
 ریاست محترم هیأت دوچرخه سواری استان

 با سالم و احترام؛

قهرمانی کشور مقرر است مسابقات  دوچرخه سواری  09/05/1400مورخ  255/1400/ص /488به اطالع می رساند، عطف به نامه شماره      

لغایت 21/06/1400تیمها ( از  تاریخ  با توجه به اعالم آمادگی استانها و محدودیت های کرونایی ) اسکانپیست آقایان بزرگساالن 

در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اسامی  23/06/1400

 ئید.ارسال نما 44727698 ورزشکاران و مربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه ملی دوچرخه سواری به نمابر این فدراسیون

به دبیر خانه ارسال گردد بدیهی است در صورت عدم ارسال اعالم  15/06/1400از این رو می بایست اعالم آمادگی حضور آن استان تا تاریخ 

 آمادگی تا مهلت مذکور از پذیرش تیم استان معذوریم .

 شرایط و مدارک شرکت در مسابقات :

نام  ثبتمه از اداره کل ورزش و جوانان استان و یا هیات دوچرخه سواری استان مربوطه و ورود و اسکان تیمها منوط به ارائه معرفی نا – 1

 می باشد.  در سامانه ملی دوچرخه سواری

 همراه داشتن اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی و کارت بیمه ورزشی معتبر الزامی و شرط الزم پذیرش ورزشکار می باشد. – 2

 تان می بایست با لباس متحدالشکل در مسابقات  شرکت نمایند.ورزشکاران تیمهای هر اس – 3

 نفر  8نفر سرعت ، یک نفر مربی یا سرپرست ، جمعاً  3نفر نیمه استقامت ،  4تعداد  –4

 الزامی میباشد . PCRهمراه داشتن تست منفی  -5

 باشند. یاستان ها نم ریورزشکاران سا یریباشند و مجاز به بکارگ یم یاستان ها موظف به استفاده از ورزشکاران بوم .6
 

 متر ، کایرین ، تیم اسپرینت ، اومنیوم ، تعقیبی انفرادی ، دورامتیازی ، اسکرچ ، مدیسن ، تعقیبی تیمی ، یک کیلومتر 200رشته ها : 

  24الی  16شروع مسابقات ساعت  –صبح  10و جلسه فنی ساعت   21/06/1400صبح  مورخ  8یک شنبه  زمان پذیرش تیمها :

 می باشد. 24الی  16و عصر از ساعت  12الی  8از ساعت  06/1400./23لغایت سه شنبه  22/06/1400دوشنبه مورخ 

 پس از اتمام مسابقات.خروج تیمها : 
 


