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جناب آقای بهتاج
مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

جناب آقای ایراندوست
مدیر کل محترم  ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

جناب آقای پریچهره
مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان تهران

جناب آقای داوری لطف آبادی
سرپرست محترم اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

جناب آقای عالیی مقدم
مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان قزوین

جناب آقای مجتبی جانعلی
مدیرکل  محترم اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

جناب آقای حیدری
مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان خوزستان

جناب آقای امان الهی
مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان لرستان

جناب آقای عباس حاجی زاده
مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان فارس

جناب آقای صابر رحیمی
مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان کرمانشاه

جناب آقای پاریزی
مدیر کل محترم  ورزش و جوانان استان کرمان

جناب آقای عابد حقدادی
مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان مرکزی
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با سالم و احترام؛

ضمن تشکر از زحمات جنابعالی، باستحضار می رساند؛ مقرر است اولین مرحله اردوی تدارکاتی                    
تیم ملی سرعت و نیمه استقامت جوانان و بزرگساالن (آقایان و بانوان) بمنظور حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا  و بازی های آسیایی از تاریخ ١٤٠٠/٠٩/١٦ لغایت ١٤٠٠/١٠/٠٣  با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی و انجام تست کرونا در استان گیالن (شهر رشت) برگزار گردد. از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید                   
به ورزشکاران (جدول پیوست) ابالغ گردد با همراه داشتن مدارک الزم ( معرفی نامه از هیأت مربوطه،                        

کارت بیمه ورزشی، دفترچه خدمات درمانی، پاسپورت و ٢ قطعه عکس ٤×٦ ) روز یکشنبه                                      
مورخ ١٤٠٠/٠٩/١٤  ساعت ۱٠:٠٠ خود را به سرپرست اردو آقای میثاق حسن زاده (٠۹۳٠٤۷٦٠۸۷۷)  در کمپ 

تیم های ملی معرفی نمایند.                                                                    

هیأت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی

رونوشت:

جناب آقای نظری رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان البرز
جناب آقای سراجی رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان تهران

جناب آقای روزبهانه رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان خراسان رضوی
جناب آقای پیرهادی رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان خوزستان

جناب آقای آصفی رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان قزوین
جناب آقای امینی رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان قم

جناب آقای کشاورز رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان فارس
جناب آقای اسالمی رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان کرمان

جناب آقای محمودی رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان کرمانشاه
جناب آقای دیناروند رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان لرستان
جناب آقای کمیجانی رئیس محترم هیأت دوچرخهسواری استان مرکزی


