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  (دوردوم)-مسابقات آزاد و دسته یک نونهاالن آقایان استان اصفهان

 خانه تنیس روی میس- 94 آبان ماه  15 و 14
 

 ...ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان 

 ...ریاست محترم هیأت تنیس روی میس شهرستان 

با سالم  

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد   ي 14احتشاماً بٍ استحضاس می سساوذ مسابقات آصاد ي دستٍ یک وًوُاالن آقایان استان اصفُان دس تاسیخ  ،(ص)پس از حمد خدا

 آبان ماٌ  دس خاوٍ تىیسشيیمیض  بشگضاس میگشدد لزا اص عالقٍ مىذان بٍ ششکت دس ایه سقابتُا دعًت می شًد با ششایط ریل 15

 .دس مسابقات حضًس یابىذ

- صبح مسابقات آغاص می9:30 صبح اص ششکت کىىذگان  ثبت وام بعمل آمذٌ ي سأس ساعت 9 لغایت 8 ساعت 14/8/94دس تاسیخ  -1

 . ثبت وام صًست ومی گیشد9بعذ اص ساعت . شًد

 . وفش بٍ دستٍ یک صعًد خًاَىذ کشد4مسابقات بصًست ديسٌ ای ي حزفی بشگضاس گشدیذٌ ي تعذاد  -2

 . سیال می باشذ کٍ بایذ وقذاً بٍ سشدايس مسابقات تحًیل دادٌ شًد000/100يسيدیٍ مسابقات آصاد مبلغ -3

 .مسابقات دستٍ یک بٍ صًست ديسٌ ای بعذ اص مسابقات آصاد ششيع می گشدد -4

 . وفش دس دستٍ یک ابقاء خًاَىذ شذ8 آغاص ي دس وُایت 14/8/94مسابقات دستٍ بعذ اص مسابقات آصاد دس سيص   -5

 مرتضی : خًد سا بٍ سشدايس مسابقات معشفی ومایىذ عباستىذ اص 14/8/94 سيص 14باصیکىان دستٍ یک کٍ می بایست سأس ساعت  -6

، (شهرضا)، میالد رضائی (کاشان)، محمدعلی کرمیان (آران ي بیدگل)، مهدی رمضاوی (آران ي بیدگل)ایماوی 

 (کاشان)، علیرضا سلیماویان (درچه)، متیه کاشی (وجف آباد)، علی صالحی (اصفهان)رامیه طغرلیان 

 .داشته معشفی وامٍ سسمی با سشبشگ َیأت شُشستان ي بذين خط خًسدگی ي با مُش ي امضاء سئیس شُشستان الضامی می باشذ -7

اعالم یک وفش مشبی ي سشپشست دس معشفی وامٍ ي َمچىیه مشخصات کامل باصیکىان شامل تاسیخ دقیق تًلذ، شماسٌ ملی ي  -8

 .شماسٌ بیمٍ يسصشی الضامی می باشذ

 . بٍ باال می تًاوىذ دس ایه مسابقات ششکت کىىذ11/10/1381متًلذیه  -9

 .َمشاٌ داشته شىاسىامٍ ي کاست بیمٍ يسصشی الضامی می باشذ -10

                                                                                                                             

                                                       مهدی تکابی

                                                       رئیس هیأت تىیس ريی میز استان اصفهان

 


