
  دوره پیکارهاي قهرمانی بدمینتون زرتشتیان سراسر کشور ششمینآیین نامه 

در تاالر اختصاصی  1395شهریورماه  5لغایت  شهریور 2ي پیکارهاي قهرمانی بدمینتون زرتشتیان سراسر کشور از تاریخ  دوره ششمین
و با همکاري اداره کل تربیت بدنی استان فارس و شیراز ،  شیراز به همت انجمن زرتشتیان شیراز توسط کمیسیون ورزش این انجمن  بدمینتون

ر خواهد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و هیئت هاي بدمینتون استان فارس و شیراز ، هفته نامه ي امرداد و کانون دانشجویان زرتشتی برگزا
  . شد

ك تشخیص اصل کارت شناسایی زرتشتی و تأیید انجمن زرتشتیان شهر یا تنها ورزشکاران زرتشتی مجاز به شرکت در پیکارها می باشند ، مال  -1
  .محل اقامت ورزشکار و یا کارت شناسایی زرتشتی یکی از بستگان درجه یک به همراه تعهد شخص و اصل شناسنامه نامبرده خواهد بود

) و رده سنی جوانان و بعد از آن 1380 زاده شدگان وانان () ، نوجو بعد از آن 1383زاده شدگان مسابقات در پنج رده سنی نونهاالن ( -2
) برگزار خواهد و قبل از آن 1360زاده شدگان ) ، پیشکسوتان (1361تا  1376زاده شدگان ، بزرگساالن ()و بعد از آن 1377شدگان زاده(

  . شد و به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی در طول برگزاري مسابقات الزامی می باشد
   .ي بعدي ادغام خواهد شدبه حد نصاب رسیدن مالك برگزاري هر رده خواهد بود و در صورت به حدنصاب نرسیدن ، آن رده سنی با رده -3

  در رده ي بزرگساالن شرکت کنند. تبصره : در صورت به حد نصاب نرسیدن رده پیشکسوتان ، شرکت کنندگان این رده در صورت تمایل می توانند
  . شود می برگزار وخانمها آقایان ر دو گروهمسابقات د -4
ها بایستی با روسري سفید در آئین گشایش حضور بهم باشندگی تمامی شرکت کنندگان با لباس ورزشی در آیین گشایش الزامی است ( خانم -5

 .)رسانند

  د.ون جمهوري اسالمی ایران خواهد بوبدمینتقوانین و مقررات پیکارها مطابق با آخرین اصول و مقررات اعالم شده از سوي فدراسیون  -6
ي شرکت در پیکارها را که در بدو ورود در اختیارشان قرار خواهد گرفت به همراه شرکت کنندگان بایستی در طول برگزاري پیکارها کارت ویژه -7

 . داشته باشند
، اه ( سرپرست ) با خود داشته باشدرا تحت عنوان همر)سال 18باالي ورزشکاران رده هاي سنی نونهاالن و نوجوانان می توانند تنها یک نفر (  -8

 . سرپرست نیز بایستی ضمن تکمیل فرم نام نویسی ، مدارك خود را بطور کامل همچون ورزشکار شرکت کننده ارسال دارد
 850,000ي استفاده از غذا براي هر نفر  ریال و هزینه 150,000 (ورزشکاران ، سرپرستان)هزینه نام نویسی در این پیکارها براي هر نفر -9

) ، سایرین نمی توانند از امکانات خوابگاه و غذا 8بند( وسرپرستان ورزشکاران غیراز به میباشد، رایگان ازخوابگاه استفاده آنکه ضمن خواهدبود، ریال
دوره پیکارهاي ورزشی جام  مینششنفرات اول رشته بدمینتون سی و بهره مند شوند و کمیته برگزاري پیکارها مسئولیتی در قبال ایشان ندارد . 

به آنان عودت داده خواهد  نام نویسیبابت  غذا و  که بتوانند مقام نخست خود را در این دوره پیکارها تکرار نمایند، کل مبلغ پرداختیجانباختگان 
نزد بانک صادرات شعبه انوري شیراز (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات  0102371393008هزینه نام نویسی و غذا بایستی به حساب  شد.

   .به نام انجمن زرتشتیان شیراز واریز شودبانک صادرات   6037691990057721 یا به شماره کارتدر سراسر کشور) 
  دارا بودن بیمه ورزشی براي شرکت کنندگان در مسابقات الزامی می باشد . -10
فرم نام نویسی در این پیکارها و توضیحات   zbcshiraz@gmail.com پیش از ثبت نام می توانید با ارسال یک ایمیل خالی به آدرس  -11

، کارت  شناسنامهصفحه اول ویر اتصفرم نام نویسی تکمیل شده به همراه اسکن مدارك الزم جهت نام نویسی در پیکارها ،  مربوطه را دریافت نمایید.
که از  کارت شناسایی زرتشتی خود و یا یکی از بستگان درجه یک و فیش واریزي جهت نام نویسی خواهد بود ، 3*4، عکس رنگی  بیمه ورزشی 
واریزي مربوط به غذا نیز  فیش تصویرو در صورت تمایل به استفاده از غذا ارسال  ارسال می گردد   mzbcshiraz@gmail.co طریق ایمیل 

 شهریارجام جانباختگان به آقایان برگزاري را به صورت دستی در طی  خود می توان مدارك تکمیل شدهورزشکاران عالوه بر این  .می باشد الزامی
  .دهندکاووسی و خانم شبنم پوردهی تحویل  شروین کاووسی و

ادامه خواهد  امردادماه 23 شنبه پایان روزتا آغاز و  امرداد ماه) 4شنبه (دوجام جانباختگانآیین گشایش همزمان با این پیکارها  نام نویسی در -12
  .خواهد شدانجام  امردادماه 29 تاریخ در  پیکارهاقرعه کشی و به مدارك ارسال شده پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد .  داشت

 09177104177 و(شهرام پوردهی) 09177108741، ) شهریار کاووسی( 09217246042هاي جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره
  (رامتین مهربان شهریاري) تماس حاصل فرمایید.
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