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رؤسا و سرپرستان محترم هیئت های گلف استان های سراسر کشور

سالم علیکم؛

       ضمن تشکر از زحمات ارزشمند جنابعالی و همکاران محترمتان عطف به درخواست باشگاه مینی 
گلف انقالب به شماره ۱۲۶۳۱۵/۰۱/۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ مبنی بر برگزاری مسابقات آزاد یک 
روزه مینی گلف ویژه خانواده و در رده سنی آزاد، به آگاهی می رساند این مسابقات در روز جمعه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در باشگاه مینی گلف یوجیم واقع در مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار می 
گردد. مقتضی است ضمن اطالع رسانی به عالقمندان، دستور فرمائید برابر شرایط مشروحه ذیل نسبت 

به اعزام ورزشکاران تحت پوشش خود اقدام الزم مبذول گردد.

شرایط مسابقه:

در هنگام ثبت نام و پذیرش ارائه تست منفی PCR و یا کارت دیجیتال واکسیناسیون  .۱
با مراجعه به سایت https://salamat.gov.ir  که تزریق حداقل ۲ دوز واکسن را تأیید 
نماید الزامی است. همچنین استفاده از ماسک، ضدعفونی کننده و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی ضروری است.
رده سنی شرکت کنندگان به صورت آزاد است. .۲

مسابقات برابر قوانین و مقررات فدراسیون جهانی مینی گلف (WMF) و مقررات محلی زمین  .۳
مینی گلف مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار خواهد شد.

محدودیت شرکت از نظر تعداد نفرات برای بازیکنان هیئت های استانی وجود ندارد. .۴
نتیجه مسابقه صرفاً به صورت انفرادی محاسبه و نتیجه تیمی لحاظ نمی گردد. .۵

https://salamat.gov.ir/
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همراه داشتن بیمه ورزشی معتبر برای سالجاری ۱۴۰۱، کارت ملی و یا شناسنامه با درج  .۶
شماره ملی و معرفی نامه هیئت استان الزامی است و از پذیرش افراد دارای نقص هریک از 

مدارک جلوگیری بعمل خواهد آمد.
هزینه ایاب و ذهاب، تغذیه بین راه، هزینه اسکان و تغذیه به عهده نفرات شرکت کننده   .۷

خواهد بود.
شروع مسابقات روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۹:۰۰ صبح می باشد . حضور  .۸

بازیکنان نیم ساعت قبل از آغاز مسابقه در محل مورد نظر الزامی می باشد.
هزینه شرکت در مسابقه مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که می بایست به شماره کارت  .۹
۵۰۴۱۷۲۱۰۹۵۲۰۳۶۲۷ بنام حمیدرضا زنده دل جاوید نزد بانک رسالت واریز و تصویر رسید 

بانکی به شماره ۰۹۱۲۴۱۱۰۵۱۱ سرکار خانم فراهانی ارسال گردد.

رونوشت:

جناب آقای دکتر عزیزی رئیس محترم فدراسیون گلف: جهت استحضار
جناب آقای دلیران فیروز سرپرست محترم انجمن مینی گلف : جهت اطالع و نظارت بر انجام مسابقه

جناب آقای رحیمی پور سرپرست محترم هیئت گلف استان تهران: جهت اطالع و مشارکت در برگزاری مسابقه
جناب آقای بهزاد تهرانی وفا  مسؤول محترم کمیته روابط عمومی : جهت اطالع و درج خبر

مدیر محترم باشگاه مینی گلف مجموعه ورزشی انقالب : عطف به درخواست شماره ۱۲۶۳۱۵/۰۱/۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲، جهت اطالع 
و برگزاری مسابقه با نظارت انجمن مینی گلف کشور 


