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ریاست محترم هیأت اسکیت استان
با سالم،

     احتراما؛ ضمن تشکر از حمایت های جنابعالی، فدراسیون اسکیت در نظر دارد یک دوره مسابقات اسکیت انتخابی تیم ملی در 

رشته اسکیت برد در دو بخش آقایان و بانوان با شرایط و ضوابط مشروح زیر برگزار نماید، مقتضی است دستور فرمایید تا نسبت به 

اطالع رسانی به ورزشکاران آن استان جهت اعالم آمادگی و ثبت نام از طریق سایت فدراسیون www.Iranskating.ir حداکثر تا روزسه 

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ اقدامات الزم به عمل آورند.

ضمناً تاکید می گردد ثبت نام فقط از طریق سامانه امکان پذیر بوده و به هیچ عنوان ثبت نام حضوری نخواهیم داشت. شماره تماس 

۰۹۱۲۱۰۹۴۶۸۰ آقای ریاحی مسئول انجمن پاسخگوی سواالت احتمالی در این زمینه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز:

- پرینت ثبت نام ورزشکاران ممهور به مهر هیات اسکیت استان.

- فیش واریزی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۲۳۰۴۳۱  بنام فدراسیون اسکیت

**ارائه فیش واریزی به مسئول ثبت نام الزامی است.
شایان ذکر است به مدارک ثبت نامی فاقد مهر هیات اسکیت استان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط برگزاری مسابقات 

- مسابقات در دو رشته خیابان(street)  و پارک (park)  در ۲ تاریخ جداگانه برگزار می گردد.

- مسابقات پارک در دو وقت ۵۰ ثانیه و مسابقات استریت بصورت Game of skate برگزار می گردد.

- شرکت در مسابقات برای تمامی سنین آزاد می باشد.

- هزینه اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب به عهده نفرات شرکت کننده می باشد.

- شرکت ورزشکاران در مسابقات به صورت انفرادی می باشد و استان ها در خصوص اعزام تعداد نفرات شرکت کننده محدودیت ندارند.

- داشتن پوشش مناسب برای تمامی افراد شرکت کننده الزامی می باشد و در صورت عدم رعایت شئونات از حضور افراد خاطی در مسابقه 

جلوگیری به عمل می آید.
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- نفرات برتر مسابقات و نفرات شاسته از طرف کمیته فنی رشته رولرفری استایل و برد به اردوی تیم ملی دعوت می گردند.

-در صورت نامساعد بودن شرایط مساعد جوی ، مسابقات مذکور در تاریخ دیگر برگزار خواهد شد. 

زمان و مکان مسابقات :
- مسابقات در شاخه پارک(park): روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ دراسکیت پارک لیو، واقع در انتهای اتوبان امام علی شمال، بلوار 

ارتش(شهرک نفت) 
- مسابقات در شاخه خیابان (street) : روز جمعه مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۲ در تهران میدان صنعت خیابان خوردین، بوستان فدک .

زمان برگزاری مسابقات :
مسابقات دربخش بانوان : ساعت ۱۰ صبح 
مسابقات در بخش آقایان ساعت ۱۱ صبح


