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 استان اصفهان  آقایان مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان دومدور 

 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1398ماه  دی 13
 

 ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ...

 ریاست محترم هیأت تنیس روی میز شهرستان ...

 و احترامبا سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد )ص(، تنیس روی میز  برگزار  ماه در خانه دی 13به استحضار می رساند مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان آقایان استان اصفهان در تاریخ  پس از حمد خدا

 می گردد لذا از عالقه مندان به شرکت در این رقابتها دعوت می شود با شرایط ذیل در مسابقات حضور یابند.

 شود.  صبح مسابقات آغاز می 9:30از شرکت کنندگان  ثبت نام بعمل آمده و رأس ساعت صبح  9لغایت  8ساعت  13/10/98در تاریخ  -1

     به پایین(،  1338سال )متولدین  64الی  60به پایین(،  1348سال )متولدین  59تا 50به پایین(، 1358سال )متولدین  49تا  40رده سنی  5مسابقات در  -2

 برگزار می گردد. (به پایین 1328سال به باال )متولدین  70به پایین( و  1333سال )متولدین  69الی  65

تا  65نفر )رده سنی  5( و تعداد سال 64تا  60و   59تا  50، 49تا  40نفر )رده های سنی  2مسابقات بصورت دوره ای و حذفی برگزار گردیده و تعداد  -3

 هند کرد.سال به باال( به دسته یک صعود خوا 70نفر )رده سنی  3سال( و تعداد  69

 نفر در دسته یک ابقاء خواهند شد. 4مسابقات دسته یک به صورت دوره ای و بالفاصله بعد از مسابقات آزاد آغاز خواهد شد و در نهایت  -4

 نفر برگزار می گردد. 4مسابقات در هر رده سنی در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل  -5

  خود را به سرداور مسابقات معرفی نمایند عبارتند از : 13/10/98روز  11بازیکنان دسته یک که می بایست رأس ساعت  -6

 حمیدرضا حیدریان، ،علیرضا زیباکالمسال(،  49تا  40)رده سنی حسین ابوطالبی ، مجید ابراهیمیان، علی سهرابی بهشتیمحمد ابراهیمیان، 

                                                              نظری زاده، ناصر  ،سید مرتضی امتیازی پورعباس مقارن عسگری، ، هاشمی مرتضیسال(،  59تا  50)رده سنی  یوسف سلیمانی، کوروش باورصاد

 سال به باال( 70)رده سنی  اسماعیل فتوحیحسین فهامی، ، حسن ریاحی، (سال 69تا  65)رده سنی  عباس مرادیسال(،  64تا  60)رده سنی 

 ریال می باشد که باید نقداً به سرداور مسابقات تحویل داده شود. 000/250 ورودیه مسابقات آزاد مبلغ  -7

 معرفی نامه رسمی از هیأت شهرستانها الزامی میباشد. -8

 همراه داشتن شناسنامه و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد. -9

 می باشد. +DHS 40توپ مسابقات از نوع  -10

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

 

 مهدی تکابی                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 

 


