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  (HOPES)هسابقات اًتخابی طرح َّپس 

 خاًِ تٌیس رٍی هیس- 94 بْوي هاُ  19 ٍ 18
 

 ...ریاست هحترم ادارُ ٍرزش ٍ جَاًاى شْرستاى 

 ...ریاست هحترم ّیأت تٌیس رٍی هیس شْرستاى 

 با سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد  یک يرزشکار دختر ي )احتراماً َیأت تىیس ريی میس استان اصفُان در وظر دارد جُت اعسام دي يرزشکار  ،(ص)پس از حمد خدا

بٍ مسابقات طرح ًَپس یکذيرٌ مسابقات اوتخابی میان بازیکىان حاضر در دستٍ یک ي ياجذ شرایط سىی بٍ  (یک يرزشکار پسر

 .شرح ریل برگسار ومایذ

 .مسابقات اوتخابی در یک ريز ي بٍ صًرت ديرٌ ای برگسار می گردد -1

 .می تًاوىذ در ایه مسابقات شرکت ومایىذ (10/10/84 لغایت 11/10/82بازٌ زماوی ) 2005 ي 2004متًلذیه سال َای  -2

 . صبح آغاز می گردد9 بُمه ماٌ از ساعت 19 بُمه ماٌ ي مسابقات دختران در ريز 18مسابقات پسران در ريز  -3

، علیرضا (شْرضا)هیالد رضائی  : بُمه ماٌ خًد را بٍ سرداير معرفی ومایىذ عبارتىذ از18بازیکىان پسر کٍ بایذ صبح ريز  -4

، ًَیذ غفراًی (ًجفآباد)، علی هلک خَاُ (ًجف آباد)، علی صالحی (کاشاى)، هحوذعلی کریویاى (کاشاى)سلیواًیاى 

   (کاشاى)،  اهیررضا فرَّهٌذ (اصفْاى)، راهیي طغرلیاى (آراى ٍ بیذگل)، هحوذهْذی ایواًی (اصفْاى)

، حذیث (درچِ)هرین شاُ ًظری  : بُمه ماٌ خًد را بٍ سرداير معرفی ومایىذ عبارتىذ از19بازیکىان دختر کٍ بایذ صبح ريز  -5

 (شاّیي شْر)، تیٌا اسواعیلی (درچِ)، سارا رضَی (شاّیي شْر)احوذی تبار 

داشته معرفی وامٍ رسمی با سربرگ َیأت شُرستان ي بذين خط خًردگی ي با مُر ي امضاء رئیس شُرستان السامی می  -6

 .باشذ

اعالم یک وفر مربی ي سرپرست در معرفی وامٍ ي َمچىیه مشخصات کامل بازیکىان شامل تاریخ دقیق تًلذ، شمارٌ ملی ي  -7

 .شمارٌ بیمٍ يرزشی السامی می باشذ

 .َمراٌ داشته مذرک شىاسایی معتبر عکسذار ي کارت بیمٍ يرزشی السامی می باشذ -8

 .تطبیق تاریخ تولد بازیکنان با بخشنامه به عهده هیأت شهرستان می باشد -9

               مهدی تکابی                                                                                                  

                                                       رئیس هیأت تنیس روی میس استان اصفهان

 

 


