
دونفرهانفرادیدونفرهانفرادی

بِ قبل 1383/11/10بِ قبل 1383/11/10بِ قبل 1383/11/10بِ قبل 1383/11/10

تا -  ست 3 ست از 2

 ست سوم 1/8هرحله 

بصورت سوپر تایبرک هی 

باشذ

- ست 3 ست از 2

NOAD -   ست سوم

بصورت سوپر تایبرک هی 

باشذ

تا -  ست 3 ست از 2

 ست سوم 1/8هرحله 

بصورت سوپر تایبرک هی 

باشذ

- ست 3 ست از 2

NOAD -   ست سوم

بصورت سوپر تایبرک هی 

باشذ

ریال15/000/000: نفر اول
: تین اول

ریال10/000/000
ریال13/000/000: نفر اول

: تین اول

ریال10/000/000

ریال10/000/000: نفر دوم
 6/000/000:      تین دوم

  ریال

  9/000/000:      نفر دوم

 ریال

 6/000/000:      تین دوم

  ریال

: هجووع سوم هشترک

 ریال8/000/000

: هجووع سوم هشترک

 ریال5/000/000

: هجووع سوم هشترک

 ریال7/000/000

: هجووع سوم هشترک

 ریال5/000/000

 850/000هر نفر            

ریال

 1/500/000هر تین        

ریال

 850/000هر نفر            

ریال

 1/500/000هر تین        

ریال

By: Mehdi

هیات تنیس استاى فارس 

 09177366813بخش بانواى هاریا تیووری 

هیسببى

هسئَل ّوبٌّگی

تَپ هسببقبت

 سال اقایاى40پیشکسوتاى باالی  - (دختر- پسر ) سال 14نوجواناى زیر  - (آقایاى- بانواى  )انفرادی و دو نفره آزاد 

هتعاقبا اعالم هی شود

هتعاقبا اعالم هی شود

 اسکنذر فرگتسرداٍر هسببقبت

 09178044020 بهراد روالنوریاى هدیر هسببقبت

رٍش هسببقبت

هحل هسببقبت

فدراسیَى تٌیس جوَْری اسالهی ایراى 

ّیبت تٌیس استبى فبرس

هسببقبت جبیسُ بسرگ جطٌَارُ تٌیس استبى فبرس
1397 اسفٌد هبُ 21 لغبیت 11

ضْرستبى ضیراز- استبى فبرس

 500/000هر نفر                 

ریال

جَایس هسببقبت 

ضرایط فٌی
ست سوم -  ست 3 ست از 2

بصورت سوپر تایبرک هی باشذ

 4 ست بصورت  3 ست از 2

گین هی باشذ

جوایس غیر نقذیریال8/000/000:        نفر اول

جوایس غیر نقذی

جوایس غیر نقذی

هبلغ ٍرٍدی
 750/000هر نفر                 

ریال

 تین12

ضرایط برگساری

ضرایط سٌی

جایسه  بسرگ آقایان

 نفر12 نفر14

جایسه بسرگ بانوان
 سال14نوجوانان زیر پیشکسوتان

بِ بعد 1383/11/10بِ قبل 1357/11/10

 5/000/000:             نفر دوم

ریال

: هجووع سوم هشترک

 ریال4/000/000

حداقل تعداد 

ببزیکي ٍ تین 

جْت برگساری

 نفر16  تین12 نفر16 

. در هحل برگساری هسببقبت اًجبم خَاّد ضد19  سبعت 1397/12/10قرعِ کطی هسببقبت رٍز جوعِ 

.. صبح  خَاّد بَد ٍ ترتیب ٍ ضرایط هسببقبت بر اسبس تصوین ٍ ًظر سرداٍر ٍ هدیر هسببقبت خَاّد بَد9ضرٍع هسببقبت از سبعت 

 ببًک تجبرت بِ ًبم سید کبظن چببک ٍ سید هصطفی هَسَی  ّیبت تٌیس ٍاریس 5859-8370-0102-6331ببزیکٌبى جْت ضرکت در قرعِ کطی هی ببیست هبلغ هَرد ًظر را بِ کبرت ضوبرُ 

. ٍاتس اپ ًوبیٌد09178044020ًوبیید ٍ عکس فیص ٍاریسی را بِ ضوبرُ 

:تَضیحبت

. داضتِ ببضٌد97 توبهی ضرکت کٌٌد گبى هی ببیست بیوِ ٍرزضی سبل 


