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 استان اصفهان  المپیاد استعدادهای برتر دخترانتخابی تیم مسابقات  دومدور 

 استان اصفهان خانه تنیس روی میز -1398  تیر  23
 

 اداره ورزش و جوانان شهرستان ...رئیس محترم 

 رئیس محترم هیأت تنیس روی میز شهرستان ...
 ا سالم و احترامب

تیر ماا    23استان اصفهان در تاریخ  دختربه استحضار می رساند مسابقات انتخابی تیم المپیاد استعدادهای برتر  پس  ز  مدسخ اسخزو  و  و اس ربزم م  ودسخ و مد  ودسخ     

گردد لذا از بازیکنان به شرح اسامی ذیل دعوت می شود باا شارایذ ذیال در مساابقات حضاور      برگزار می   اصفهان در خانه تنیس روی میز

 یابند.

 صبح مسابقات آغاز می شود. 9مسابقات رأس ساعت  -1

 گردد.بازیکن برتر مسابقات دسته یک به صورت دور  ای برگزار می   8این مسابقات با حضور  -2

دینا فرمانی )شاهین شهر(، مریم شاه نظری )درچهه(، دهدیا ادمهدی ت هار     اسامی بازیکنان برتر عبارت است از :  -3

)شاهین شهر(، تینا اسماعیلی )شاهین شهر(، کیمیا فروزان )نجف آباد(، فرناز جزینی )درچه(، ملیکا پورجوهری 

 )اصفهان(، سارا بهرامی )اصفهان(

 با سربرگ هیأت شهرستان و بدون خذ خوردگی و با مهر و امضاء رئیس شهرستان الزامی می باشد. داشتن معرفی نامه رسمی -4

معرفی و حضور یک نفر مربی یا سرپرست و همچنین مشخصات کامل بازیکنان شامل تاریخ دقیق تولد، شماره ملی  -5

 و شماره بیمه ورزشی در معرفی نامه شهرستان الزامی می باشد.

 نامه و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد.همرا  داشتن شناس -6

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت داشتن همراه -7

 می باشد. NITTAKU-JTOPتوپ مسابقات از نوع  -8

 و اول دور و المپیاد یک دسته مسابقات مجموع در را امتیازات بیشترین که سوم تا اول نفراتمصوبه کمیته فنی طبق  :مهمبند  -9

 مجموع هشتم تا چهارم نفرات گردید؛ مقرر تیم نفرچهارمو جهت انتخاب  مستقیم بصورت نمایند می کسب المپیاد انتخابی دوم

 نفر و نمایند شرکت آف پلی مسابقات دودور در پایه امتیاز احتساب بدون المپیاد؛ انتخابی دوم و اول دور و یک دسته مسابقات

 .گردد انتخاب اصفهان استان برتر استعدادهای المپیاد منتخب تیم چهارم عضو بعنوان آف پلی مسابقات اول

 

 مهدی تکابی                                                           

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 

 

 


