*جایزه بزرگ تهران*

مدیران ومربیان محترم باشگاهها؛

مسابقات تیراندازی باکمان باعنوان جایزه بزرگ تهران درمسافت هجده متر درتاریخ  ۴/۵/۵۹لغایت ۹/۵/۵۹
برگزارمیگردد
رشته های ریکروآقایان وبانوان بزرگساالن و نوجوانان(متولدین فروردین  ۱۸۳۱به بعد)روزپنج شنبه ۴/۵/۵۹
رشته های کامپوندآقایان وبانوان بزرگساالن ونوجوانان(متولدین فروردین  ۱۸۳۱به بعد)روزجمعه ۹/۵/۵۹
شروع مسابقات ساعت  ۹صبح
ثبت نام تیراندازان حداکثرتا روز سه شنبه مورخ  ۲/۵/۵۹ساعت  ۱۱وازطریق سایت هیات تیراندازی باکمان استان
تهران خواهدبود
*درصورت کامل شدن ظرفیت سایت زودتر از وقت تعیین شده بسته خواهد شد
ورودیه مسابقه مبلغ شصت هزارتومان برای تیراندازان استان تهران ومبلغ هفتادهزارتومان برای تیراندازان دیگر
استانهای کشور وپرداخت به شماره کارت  ۹۳۵۲۱۸۱۸۳۱۵۱۵۱۵۵بنام محمد جهانگیرطالبی

*تیراندازان می بایست فیشهای واریزی یاپرینت پرداختی خودراروز مسابقه تحویل نمایند

*تیراندازان نوجوان (غیر تهرانی) میبایست یک برگ کپی از مدرک شناسایی خود را روز مسابقه تحویل نمایند

قوانین برگزاری مسابقات
_۱کمانداران بعداز یک دورمقدماتی دربخش نوجوانان و دو دور مقدماتی دربخش بزرگساالن ،مسابقات حذفی
رابرگزارخواهندکرد
_۲کلیه کمانداران براساس جدول تنظیمی که توسط کمیته برگزاری مسابقات تنظیم میگردد بایددرزمان
مقرربراساس جدول مسابقات درخط تیراندازی حضوریابند
_۸عدم حضور کمانداردرخط تیراندازی درهنگام شروع هرمرحله ازمسابقه به منزله انصراف وی تلقی خواهدشد
_۴کمانداران می بایست درکلیه مسابقات تیراندازی باکمان استان تهران کارت عضویت هیٱت تهران رابهمراه
داشته باشند(فقط برای کمانداران استان تهران)
_۹کمانداران میبایست کارت عضویت فدراسیون وکارت بیمه ورزشی خودرابهمراه داشته باشند(برای کلیه
کمانداران کشور)
_۱کمانداران می بایست با لباس ورزشی مناسب ودارای نام خانوادگی کامل(چاپ شده برپشت تی شرت ویا
سارافن) درزمین مسابقه حضورداشته باشند،
ازشرکت تیراندازانی که نام خانوادگی خود را بصورت کاغذ پانچ بر روی لباس خودنصب کرده باشنددرمسابقات
معذوریم
_۵کلیه خانمهاوآقایان موظف به رعایت پوشش اسالمی براساس عرف جامعه هستند
_۳قوانین کلی مسابقات براساس قوانین اجرایی فدراسیون تیراندازی باکمان جمهوری اسالمی ایران خواهدبود
_۵درمسابقه فوق به نفرات اول تاسوم هرماده ورزشی مبلغ ده میلیون ریال،پنج میلیون ریال و سه میلیون ریال
دربخش بزرگساالن و مبلغ پنج میلیون ریال،سه میلیون ریال و دومیلیون ریال دربخش نوجوانان جایزه تعلق
خواهدگرفت

محل برگزاری مسابقه؛ مجموعه ورزشی انقالب

