
۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۶۰۰/ص/۱۴۰۰/۲۵۵

ریاست محترم هیأت دوچرخه سواری استان                                                                            اصالحیه
با سالم و احترام؛

         به اطالع می رساند، مقرر است مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری پیست بانوان(جوانان – بزرگساالن) از تاریخ 
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه 
دقیق بخشنامه، اعالم آمادگی تیم آن استان همراه با ذکر اسامی ورزشکاران و مربی یا سرپرست ثبت شده در سامانه ملی دوچرخه سواری را 
حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ به شماره نمابر این فدراسیون ۴۴۷۲۷۶۹۸ ارسال نمایید. بدیهی است عدم اعالم آمادگی تا تاریخ مقرر به منزله 

انصراف از شرکت در مسابقات می باشد .

شرایط و مدارک شرکت در مسابقات :
۱. ورود و اسکان تیم ها منوط به ارائه معرفی نامه از اداره کل ورزش و جوانان استان و یا هیات دوچرخه سواری استان مربوطه و ثبت 

نام در سامانه ملی دوچرخه سواری می باشد.
۲. همراه داشتن اصل شناسنامه عکسدار ، کارت ملی ،کارت بیمه ورزشی معتبر ، اصل رضایت نامه ولی جوانان الزامی و شرط الزم پذیرش 

ورزشکار می باشد.
۳.  ورزشکاران تیم های هر استان می بایست با لباس متحدالشکل در مسابقات شرکت نمایند.

۴.  تعداد نفرات شرکت کننده : ۴ نفر بزرگساالن ، ۳ نفر جوانان ، یک نفر مربی یا سرپرست ، جمعاً ۸ نفر . 
۵.  متولدین ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ لغایت ۱۳۸۴/۱۰/۱۰ مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی جوانان میباشند .

۶.  همراه داشتن تست منفی  PCR برای کلیه افراد الزامی میباشد . 
۷. استان ها موظف به استفاده از ورزشکاران بومی می باشند و مجاز به بکارگیری ورزشکاران سایر استان ها نمی باشند.

رشته ها : مسابقات در رشته های سرعت و نیمه استقامت برگزار می گردد . 
زمان پذیرش تیم ها : ساعت ۸ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶    جلسه فنی ساعت ۱۰ صبح 

  شروع مسابقات : جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶  از ساعت ۱۶ الی ۲۴  
 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸  از ساعت ۸ صبح  الی ۱۲ظهر و عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۴ می باشد.

خروج تیم ها : پس از اتمام مسابقات.


