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 استان اصفهان هوپس آقایان مسابقات آزاد و دسته یک  دومدور 
 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1397ماه   مرداد 1 لغایت تیر 31

 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

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

                    ماا    ر   مار ا   1لغایات   ایار  31تا  اصاهاا   ر اااری    اسا  زقایاا   هاپس   و  ساته یا   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 رقابتاا  عپت می شپ  با شرایط ذیل  ر مساباات حضپر یابند.میز  برگزار می روی خانه انی 

 شپ .  صبح مساباات زغاز می 9:30صبح از شرکت کنندگا   ثبت نام بعمل زمد  و رأس ساعت  9لغایت  8ساعت  31/4/97 ر ااری   -1

 .کر  خپاهند صعپ  ی   سته به نهر 4مساباات ززا  بصپرت  ور  ای و حذفی برگزار گر ید  و اعدا   -2

 ساباات احپیل  ا   شپ .ریال می باشد که باید ناداً به سر اور م 000/150 ورو یه مساباات ززا  مبلغ -3

 نهر  ر  سته ی  ابااء خپاهند شد.  8و  ر ناایت  زغاز 31/4/97 ر روز  14بعد از مساباات ززا  رأس ساعت  مساباات  سته ی  -4

  خپ  را به سر اور مساباات معرفی نمایند عباراند از : 31/4/97روز  13بازیکنا   سته ی  که می بایست رأس ساعت  -5

         امیلر اسلماعیلیان    امیر سللیمانی )درهله(،   ، پارسا عبدالهی )اصفهان(،احمد عبدالهی )اصفهان( ،(نجف آباد) علی روح اله

 ، امین منهاج )اصفهان(ن آرضی )اصفهان(، محمدمتین شریفی )درهه(، مهدی فرقانیان )نجف آباد()آران و بیدگل(، آرتی

 ارستا  الزامی می باشد. اشتن معرفی نامه رسمی با سربرگ هیأت شارستا  و بدو  خط خپر گی و با مار و امضاء رئی  ش -6

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

 ورزشی در معرفی نام  شهرستان الزامی می باشد.

 می اپانند  ر این مساباات شرکت کنند. 11/10/1387لغایت  11/10/1385متپلدین  -8

 و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد. و مدرک شناسایی عکسدار  اشتن شناسنامههمرا   -9

 می باشد. Nittaku J-TOPاپپ مساباات از نپع  -10

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت داشتن همراه -11

 

 

 مهدی تکابی                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 


