همراه -10

 .(نمایید مراجعه https://portal.irttf.ir آدرس به بایست می میز روی تنیس نفدراسیو
 

 مهدی تکابی                                                                          

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                                      

 عضو هیأت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز ج.ا.ایران                                                                        
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