اطـﻼعيـه شمـاره ٥٥
٩٦ / ٩ / ١٣

با توجه به پايان مرحله سوم رقابت هاي رنكينگ مناطق  ٦گانه كشور  ،ضمن اظهار امتنان از كليه ورزشكاران و عﻼقمندان كه در

اين مسابقات حضور يافتند؛ به آگاهي مي رساند :

مرحله  play offبازي ها در بهمن ماه سال جاري به مرحله اجرا در خواهد آمد .خواهشمند است با عنايت به موارد زير به

منظور شركت در اين مرحله از رقابت ها و همچنين جدول انتخاب شدگان نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمائيد.

 -١مهلت ثبت نام حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  ٩٦ / ١٠ / ٢٠تعيين گرديده است.

 -٢بر اساس آيين نامه مربوطه  ٤نفر اول اين مسابقات به ليگ برتر سال  ٩٧در دو گروه بانوان و آقايان راه خواهند يافت.

 -٣جهت حضور در اين مرحله هيچگونه وجهي دريافت نمي گردد و ثبت نام از طريق ايميل  ،فكس و يا درخواست كتبي
واجدين شرايط مقدور خواهد بود.

 -٤مسابقات طي تاريخ هاي  ١١/٥براي بانوان و  ٩٦/١١/٦براي آقايان در شهرستان كرج سالن دارت مجموعه ورزشي انقﻼب
برگزار خواهد شد.

 -٥سرپرست مسابقات آقاي مجيد زورمند -تلفن هماهنگي ٠٩١٢-٥٨٧٢٢٤٦ :
منطقه
شمال شرق
جنوب شرق
شمال غرب
جنوب غرب
مركزي الف

مركزي ب

آقايان

وابستگي

بانوان

وابستگي

حسين شوشتري

خراسان رضوي

عسل عوض زاده

سمنان

سيد جعفر سيدي زاده

خراسان رضوي

نيلوفر عوض زاده

سمنان

داريوش خورشيدي

فارس

ساناز برمشوري

فارس

ايليا خوشنودي

فارس

آسيه حاصلي اديب

كهگيلويه و بويراحمد

سيد جليل موسوي

گيﻼن

افسانه صفري

گيﻼن

بيت اله كريمي

گيﻼن

رويا محمودي

آذربايجان شرقي

امير بيرانوند

لرستان

سارا خدادادي

خوزستان

سلمان شهبازپور

لرستان

مهناز نوروزي

خوزستان

محمد تقي معطي

مركزي

فاطمه صفي

اصفهان

محمود هاروني

اصفهان

نيايش كريوند

مركزي

مجيد رضواني

البرز

طاهره يداله زاده

مازندران

آتنا دهقانپور
جﻼل مظفري

البرز

شادي پور
هاشمي

* بديهي است پس از پايان مهلت تعيين شده حضور در اين مسابقات مقدور نخواهد بود.

انجمن دارت ج.ا.ا

؟

تهران

