
 10/10/0031: تاریخ 

 31/473/د/214: شماره

 ندارد: پیوست

 جناب آقای بهتاج

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

 جناب آقای محمد سلطان حسینی

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اصفهان

 جناب آقای احمد بهروزیانفرد

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان بوشهر

 جناب آقای فتاحی

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

 جناب آقای کریمی

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

 جناب آقای جوالئی

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان کردستان

 جناب آقای عباس عالیی مقدم

 یرکل محترم ورزش و جوانان استان قزوینمد

 جناب آقای مسعود شریعتی

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان یزد

 مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها

 
 قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضانآرزوی و هداء سالم ابا 

 

دو ومیدانی نابینایان و به استحضار می رساند مسابقات  6/04/37مورخ  37/473/د/227پیرو بخشنامه شماره احتراماً ،       

 .با شرایط ذیل در تهران برگزار می گردد  IPCکم بینایان قهرمانی کشور زیر نظر 

خواهشمند است دستور فرمائید هیئت نابینایان و کم بینایان استان مربوطه با رعایت دقیق بخشنامه مذکور نسبت به اعزام تیم 

 . دو ومیدانی آن استان اقدام نمایند 



 10/10/0031: تاریخ 

 31/473/د/214: شماره

 ندارد: پیوست

همراه داشتن معرفی نامه از اداره کل ورزش و جوانان یا هیئت نابینایان و کم بینایان ، اصل کارت ملی ، بیمه  -0

 . و برگه کالسبندی پزشکی ورزشکاران الزامی می باشد  0031ی سال ورزش

 .و طناب مخصوص دونده همراه الزامیست  B0به همراه داشتن چشم بند برای ورزشکاران  -4

 .دونده همراه بایستی حتماً از لباس ورزشی مناسب استفاده نماید  -0

به فدراسیون  01/0/31ندارد حداکثر تا تاریخ در صورتی که ورزشکاری به هر دلیل امکان حضور در مسابقات را  -2

 . اعالم نماید تا شامل محرومیت نشود 

ساعت قبل از  4در صورتی که ورزشکاران پرتابی قصد استفاده از وسایل شخصی خود را دارند بایستی حداقل  -5

 . مسابقات وسایل خود را تحویل نمایند 

 .می تواند برای خانم ها ، آقا و یا برای آقایان ، خانم باشدحضور دونده همراه و یا همراه ورزشکاران پرتابی ن -6

 24/3/89عصر روز : و خروج  22/3/89عصر روز : ورود بانوان  -7

 خیابان شهید مفتح جنوبی ، خیابان ورکش ،فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین : آدرس  -1

 25/3/89صبح روز : و خروج  22/3/89عصر روز : ورود آقایان  -8

 خیابان شوش ، خیابان هرندی ، مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی :آدرس  -01

 . تماس حاصل فرمائید  13037754610جهت هماهنگی های بیشتر با جناب آقای کاوه عزیزی به شماره  -00

 

 

 

 

     
 :رونوشت

 جناب آقای سلیمی نیا رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان آذربایجان شرقی

 جناب آقای عظیمی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان آذربایجان غربی

 جناب آقای یعقوبی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان اردبیل

 جناب آقای فیاض رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان اصفهان

 ترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان ایالمجناب آقای الفتی رئیس مح

 جناب آقای زورقی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان البرز

 جناب آقای ابراهیم زاده رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان بوشهر

 یان وکم بینایان استان تهرانجناب آقای شمس مفرحه رییس محترم هیئت ورزشهای نابینا

 جناب آقای آقابابایی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان چهارمحال وبختیاری

 جناب آقای احمدی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان خراسان جنوبی

 بینایان استان خراسان رضویجناب آقای باقرزاده رییس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم 

 جناب آقای حیدری رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان خراسان شمالی

 جناب آقای انصاری رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان خوزستان

 نجناب آقای محمدی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان زنجا

 جناب آقای دربان رییس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان سمنان

 جناب آقای میر رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان سیستان وبلوچستان

 جناب آقای هاشمی نژاد رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان فارس

 ئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان قزوینجناب آقای جهانبخش ر

 جناب آقای میرئی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان قم

 جناب آقای شریعتی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان کردستان


