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 استان اصفهان  المپیاد استعدادهای برتر پسرانتخابی تیم دور دوم مسابقات 

 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1398  تیر  17
 

 اداره ورزش و جوانان شهرستان ...رئیس محترم 

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

تیرر مرا     17به استحضار می رساند مسابقات انتخابی تیم المپیاد استعدادهای برتر پسر استان اصفهان در تاریخ  پس  ز  مدسخ اسخزو  و  و اس ربزم م  ودسخ و مد  ودسخ     

گردد لذا از بازیکنان به شرح اسامی ذیل دعوت می شود برا شررایذ ذیرل در مسرابقات حضرور      برگزار می  اصفهاندر 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

علی رسائیان )اصفهان(، رامین طغرلیاان )اصافهان(، امیریساین مرامیاان              اسامی بازیکنان برتر عبارت اسرت از     -3

)نجف آباد(، نواد غفرانی )اصفهان(، ابوالفضل نرجسایان )ننناز(، امیریساین خیرانای )آران و بیاد ل(،                

 شاهین شهر(علیرضا سلیمانیان )ماشان(، آروتین طروسیان )

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

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

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

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

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضوات مارت داشتن همراه -7

 می باشد. NITTAKU-JTOPتوپ مسابقات از نوع  -8

 دوم و اول دور و المپیاد یک دسته مسابقات مجموع در را امتیازات بیشترین که سوم تا اول نفراتطبق مصوبه کمیته فنی  -9

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

 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                                                         

 

 


