
 

 

 

 

7139پاییز  —60فرم ثبت نام مسابقات والیبال چهاردهمین دوره عقاب طالیی کنگره          

............................. نام شعبه ...........................شماره لژیون.....  .............................نام تیم   

 

 راهنمایونام تایید 

 ویلیام وایت

 تاریخ اعتبار

 بیمه ورزشی

 تاریخ اعتبار

 کارت کنگره

 رسف

 دوم

 رسف

 اول

 ردیف نام بازیکن نام راهنما

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 

       11 

       12 

 

ات آیین نامه و قوانین مسابقوراهنمای لژیون ........... اینجانب ...................................سرپرست تیم

 عقاب طالیی را مطالعه  نموده وکلیه مسولیت تیم را برعهده میگیرم.

بالنگهبان والی               ایجنت شعبه             رزبان ورزشی شعبه       م     سرپرست تیم               

 

 

در کار نیستیا میبریم یا می آموزیم ، باختی   



 

 (14/08/97) یمصوبات کنگره ورزش 97 ییدوره جشنواره  عقاب طال نیمسابقات چهاردهم نیقوان

 . باشدیم یونیلژ یها میمتشکل از ت ییعقاب طال یمسابقات ورزش (1

آن  جهینت میت کی ریمسابقات راس ساعت اعالم شده توسط داور سوت زده خواهد شد و در صورت تاخ (2

  .گرددیل اعالم ممقاب میبر صفر بسود ت 3مسابقه 

 . باشد یبرعهده آن راهنما م میت یها تیمسئول هیباشد و کل یم ونیآن لژ یالزاما راهنما میسرپرست هر ت (3

حداقل پنج ماه از  نکهیباشد ،ضمن ا یروبه کاهش م cc7.5  مسافران سفر اول یسقف مصرف دارو برا (4

 . گذشته باشد دیبا 60در کنگره  شانیسفر ا

و در صورت کمبود  دیخود جهت حضور در مسابقات استفاده نما ونیلژ یاز اعضا تواندیم یونیلژ میهرت (5

 . ادغام شود یندگیاز همان نما گرید ونیدو لژ ای کیبا  تواندیم کنیباز

از  یبه عنوان خدمتگزار و با حداقل زمان دور توانندیداده اند م لیخود را تحو ونیکه لژ یانیراهنما (6

 . حضور داشته باشند یورزش یها میماه ( در ت6کنگره )کمتر از 

 10:30ساعت  09/09/97روز جمعه مورخ   یو قرعه کش بالیفرم مسابقات وال لیتحو خیمهلت و تار (7

 . باشدیم یدر پارک طالقان

 60.000 یگروه یدر رشته ها میمسابقات هر ت یها نهیاز هز یبخش نیجهت تام یورزش یمبلغ حام (8

  . باشدیتومن م5.000 یانفراد یتومن  و رشته ها

به حساب ورزش کنگره  زیوار ایو  یندگیاز کارتخوان نما دیشود و با ینم رفتهیعنوان پذ چیوجه نقد به ه (9

 .ردیانجام پذ 60

تهران شرکت کنند و حضور آن ها  ییتوانند در مسابقات عقاب طال یشهرستان ها م  یندگینما یها میت (10

 .باشد یم یدر مسابقات جام سردار الزام

 دینما یمعرف یبرگزار یرا به شورا یداور میت کیشرکت کننده در مسابقات ،  یها میخواهشمند است ت (11

 ( یداور میت کی)  بالیداور ( وال 2. فوتبال ) 

است تا قبل از  یندگیکه به نام همان نما 60ه کنگر تیو کارت معتبر عضو یورزش مهیارائه  کارت ب (12

   . باشدیم یمسابقه الزام

در  یهر شعبه و فقط در مقر کنگره ورزش یتوسط مرزبان ورزش یپرداخت شیو ف میثبت نام هر ت ستیل (13

  .گرددیم لیپارک  تحو

 نیا ریدر پشت آن درج شود. در غ 60متحد الشکل باشد و نام کنگره  دیشرکت کننده با یها میلباس  ت (14

 .صورت اجازه انجام مسابقه را ندارند

نشان  یو سردار ( افراد سفردوم حتما دارا یی)عقاب طال 60کنگره  یدرمسابقات ورزش دیمصوب گرد (15

 . باشند تیوا امیول ونیلژ یراهنما دییو مورد تا گاریماه در حال درمان س3 ایبوده   تیوا امیلیو

 یها میدر ت توانندیم یدارند در صورت یکه  درشعب کنگره حضور کمرنگ یها وآزاد مردان یسفر دوم (16

 . کنگره خدمتگزار باشند یورزش یشرکت کنند که در پارک ها یورزش

 با احترام                                                                                                          

 یکنگره ورزش                                                                                                      


