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بسمه تعالی

اداره کل ورزش  و جوانان استان .............................                       
 رئیس محترم هیئت تنیس روی میز استان .............................       

       "دور اول مسابقات تورایرانی هوپس پسر ایران " ( ١٤٠٠ )      

به مناسبت روز دانش آموز                         
فدراسیون تنیس روی میز                             ـ هیئت تنیس روی میز استان آذربایجان شرقی برگزار کنندگان :

تاریخ برگزاری : ١٢ لغایت ١٤ آبان ١٤٠٠ ـ بناب  ـ تاریخ تولد : ١٣٨٨/١٠/١١ الی ١٣٩٠/١٠/١٠   -
مسابقات از ساعت ٩ صبح روز ١٢ آبان ماه آغاز می شود .                       -

ورود : عصر روز ١٤٠٠/٨/١١                             ـ خروج : بازیکنان عصر روز ١٤٠٠/٨/١٤ -

تاریخ ها و محل

 برگزاری مسابقات :

استانهایی که از طریق منطقه کسب سهمیه نموده اند ، می بایست اعالم آمادگی نفرات خود را تا تاریخ  -
١٤٠٠/٨/١ از طریق اتوماسیون اداری ارسال نمایند . 

قرعه کشی مسابقات ١٤٠٠/٨/١١ در محل فدراسیون برگزار می شود .   -

اعالم آمادگی و 

قرعه کشی مسابقات :

بازیکنان شرکت کننده در گروه های ٣ یا ٤ نفری قرعه کشی می شوند که در پایان مرحله گروهی از  -
هر گروه دو بازیکن به مرحله حذفی راه پیدا خواهد کرد . مرحله گروهی و حذفی بصورت ٣ گیم از ٥ گیم 

برگزار می شود . 
سهمیه استان ها : هر منطقه ٥ بازیکن و استان میزبان ٤ بازیکن  -

روش برگزاری و 
سهمیه استان ها :

- هزینه حق الزحمه و غذای کادر برگزاری ، جوایز و توپ مسابقات بعهده فدراسیون می باشد . -
-هزینه های اسکان شرکت کنندگان و کادر برگزاری ، سالن و امکانات برگزاری مسابقات ، تأمین پزشکیار ، اورژانس 

و انتظامات بعهده میزبان است . 
ـ به نفرات اول تا سوم ، مدال و حکم قهرمانی اهدا خواهد شد .  -

هزینه های ورودی و ایاب و ذهاب به عهده شرکت کنندگان می باشد . حضور یک مربی بهمراه بازیکنان هر استان  -
الزامی است . در جریان مسابقات فقط کسانی حق راهنمایی بازیکنان را دارند که توسط هیئت استان مربوطه معرفی 

شده باشند .  

هزینه ها :
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میز : IRTTF - NOSHAD                                     ـ توپ : سه ستاره ٤٠+ دبل فیش   - تجهیزات :

سالن : بناب – جاده بناب به تبریز – میدان امام علی (  ع ) – مجتمع ورزشی والیت   -
خوابگاه : بناب – مدرسه نمونه ولیعصر  -

رابط مسابقات : آقای محسن قصاب ماهر – شماره تماس : ٠٩١٤١٢٢٠٨٤٥  -

آدرس و رابط مسابقات :

ـ ثبت نام در سامانه ملی تنیس روی میز جهت دریافت کارت عضویت فدراسیون و داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است 
 ( www.portal.irttf.ir) .

ـ طبق پروتکل های بهداشتی بازیکنان و مربیان بایستی ٤٨ ساعت قبل از آغاز در مسابقات تست منفی کرونا (PCR)خود را به کمیته 
مسابقات فدراسیون ارسال نمایند. لذا افرادی که تست آنها مثبت شود نمی توانند در مسابقات شرکت نمایند. به هیچ عنوان نامه دستی 

پزشک و یا شبکه بهداشت و درمان مورد قبول نمی باشد و بایستی جواب تست توسط آزمایشگاه ارسال گردد . 

ـ ورود تماشاچی و افراد متفرقه در سالن مسابقات ممنون می باشد . 

بهمراه داشتن شناسنامه عکس دار یا گواهی معتبر عکس دار از آموزش و پرورش الزامی است(صغر سن ممنوع است) -
استانها از اعزام نفرات اضافی به مسابقات جداً خودداری نمایند . -

در خصوص موارد پیش بینی نشده کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز تصمیم گیری خواهد کرد .  -

سایر موارد :

      

ورودی شرکت کنندگان مسابقات مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال می باشد که بایستی استان مربوطه با معرفی نامه از طریق  -
اتوماسیون اداری تا تاریخ ١٤٠٠/٨/١ واریز نمایند . در صورت انصراف بازیکنان مبلغ ورودی عودت داده نمی شود . 

شماره حساب : ١٨٦٩٥٥٧٧٧٠ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی بنام فدراسیون تنیس روی میز

پیمان حسنی
 دبیر فدراسیون


