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ریاست محترم هیأت دوچرخه سواری استان
مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی

با سالم و احترام؛
     به اطالع می رساند ، مقرر است اولین مرحله لیگ برتر جاده آقایان از تاریخ  ١٤٠٠/٠٧/٠٧ لغایت  
١٤٠٠/٠٧/٠٩ با رعایت پروتکل های بهداشتی در استان اصفهان- شهرستان مبارکه برگزار گردد. لذا شایسته است 

دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق بخشنامه، اسامی شرکت کنندگان را به همراه کد ملی حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/٠٤  
به شماره نمابر این فدراسیون   ٤٤٧٢٧٦٩٨   ارسال نمایند.

تیم های شرکت کننده :  دانشگاه آزاد اسالمی- فوالد مبارکه سپاهان اصفهان- مس کرمان- نیروی هوایی عقاب- 
هورسان رامسر- ایران زمین- هیات دوچرخه سواری استان زنجان- امیدنیا مشهد- شهرداری اراک- هیات دوچرخه 

سواری شهرستان نهاوند- هیات دوچرخه سواری استان گیالن- گوهرگستر سیرجان-DFT  مشکین شهر.

مدارک و شرایط الزم جهت شرکت : 
۱.  همراه داشتن اصل معرفی نامه کتبی از باشگاه/هیات ( نام دقیق باشگاه ، ورزشکاران ، مربی ، سرپرست ) الزامی می باشد.

۲.  همراه داشتن کارت ملی و کارت  بیمه ورزشی معتبرالزامی می باشد.
۳.  داشتن لباس متحدالشکل الزامی می باشد .  

٤.  تعداد نفرات شرکت کننده هر تیم به تناسب شرایط میزبانی هر مرحله از لیگ تعیین می گردد که برای مرحله نخست 
تعداد ۶ ورزشکار استقامت و ۳ ورزشکار تایم تریل می باشد .

۵.  ثبت نام در سامانه ملی دوچرخه سواری الزامی می باشد.
۶.  هزینه اسکان و تغذیه به عهده باشگاه / هیات مربوطه می باشد.

۷. ثبت نام کلیه ورزشکاران می بایست تا قبل از پایان وقت اداری مورخ ۱٤۰۰/۰۷/۰٤ از طریق اپلیکیشن موجود در سایت 
فدراسیون انجام پذیرد.

۸.. قرارداد کلیه ورزشکاران و کادر فنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگام پذیرش الزامی است .
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۹. با توجه به شیوع ویروس کرونا ،کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست خارج از زمان برگزاری مسابقه از ماسک 
استفاده نمایند.

۱۰. همراه داشتن تست PCR منفی اجباری می باشد.

توضیح : در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق الذکر پذیرش ورزشکار به عمل نخواهد آمد .

زمان و برنامه اجرایی مسابقات : 

پذیرش تیم ها : ساعت  ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۱٤۰۰/۰۷/۰۷ و جلسه فنی ساعت ۱۹:۰۰ 
مسابقه استقامت جاده :  ساعت ۰۰ : ۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱٤۰۰/۰۷/۰۸   

مسابقه تایم تریل : ساعت ۰۰ : ۸ صبح روز جمعه مورخ ۱٤۰۰/۰۷/۰۹ 

محل پذیرش و جلسه فنی : 
 شهرستان مبارکه – محله صفائیه – باشگاه شماره یک فوالد مبارکه سپاهان . 

مسئول هماهنگی: آقای محسن عربی (۰۹۱۳۱۳۵۷۱۹۵)

رونوشت:

.سرکار خانم مدنی خزانه دار
جناب آقای قاسمی سرپرست محترم روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری

جناب آقای بصیری کارپرداز
جناب آقای قیاسی کارمند سازمان لیگ


