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"بسمه تعالی"                                  

رئیس محترم هیئت تنیس روی میز استان ... 
مدیریت محترم باشگاه ورزشی ....   

باسالم 
احتراماً باطالع می رساند پیرو بخشنامه مورخه ١٤٠٠/٠٤/٠٦ ، این فدراسیون درنظر دارد مسابقات پاراتنیس روی میز بزرگساالن 
باشگاههای کشور در بخش آقایان و بانوان را برگزار نماید. لذا مقتضی است دستور فرمائید با توجه به شرایط ذیل تا تاریخ 
١٤٠٠/٠٥/٢٠ نسبت به معرفی تیم آن باشگاه اقدام گردد. بدیهی است این مسابقات با رعایت پروتکل های بهداشتی و با اخذ 

مجوز از ستاد ملی کرونا برگزار خواهد شد . 

شرایط برگزاری : 
مسابقات تیمی شامل کالس های زیر است : 

مسابقات تیمی  کالس های ١ و ٢ -
مسابقات تیمی کالس ٣ -

مسابقات تیمی کالس های  ٤ و ٥ -
مسابقات تیمی کالس  ٦ و٧  -

مسابقات تیمی کالس ٨ -
مسابقات تیمی کالس های ٩ و١٠ -

شایان ذکر است در  هر کدام از کالس های اعالم شده، درصورت به حد نصاب رسیدن هر گروه با حداقل چهار تیم ، مسابقات 
در آن گروه برگزار می گردد . در صورتی که هر گروه به حد نصاب نرسد تیم ها می توانند در کالس باالتر خود شرکت کنند . 

- هر تیم شامل حداقل ٢ و حداکثر ٤ بازیکن ، یک مربی و یک سرپرست در هر بخش می باشد . 
نکته قابل توجه :

در مسابقاتی که از دو کالس تشکیل شده اند مانند کالس های یک و دو ،  بازیکنان  هر دو کالس باید  در مسابقات انفرادی و 
دونفره در ارنج قرار بگیرند . همچنین  درصورت  به حد نصاب نرسیدن و ادغام در کالس های  باالتر، این قانون باید در نظر 

گرفته شود که چگونگی اجرای آن در صورت ادغام اعالم خواهد شد . 
بدیهی است اطالعات بیشتر بعد از دریافت نهایی اعالم آمادگی از سوی هیئت تنیس روی میز استان اعالم می گردد.

مکان و زمان برگزاری : مکان : تهران       زمان : متعاقبا اعالم خواهد شد

اصالحیه
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 هزینه ها : 

١- هزینه ایاب و ذهاب ، تغذیه و اسکان بر عهده تیم های شرکت کننده می باشد. 
٢- هرتیم نشسته و ایستاده بایستی مبلغ پانزده میلیون ریال بابت هزینه های برگزاری مسابقات پرداخت نماید . درصورتیکه یک 

باشگاه با دو تیم نشسته و ایستاده شرکت نمایند بایستی بیست میلیون ریال پرداخت نماید.
شماره حساب : ١٨٦٩٥٥٧٧٧٠ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی بنام فدراسیون تنیس روی میز

شماره شبا: ٧٣٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٨٦٩٥٥٧٧٧٠ IR بانک ملت شعبه مستقل مرکزی بنام فدراسیون تنیس روی میز

پیمان حسنی
 دبیر فدراسیون


