
 
 

 

 جمهوری اسالمی ایران فدراسیون تنیس 

 سازمان لیگ تنیس کشور

  بانوانمسابقات تنیس 

 (کشور آزاد  مسابقات) 

 8131  ماه  خرداد 11لغایت  11 

   بروجنشهرستان  - چهارمحال و بختیاریاستان 
 میزبان یاریچهارمحال و بختهیئت تنیس استان  

 مسابقات مدیر   51131833100: پور  یهاد یآقا

 انفرادی آزاد    

 به باال حق شرکت در این مسابقات را نخواهند داشت .  11/15/1383متولدین 
 روش مسابقات

 محل مسابقات پور یمژگان هاد ادیزنده  سیتن آکادمی – یدانیدو و م ستپی جنب – مارستانیب روبروی –جاده مبارکه  یابتدا

 محل خوابگاه  . میباشد   عهده شرکت کنندگانمسئولیت تامین غذا و محل اقامت بر 

 .بود خواهد ست 3 از ست 2 بصورت انفرادی بخش در مسابقات -

 . شد خواهد اجرا برک تای سیستم ست هر در -

 نفر 32 اصلی اندازه جدول انفرادی –نفر  32اندازه جدول انفرادی مقدماتی:  -

 +C دسته بندی مسابقه  -

 در این مسابقه را ندارند.نفر اول رنکینگ اجازه حضور  12 -

 شرایط فنی

 .امکان ثبت نام آنالین در این دوره از مسابقات به صورت آنالین امکان پذیر می باشد 

خود با مراجعه به   IRIPINبخش سامانه خدمات آنالین با داشتن  lti.ir Sبرای ثبت نام افراد می بایست ضمن مراجعه با سایت 

 خصی خود اقدام به ثبت نام نمایند. صفحه ش

 می باشد . 53/18/ 50شنبهیک  روزآخرین مهلت ثبت نام آنالین 

  .بدیهی است اولویت ثبت نام و حضور در جدول با افرادی میباشد که به صورت آنالین ثبت نام نموده اند

و کلیه افراد اعم از آن که به صورت آنالین ثبت نموده اند و یا قصد ثبت نام به صورت نمی باشد    Sign inاین ثبت نام به منزله 

 حضور یابند . 18:55الی  11:55از ساعت   15/53/18  جمعه روز حضوری را دارند می بایست 

 روبرو خواهد گردید .در صورتی که بازیکنی ثبت نام آنالین نماید و در مسابقه شرکت ننماید با جریمه کسر امتیاز       

 *توضیحات*

 (آنالین نام ثبت) 

سابقات روز جمعه   - ساعت   15/53/18ثبت نام در محل م وثبت نام در محل  و روز  یجدول مقدماتنفرات  یبرا 18 یال 11از 

شنبهی صلنفرات  یبرا 18 یال 11ساعت  ک ضور در زمان ثبت نام برا یجدول ا ست ) ح شده ا شرکت  یتمام یدر نظر گرفته 

  باشد( یم یکنندگان الزام

- Sing In :است شده گرفته نظر در 18 الی 11 ساعت از  15/53/18جمعه   روز مسابقات محل در. ُ (Sing In  شرکت تمامی برای  

 (باشد می الزامی کنندگان

   11/53/18  شنبه مسابقات شروع –15/53/18  جمعه روز 18الی  11 ساعت مسابقات محل در:  کشی قرعه -

 .  میباشد تنیس فدراسیون سایت در اعالمی رنکینگ اساس بر کشی قرعه -

شترک سوم نفرات مجموع – ریال 555/555/3 دوم نفر – ریال 555/555/8 اول نفر: جوایز   نفرات مجموع – ریال 555/555/3 م

   ریال 555/555/3 هشتم تا پنجم

 سایر نفرات برابر جدول رنکینگ –امتیاز  31نفرات پنجم  –امتیاز  15نفرات سوم  -امتیاز 155نفر دوم  -امتیاز 105نفر اول 

 توضیحات

بروده کره  الیرر555/355/1نفررات شررکت کننرده مبلر   یحق ثبت نام برراباشد ،  یم یالزام IRIPIN داشتن کد اریدر اخت

 .ندیمسابقات نما ریمد لیرا تحو یزیوار شیپرداخت و ف یمبل  فوق در محل مسابقات بصورت حضور ستیبا یم

و  هرا تیمسرئول هیرکل تیباشرد ، در صرورت عردم عضرو یمر یشرکت کنندگان الزام یتمام یبرا یورزش مهیب تیعضو داشتن

 به عمل آورد. یریتواند از حضور شخص در مسابقه جلوگ یم گیباشد . سازمان ل یعواقب آن بر عهده شرکت کننده م

 مدارک مورد نیاز


