فرم ثبت نام
المپیاد ورزشی

شهرداری قرچک
امور اجتماعی فرهنگی

الف)عالقه مند به حضور در کدام رشته ورزشی هستید؟
گروهی  -1 :فوتسال نوجوانان

 -2داژبال (وسطی)

-3فوتبال دستی

خانوادگی  -1 :پرتاب حلقه

-2دارت

 -3طناب زنی

 -4طناب کشی

انفرادی  :شطرنج
ب)توضیحات:
-1مسابقات فوتسال صرفاً ویژه برادران در رده نوجوانان برای سنین  11تا  11سال در قالب تیمهای  8نفره ( 1نفر اصلی و  3نفر ذخیره)
میباشد .
-2مسابقات داژبال(وسطی)و فوتبال دستی بصورت گروهی به ترتیب در قالب تیمهای  6نفره ( 4نفر اصلی و  2نفر ذخیره ) و 3نفره ( 2نفر
اصلی و  1نفر ذخیره )برای بانوان و آقایان مجزا برگزار می شود .
-3مسابقات طناب کشی بصورت گروهی بر مبنای جمع وزن های شرکت کنندگان در خصوص بانوان حداکثر  313کیلوگرم برای  6نفر( 1نفر
اصلی و  1نفر ذخیره) و آقایان حداکثر  433کیلوگرم برای  6نفر ( 1نفر اصلی و  1نفر ذخیره ) می باشد .
-4مسابقات طناب زنی در گروه های  2نفره که الزاماً باید از اعضای یک خانواده باشند  ،برگزار و مجموع امتیازات کسب شـده لحاظ می
گردد.
-1مسابقات پرتاب حلقه و دارت در گروه های  3نفره که الزاماً باید از اعضای یک خانواده باشند  ،برگزار و مجموع امتیازات کسب شده لحاظ
می گردد .
-6مسابقات شطرنج بصورت انفرادی برای آقایان و بانوان جداگانه برگزار می گردد .
-7در مسابقات گروهی و خانوادگی معرفی و حضور سرپرست تیم الزامی است .
-8آخرین مهلت ثبت نام و تحویل فرم ها  3131/1/13می باشد .
-9ارائه تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس برای کلیه شرکت کنندگان بابت صدور کارت شناسایی الزامی است .
-13محل تحویل فرمهای تکمیل شده ؛شهرداریهای مناطق ،امور اجتماعی فرهنگی شهرداری مرکز  ،مساجد و پایگاه های بسیج سطح شهر میباشد.

-11جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مقررات و زمان برگزاری مسابقات به سایت شهرداری قرچک به نشانی
 www.gharchak.irمراجعه و یا با شماره تلفن  36111181داخلی  128تماس حاصل فرمایید .
-12به تیمها و نفرات برتر هر رشته جوایز نفیسی اهدا می گردد .

لطفاً اسامی افرادی که در مسابقات شرکت می نمایند را در جداول زیر ذکر نمایید.
-3فوتسال نوجوانان  8(:نفره) ویژه آقایان
ردیف

تاریخ تولد

نام و نام خانوادگی

کد ملی

محل ثبت نام

1
2
3
4
1
6
7
8
نشانی و شماره تماس :

سرپرست تیم

-2داژبال (وسطی) 6:نفره آقایان و بانوان مجزا
ردیف

کد ملی

نام و ناو خانوادگی

محل ثبت نام

1
2
3
4
1
6
نشانی و شماره تماس :

سرپرست تیم

-1فوتبال دستی :سه نفر (آقایان و بانوان مجزا)
ردیف

کد ملی

نام و نام خانوادگی

محل ثبت نام

1
2
3
نشانی و شماره تماس :

سرپرست تیم

-4طناب کشی  6:نفر (آقایان و بانوان مجزا)
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

1
2
3
4
1
6
سرپرست تیم

نشانی و شماره تماس :

محل ثبت نام

-5دارت  1:نفر خانوادگی
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نسبت

محل ثبت نام

1
2
3
سرپرست تیم

نشانی و شماره تماس :

 -6طناب زنی  2 :نفر خانوادگی :
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نسبت

محل ثبت نام

1
2
سرپرست تیم

نشانی و شماره تماس :

-1پرتاب حلقه  1 :نفر (خانوادگی)
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نسبت

محل ثبت نام

1
2
3
سرپرست تیم

نشانی و شماره تماس :

-8شطرنج :انفرادی
نام و نام خانوادگی

کد ملی

محل ثبت نام

نشانی و شماره تماس

