
25/02/1400 

8860/00 

 دارد
 

25/02/1400 

8860/00 

 دارد

 

 

 بسمه تعالی 

 ریاست محترم هیئت تنیس روی میز استان ...  

 باسالم

در آکادمی امیراحتشام زاده تهران ارسال   انتخابی تیم ملی نوجوانان دختران و پسراناحتراماً ، بپیوست نفرات دعوت شده و آئین نامه        

 می گردد. لذا مقتضی است شرایط برگزاری به نفرات دعوت شده اطالع رسانی شود . 
 

 1384/ 11/10 تاریخ تولد : برگزار می شود .تیرماه  13الی  10دختران و مسابقات  تیرماه 8الی  5پسران تاریخ برگزاری مسابقات -1

 اسکان و تغذیه به عهده نفرات شرکت کننده می باشد.  -2
 استان ها می توانند برای هر شرکت کنندگان یک مربی معرفی نمایند.  -3

(خود را به کمیته مسابقات PCRدر مسابقات تست منفی کرونا )  آغازساعت قبل از    48طبق پروتکل های بهداشتی بازیکنان و مربیان بایستی  -4
داشت و  فدراسیون ارسال نمایند. لذا افرادی که تست آنها مثبت شود نمی توانند در مسابقات شرکت نمایند. به هیچ عنوان نامه پزشک و یا شبکه به 

  . ارسال گردد  آزمایشگاه  توسط  بایستی جواب تست  و  باشد  نمی  قبول  از  درمان مورد  ا   20توصیه می شود  نفرات روز قبل  ز مسابقات 

 شرکت کننده از حضور در مکانهایی که احتمال ابتال به ویروس کرونا وجود دارد جداً خودداری شود.  
اداره کل ورزش و جوانان    -5 با هماهنگی  بازیکنان دعوت شده  استانها جهت تمرین   ، استان های کشور  بندی  به وضعیت کرونا و رنگ  باتوجه 

 ن قرار دهند.   استان ، سالن در اختیار آنا
جهت حضور در مسابقات اعالم آمادگی نمایند در غیر اینصورت به منزله عدم شرکت می باشد و    22/3/1400بازیکنان شرکت کننده تا تاریخ    -6

 نفرات بعدی رنکینگ ملی دعوت خواهند شد .  
داشتن  -7 و  فدراسیون  عضویت  کارت  دریافت  جهت  میز  روی  تنیس  ملی  سامانه  در  نام  . ثبت  است  الزامی  ورزشی  بیمه  کارت 

(www.portal.irttf.ir ) 

 ورود افراد متفرقه و تماشاچی به سالن مسابقات ممنوع می باشد.  -8
ازیکنان پس از اتمام مسابقه و خارج  بجزء بازیکنان که در کورت بازی هستند کلیه افراد داخل سالن بایستی از ماسک استفاده نمایند . ضمناً ب -9

 شدن از کورت بازی بایستی حتماٌ از ماسک استفاده نمایند. .  

 می باشد.   IRTTF-NOSHADمسابقات با توپ دبل فیش و میز بازیها -10
گیم    7گیم از  4احل حذفی بصورت گیم و مر 5گیم از  3برنامه زمانبندی مسابقات متعاقباً اعالم می شود . مسابقات در مرحله گروهی مقدماتی  -11

 برگزار خواهد . 
مرحله مقدماتی  مسابقات دوره ای و حذفی و مرحله نهایی در دو مرحله بصورت حذفی  برگزار می گردد که در هر مرحله قهرمان مسابقات    -12

 بعضویت تیم ملی در خواهد آمد .  
 قرعه کشی روز قبل از آغاز مسابقات انجام خواهد شد.  -13
 سرکار خانم نسرین محمدزاده دبیر محترم کمیته مسابقات هماهنگ کننده برگزاری مسابقات می باشد.-14
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