
 

                                                                                                                                                             20/3/95 

  1331/95/                                                                                                                                                             ت

----                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 اقتصاد هقاٍهتی اقذام ٍ عول، 1395سال                                                                  

 (دوراول)-مسابقات آزاد و دسته یک جوانان آقایان استان اصفهان

 انتخابی تیم جوانان استان اصفهان جهت شرکت درمسابقات قهرمانی کشور جوانان

 خانه تنیس روی میس- 95 تیر ماه  5 لغایت 3

 ...رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان 

 ...رئیس محترم هیأت تنیس روی میس شهرستان 

 با سالم ٍ احتشام 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد   تیش هاُ دس خاًِ 5 لغایت 3 بِ استحضاس هی سساًذ هسابقات آصاد ٍ دستِ یک ٍ اًتخابی تین جَاًاى آقایاى استاى اصفْاى دس تاسیخ ،(ص)پس از حمد خدا

 .تٌیس سٍی هیض  بشگضاس هیگشدد لزا اص عالقِ هٌذاى بِ ششکت دس ایي سقابتْا دعَت هی شَد با ششایط ریل دس هسابقات حضَس یابٌذ

  صبح هسابقات آغاص هیشَد9:30 صبح اص ششکت کٌٌذگاى  ثبت ًام بعول آهذُ ٍ سأس ساعت 9 لغایت 8 ساعت 3/4/95دس تاسیخ  -1

 . ًفش بِ دستِ یک صعَد خَاٌّذ کشد4هسابقات بصَست دٍسُ ای ٍ حزفی بشگضاس گشدیذُ ٍ تعذاد  -2

 . سیال هی باشذ کِ بایذ ًقذاً بِ سشداٍس هسابقات تحَیل دادُ شَد000/150ٍسٍدیِ هسابقات آصاد هبلغ -3

 . ًفش دس دستِ یک ابقاء خَاٌّذ شذ8 آغاص ٍ دس ًْایت 3/4/95هسابقات دستِ یک با ضشیب یک بِ صَست دٍسُ ای ٍ بعذ اص هسابقات آصاد دس سٍص   -4

 . بشگضاس هی گشدد5/4/95 باصیکي بشتش دستِ یک دس سٍص 8هسابقات اًتخابی با ضشیب یک ٍ ًین با حضَس  -5

، (شهرضا) متیه سرحدی : خَد سا بِ سشداٍس هسابقات هعشفی ًوایٌذ عباستٌذ اص 3/4/95 سٍص 14باصیکٌاى دستِ یک کِ هی بایست سأس ساعت  -6

، خشایار ادیثی (اصفهان)، محمدامیه قاصد (درچه)، امیرحسیه پىاهی (اصفهان)، داویال جهاوشاهی (درچه)سید هادی مجیدی 

 (کاشان)، محمدرضا حىطه (اصفهان)، سیدعلی میراحمدی (اصفهان)

 .داشتي هعشفی ًاهِ سسوی با سشبشگ ّیأت شْشستاى ٍ بذٍى خط خَسدگی ٍ با هْش ٍ اهضاء سئیس ّیأت شْشستاى الضاهی هیباشذ -7

اعالم یک ًفش هشبی ٍ سشپشست دس هعشفی ًاهِ ٍ ّوچٌیي هشخصات کاهل باصیکٌاى شاهل تاسیخ دقیق تَلذ، شواسُ هلی ٍ شواسُ بیوِ ٍسصشی  -8

 .الضاهی هی باشذ

 . بِ باال هی تَاًٌذ دس ایي هسابقات ششکت کٌٌذ11/10/1376هتَلذیي  -9

   .ّوشاُ داشتي شٌاسٌاهِ ٍ کاست بیوِ ٍسصشی الضاهی هی باشذ -10

ي وفر چهارم تا پیشىهاد سرمرتی جًاوان استان اصفهان ؛ جىاب آقای فرهاد  سِ ًفش بشتش هجوَع هسابقات اًتخابی بِ صَست هستقین -11

 تیش هاُ دس شْش شیشاص 20 لغایت 17تین اعضاهی استاى اصفْاى بِ هسابقات قْشهاًی کشَس جَاًاى کِ اص تاسیخ  ،فرهًمىد ي تصًیة کمیته فىی

   .بشگضاس هی گشدد سا  تشکیل خَاٌّذ داد

 

                                                            مهدی تکاتی 

                                                          رئیس هیأت تىیس ريی میز استان اصفهان

 

 

 


