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 استان اصفهان هوپس آقایان مسابقات آزاد و دسته یک دور سوم 
 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1397 آبان 4و  3

 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

 محترم هیأت تنیس روی میز شهرستان ... ئیسر
 با سالم و احترام

             د  خاناه    باا  یاا    4و  3 قایاا  اساتا  اهان ا  د  یاا ی       هاپس   به استحضاا  یای  ساانس یقاابآات  زاد و دساته یا        پس  ز  مدسخ اسخزو  و  و اس ربزم م  ودسخ و مد  ودسخ     

 ینسا  به شرکت د  این  قابت ا دعپت یی شپد با شرایط ذیل د  یقابآات حضپ  یابنس.گردد لذا از عالقه ییز  برگزا  یی  وی ینی 

 شپد.  هبح یقابآات  غاز یی 9:30هبح از شرکت کننسگا   ثبت نام بعمل  یس  و  أس ساعت  9لغایت  8ساعت  3/8/97د  یا ی   -1

 .کرد خپاهنس هعپد ی  دسته به ننر 4یقابآات  زاد بصپ ت دو   ای و حذفی برگزا  گردیس  و یعساد  -2

  یال یی باشس که بایس نآساً به سرداو  یقابآات یحپیل داد  شپد. 000/250و ودیه یقابآات  زاد یبلغ -3

 ننر د  دسته ی  ابآاء خپاهنس شس.  8 غاز و د  ن ایت  3/8/97د   وز   13یقابآات دسته ی  بعس از یقابآات  زاد  أس ساعت  -4

  خپد  ا به سرداو  یقابآات یعرفی نماینس عبا ینس از : 3/8/97 وز  12بازیکنا  دسته ی  که یی بایقت  أس ساعت  -5

                                    امیییر سییلی انر  در ییه   امیییم منهییاص  اصییفهان   پارسییا عایییا هر  اصییفهان    علییر روا ا ییه  نبیی( آبییاد  

  مح یمتیم شریفر  در ه  ان  ساحان حییری  اصفهان   مهیی رمضانر  اصفه اح ی عایا هر  اصفهان  

 داشتن یعرفی نایه  سمی با سربرگ هیأت ش رستا  و بسو  خط خپ دگی و با ی ر و ایضاء  ئی  ش رستا  الزایی یی باشس. -6

معرفی و حضور یک نفر مربی و سرپرست و همچنین مشخصات کامل بازیکنان شامل تاریخ دقیق تولد، شماره ملیی و شیماره    -7

 فی نامه شهرستان الزامی می باشد.بیمه ورزشی در معر

 یی یپاننس د  این یقابآات شرکت کننس. 11/10/1387لغایت  11/10/1385یتپلسین  -8

 همرا  داشتن شناسنایه و یس ک شناسایی عکقسا  و کا ت بیمه و زشی الزایی یی باشس. -9

 یی باشس. Nittaku J-TOPیپپ یقابآات از نپع  -10

 .باشی مر ا زامر میز روی تنیس فیراسیون عضویت کارت داشتم ه راه -11

 

 

 مهیی تکابر                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 


