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  بانوان –مسابقات قهرمانی بسرگساالن شهرستان های استان اصفهان 

  خانه تنیس روی میس استان اصفهان– 1394 اسفند ماه 14 لغایت 13
 

 ...اداره ورزش و جوانان شهرستان

 ...هیأت تنیس روی میس شهرستان 

 تا سالم 

و ردود و صلوات رب محمد و آل محمد   لغایت 13 احتشاهاً تِ استحضاس هی سساًذ هساتقات قْشهاًی ضْشستاى ّای استاى اصفْاى دس قسوت تاًَاى دس تاسیخ ،(ص)پس از حمد خدا

 اسفٌذ هاُ دس خاًِ تٌیسشٍیویض استاى اصفْاى تشگضاس هی گشدد؛ لزا هشاتة جْت اقذام هقتضی تِ ّیأت تٌیس سٍی هیض ضْشستاى اتالغ هی 14

 .گشدد
سا تِ ضواسُ  ( ًفش تاصیکي ٍ یک ًفش هشتی4حذاکثش ) اسفٌذ هاُ لیست اساهی تاصیکٌاى 11ّیأت ضْشستاى ّا هی تایست الضاهاً تا تاسیخ  -1

 . فاکس ًوَدُ؛ تذیْی است تعذ اص تاسیخ پیص گفتِ ثثت ًام تین ّا هَسد قثَل ًویثاضذ34463990-031

تطخیص تَهی تَدى . ّش ضْشستاى هی تَاًذ یک تین دس هساتقات قْشهاًی استاى ضشکت دّذ ٍ لضٍهاً تایذ تاصیکٌاى تَهی ّواى ضْشستاى تاضٌذ -2

 .تاصیکٌاى تش اساس ضَاّذ ٍ هستٌذات تِ عْذُ ّیأت استاى هی تاضذ

 (تی ضشت هتحذالطکل). تین ّا هی تایست تا لثاس ٍسصضی هتحذالطکل دس هساتقات ضشکت ًوایٌذ -3

 .هساتقات تِ صَست سَئیت لیٌگ ٍ فقط تِ صَست تیوی اًجام خَاّذ ضذ -4

 .تِ تین ّای تشتش هساتقات کاج قْشهاًی ٍ حکن اّذاء خَاّذ گشدیذ -5

 اسفٌذ هاُ 11 صثح دس هحل خاًِ تٌیس سٍی هیض استاى اًجام هی پزیشد ٍ لضٍهاً ضْشستاًْایی کِ تا تاسیخ 9قشعِ کطی هساتقات سأس ساعت  -6

 .اعالم آهادگی ًوَدُ اًذ دس قشعِ کطی ضشکت دادُ هی ضًَذ

 .داضتي هعشفی ًاهِ اص اداسُ ٍسصش ٍ جَاًاى ضْشستاى ٍ کاست تیوِ ٍسصضی الضاهی است -7

 .ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب ٍ تغزیِ ٍسصضکاساى تِ عْذُ ّیأت ضْشستاى خَاّذ تَد -8

 اسفٌذ هاُ دس هحل خاًِ 21هشاسن اّذاء کاج ٍ لَح یادتَد هساتقات قْشهاًی ضْشستاى ّای آقایاى ٍ تاًَاى ٍ  تاضگاُ ّای استاى اصفْاى دس تاسیخ  -9

 .تٌیس سٍی هیض استاى اصفْاى تشگضاس هی گشدد

 

                                                                مهدی تکابی 

                                                          رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان

 

 


