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 آقایان  –مسابقات قهرمانی بسرگساالن شهرستان های استان اصفهان 

 خانه تنیس روی میس استان اصفهان – 1332اسفند ماه  2لغایت1

 شهید ورزشکار استان اصفهان  1801و  ازیغه سردار شهید حسن اریادو

 

 اداره ورزش و جوانان شهرستان...

 شهرستان ...هیأت تنیس روی میس 

    اسفىد ماٌ دز خاوٍ  2لغایت  1ن دز تازیخ اتا سالم احتساماً تٍ استحضاز می زساود مساتقات قُسماوی ضُسستان َای استان اصفُان دز قسمت آقای

 اتالغ گسدد.میص استان اصفُان تسگصاز می گسدد؛ لرا خًاَطمىد است مساتة جُت اقدام مقتضی تٍ َیأت تىیس زيی میص ضُسستان زيیتىیس

( زا تٍ ضمازٌ ي یک وفس مستی تاشیکهوفس  4تُمه ماٌ لیست اسامی تاشیکىان )حداکثس  24َیأت ضُسستان َا می تایست الصاماً تا تازیخ  -1

 فاکس ومًدٌ؛ تدیُی است تعد اش تازیخ پیص گفتٍ ثثت وام تیم َا مًزد قثًل ومی تاضد. 4463994-4311

 َمان ضُسستان تاضىد.تًمی مساتقات قُسماوی استان ضسکت دَد ي لصيماً تاید تاشیکىان  َس ضُسستان می تًاود یک تیم دز -2

 تیم َا می تایست تا لثاس يزشضی متحدالطکل دز مساتقات ضسکت ومایىد. )تی ضست متحدالطکل( -3

کٍ دازای  حرفی تسگصاز می ضًد ي مساتقات اوفسادی تٍ صًزت تک تاشی اوفسادی ي یک تاشی ديتل( 4تٍ صًزت ازوج المپیکی) تیمی مساتقات -4

 می تاضد. 6ي  8ي  14امتیاش زوکیىگ تٍ تستیة 

1 :A  تاX )اوفسادی( 

2 :B   تاY )اوفسادی( 

  (ديتل)   Yیا   B                Z  +Xیا  C  +Aدز ديتل تاضد.  Cیا  Zتا  : تاشی ديتل کٍ لصيماً یکی اش تاشیکىان تاال حتماً تاید3

4 :A  یاB  َس کدام دز ديتل وثًدود( تا(Z    )اوفسادی( 

5 :X  یاY  َس کدام دز ديتل وثًدود( تا(C    )اوفسادی( 

 تٍ تیم َای تستس مساتقات کاج قُسماوی ي حکم اَداء خًاَد گسدید. -5

ماٌ  تُمه 24َایی کٍ تا تازیخ صثح دز محل خاوٍ تىیس زيی میص استان اوجام می پریسد ي لصيماً ضُسستان 9قسعٍ کطی مساتقات زأس ساعت  -6

 اعالم آمادگی ومًدٌ اود دز قسعٍ کطی ضسکت دادٌ می ضًود.

 اش ادازٌ يزشش ي جًاوان ضُسستان ي کازت تیمٍ يزشضی الصامی است.وامٍ داضته معسفی  -7

 َصیىٍ ایاب ي ذَاب ي تغریٍ يزشضکازان تٍ عُدٌ َیأت ضُسستان خًاَد تًد. -8

 تسگصاز می ضًد. DHSتًج سٍ ستازٌ  تامساتقات  -9

 

 مهدی تکابی                                                                                                     

 رئیس هیأت تنیس روی میس استان اصفهان                                                                                

 


