فدراسیون تنیس جمهوری اسالمی ایران
سازمان لیگ تنیس کشور
)مسابقات تنیس رده های سنی (زیر12و  14سال)
دختران  .پسران
گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر

 20اردیبهشت لغایت  27اردیبهشت ماه 1397
تهران
میزبان

هیئت تنیس استان تهران (مجموعه تنیس آزادی)

مدیر مسابقات

امیر مهذب نیا  09364574006:و021-44739024

روش مسابقات
محل مسابقات
محل خوابگاه

ویژه رده سنی زیر  12سال :متولدین  89/02/20لغایت متولدین 84/10/11
ویژه رده سنی زیر  14سال 86/02/20 :لغایت متولدین 82/10/11
تهران  -اتوبان تهران کرج-مجموعه ورزشی آزادی-ورودی خانه کشتی – زمینهای تنیس
مسئولیت تامین غذا و محل اقامت بر عهده شرکت کنندگان میباشد .

توپ مسابقات

شرایط فنی

-

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

-

در هر ست سیستم تای برک اجرا خواهد شد .

-

اندازه جدول انفرادی مقدماتی 64 :نفر – اندازه جدول انفرادی  64نفر (در بخش پسران)

-

اندازه جدول انفرادی مقدماتی 32 :نفر – اندازه جدول انفرادی  32نفر (در بخش دختران)

-

دسته بندی مسابقه A++

-

بازی ها در دو بخش دختران و پسران برگزار می گردد.می شود

امکان ثبت نام آنالین در این دوره از مسابقات به صورت آنالین امکان پذیر می باشد
برای ثبت نام افراد می بایست ضمن مراجعه با سایت  slti.irبخش سامانه خدمات آنالین با داشتن  IRIPINخود با مراجعه به صفحه
شخصی خود اقدام به ثبت نام نمایند
*توضیحات*
( ثبت نام آنالین)

آخرین مهلت ثبت نام آنالین سه شنبه  1397/02/18می باشد .
بدیهی است اولویت ثبت نام و حضور در جدول با افرادی میباشد که به صورت آنالین ثبت نام نموده اند
این ثبت نام به منزله  Sign inنمی باشد و کلیه افراد اعم از آن که به صورت آنالین ثبت نموده اند و یا قصد ثبت نام به صورت
حضوری را دارند می بایست روز چهار شنبه  1397/02/19از ساعت  16:00الی  18:00حضور یابند .
در صورتی که بازیکنی ثبت نام آنالین نماید و در مسابقه شرکت ننماید با جریمه کسر امتیاز روبرو خواهد گردید .
 بازیکنانی که موفق به ثبت نام آنالین در سایت سازمان لیگ نشده اند میتوانند روز چهار شنبه  1397/02/19در محل مسابقات بهصورت حضوری ثبت نام نمایند.
 :Sing In -در محل مسابقات روز چهار شنبه  1397/02/19از ساعت  16الی  18در نظر گرفته شده است Sing Inُ (.برای تمامی

توضیحات

شرکت کنندگان الزامی می باشد)
 قرعه کشی  :در محل مسابقات ساعت  18روز چهار شنبه  –1397/02/19شروع مسابقات پنج شنبه  1397/02/20ساعت 9صبح قرعه کشی بر اساس رنکینگ اعالمی در سایت فدراسیون تنیس میباشد.جدول امتیاز انفرادی :
 -نفر اول  300امتیاز -نفر دوم  220امتیاز -نفرات سوم  145امتیاز – نفرات پنجم  100امتیاز – سایر نفرات برابر جدول رنکینگ

مدارک مورد
نیاز

دریافت کد  IRIPINاز طریق سایت الزامی می باشد  ،اصل شناسنامه -کارت بیمه ورزشی صادر شده در سال  -1396ارائه اصل فیش بانکی به مبلغ
 700/000ریال ( انفرادی) و برای ثبت نام به حساب  6219861038552195بنام پیمان شریفی (ارائه اصل فیش بانکی در زمان ثبت نام الزامی می
باشد).

