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  استان اصفهان مسابقات جام حذفی آقایاناولین دوره 

 خانه تنیس روی میز استان اصفهان  – 1398فروردین  23و  22

 

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ... ئیسر

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

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد )ص(،  جام حذفی آقایانمسابقات میز استان اصفهان در نظر دارد اولین دوره  هیأت تنیس رویبه استحضار می رساند  پس از حمد خدا

به شرکت در این  تیم های عالقه مندلذا از  نماید؛ برگزار 1398فروردین ماه  23و  22 به صورت متمرکز و در یک مرحله را استان اصفهان

 رقابتها دعوت می شود با شرایط ذیل در مسابقات حضور یابند.

 بازی به شرح جدول ذیل برگزار می گردد. 5صورت تیمی با ارنج مسابقات به  -1

 Bتیم  Aتیم  ردیف

 دوبل دوبل 1

2 A1 B2 

3 A2 B1 

4 A3 B4 

5 A4 B3 

 .بازیکن به اضافه یک مربی، یک سرپرست، یک مسئول تدارکات، به هیات استان معرفی نماید 8هر باشگاه می تواند حداکثر  -2

 حذفی برگزار می گردد. تک صورت مسابقات در یک جدول و به -3

 مجاز به حضور در تیم دیگری نمی باشند. 97-98بازیکنان حاضر در تیم های لیگ برتر بزرگساالن آقایان فصل  -4

 مسابقات الزامی می باشد. انفرادی به باال( در ارنج  11/10/1380حضور یک بازیکن جوان )متولد  -5

می بایست تا تاریخ  ریال000/500/1انک ملی به نام هیأت تنیس روی میز استان اصفهان به مبلغ ب 0110854783003فیش واریزی به شماره حساب  -6

 به همراه اعالم آمادگی و همچنین لیست اسامی نفرات ارسال گردد. 25/12/1397

  اصفهان انجام می پذیرد.سیدگذاری تیم ها بر اساس چهار بازیکن نخست معرفی نامه هر تیم با الویت رنکینگ کشور و سپس رنکینگ استان  -7

 همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد. -8

 می باشد. Nittaku J-TOPتوپ مسابقات از نوع  -9

 .باشد می الزامی میز روی تنیس فدراسیون عضویت کارت داشتن همراه -10

تصمیمات متخذه برای باشگاه ها، هیات شهرستان ها و  در صورت بروز هر گونه موارد پیش بینی نشده، تصمیم نهایی به عهده سازمان لیگ هیات استان و -11

  بازیکنان الزم االجراء می باشد.

  .کلیه قوانین و مقررات ذکر شده در آیین نامه لیگ برتر برای این مسابقات نیز اجرا می گردد -12

 مهدی تکابی                                                                                                                      

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                                                   

 

 

 


