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 اصفهانبانوان استان مسابقات تور زاینده رود بزرگساالن 
 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1398ماه   شهریور  17 لغایت 16

 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

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

خانه تنیی  رو  مییز   در شهریور ماه  17لغایت  16استان اصفهان در تاریخ  بانوان رود بزرگساالنزاینده  توربه استحضار می رساند مسابقات  پس  ز  مدسخ اسخزو  و  و اس ربزم م  ودسخ و مد  ودسخ     

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

 شود.  مسابقات آغاز می 9:30ان  ثبت نام بعمل آمده و رأس ساعت صبح از شرکت کنندگ 9لغایت  8ساعت  16/6/98در تاریخ  -1

      گیم و در مرحلیه حیذفی اصیلی بیه صیورت      5گیم از  3و حذفی مقدماتی به صورت گروهیدر مرحله  که و حذفی برگزار گردیده گروهیمسابقات بصورت  -2

 گیم برگزار می گردد. 7گیم از  4

 ریال می باشد که باید نقداً به سرداور مسابقات تحویل داده شود. 000/450 ورودیه مسابقات مبلغ -3

و از مرحله حیذفی اصیلی    ندحضور در مرحله مقدماتی مسابقات معاف می باشپرداخت ورودیه و هشت نفر اول رنکینگ بزرگساالن بانوان استان اصفهان از  -4

بیه   13/6/98روز 14تیا سیاعت    این موضیو  را  ؛در مسابقات حضور عدمبه  تصمیم در صورت می بایستاین بازیکنان  به جدول مسابقات اضافه می گردند؛

 خواهد گردید.را  آنان منظور و در رنکینگ لحاظ ؛ در غیر این صورت باخت فنی در جدول حذفی اصلی بکمیته مسابقات اعالم نمایند

گردد؛ بدین ترتیب ضریب مرحله گروهی یک، ضریب مرحلیه حیذفی مقیدماتی    نوان استان اصفهان منظور می نتایج این مسابقات در رنکینگ بزرگساالن با -5

 یک و نیم و ضریب مرحله حذفی اصلی دو می باشد.

 داشتن معرفی نامه رسمی با سربرگ هیأت شهرستان و بدون خط خوردگی و با مهر و امضاء رئی  شهرستان الزامی می باشد. -6

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

 در معرفی نامه شهرستان الزامی می باشد.

 الزامی می باشد. میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت و همراه داشتن شناسنامه و مدرک شناسایی عسکدار و کارت بیمه ورزشی -8

 می باشد. Nittaku J    توپ مسابقات از نو  -9

رییال و   000/000/3رییال، نفیر دوم    000/000/5به نفرات برتر مسابقات جوایز نقد  پرداخت می گردد که این جوایز به ترتییب نفیر اول    -10

 ریال می باشد. 000/500/1سوم مشترک هرکدام  اتنفر

 اشد.و حضور بازیکنان غیر بومی ممنوع می ب بودهاین مسابقات مختص بازیکنان استان اصفهان  -11

 

 

 مهدی تکابی                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 

 

 

 


