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 رونق تولید، 1398سال                                                                  

 «اصالحیه»

 استان اصفهانمسابقات باشگاه های پیشکسوتان بانوان 

 خانه تنیس روی میز استان اصفهان -1398ماه  اسفند  16لغایت  15
 

 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(،        ماه در خانه  اسفند 16لغایت  15استان اصفهان در تاریخ  باشگاه های پیشکسوتان بانوانبه استحضار می رساند مسابقات  پس از حمد خدا

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

بازی دونفره طبق جدول ذیل خواهد بود که برای هر مسابقه نیم امتیاز در نظر  1بازی انفرادی و  4بازی، شامل  5مسابقات به صورت ارنج   -1

بازی هر مسابقه انجام خواهد شد و طبق برد و باخت بر اساس امتیازات هر بازی نیم خواهد بود، مثال چنانچه یک  5گرفته شده است و تمام 

 5/2بر صفر به تیم برنده  5امتیاز و بازنده نیم امتیاز تعلق می گیرد و یا در صورت برد  2یان برسد به تیم برنده به پا 1بر  4مسابقه با نتیجه 

 و به تیم بازنده امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

 رده سنی Bتیم  Aتیم  رده سنی ردیف

 به پایین( 1368به باال )متولدین  سال 30رده سنی  دوبل دوبل به پایین( 1368سال به باال )متولدین  30رده سنی  1

 به پایین( 1368سال )متولدین  39تا  30رده سنی  A1 B1 به پایین( 1368سال )متولدین  39تا  30رده سنی  2

 به پایین( 1358سال )متولدین  49تا  40رده سنی  A2 B2 به پایین( 1358سال )متولدین  49تا  40رده سنی  3

 به پایین( 1348)متولدین  سال 59تا  50رده سنی  A3 B3 به پایین( 1348)متولدین  سال 59تا  50رده سنی  4

 به پایین( 1338)متولدین  سال یه باال 60رده سنی  A4 B4 به پایین( 1338)متولدین  سال یه باال 60رده سنی  5
 

 سرپرست در مسابقات شرکت نماید.نفر بازیکن به اضافه یک مربی و یک  6نفر و حداکثر  4هر تیم می تواند با حداقل  -2

 داشتن لباس متحدالشکل )لباس فرم مورد تائید فدراسیون در مسابقات کشور( الزامی می باشد. -3

 بازیکن غیر بومی در ارنج تیم ها بالمانع می باشد. 2حضور حداکثر  -4

واریز و فیش واریزی به همراه  0110854783003به شماره حساب  می بایستریال می باشد که  000/500/1مبلغ برای هر تیمورودیه مسابقات  -5

اسفند ماه فاکس شود و تاییدیه تلفنی جهت ثبت در فرم  11تا تاریخ  03134463990معرفی نامه رسمی از هیأت شهرستان مربوطه به شماره 

 اعالم آمادگی مسابقات اخذ گردد.

 باشد. زامی میال عرفی نامه رسمی از هیأت شهرستان مربوطهمداشتن  -6

 الزامی می باشد. فدراسیون عضویت کارتو  همراه داشتن شناسنامه و کارت بیمه ورزشی -7

 می باشد. +DHS 40توپ مسابقات از نوع  -8

 مهدی تکابی                                                        

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 

 

 


