
   تپانچه در   کوثر قزوین و بیمارستان بقیه الهدر تفنگ و   باشگاه حفاریدسته یک آقایان به میزبانی لیگ   پنجم هفته  مسابقاتبرنامه 
 

 پنجشنبه 14/ 7/ 1401  لیگ دسته یک 
 تفنگ  کنترل تجهیزات            8:00 – 9:00

تفنگتمرین رسمی              00:9 – 30:9      

   تفنگ فراخوان                  10:00      

آماده سازی و قلق              5:10 – 15:10  

تفنگ مسابقه            15:10 – 30:11  

حضور فینالیستهای تفنگ در محل فینال و برگزاری فینال               45:11  

         کنترل تجهیزات تپانچه         11:00 – 11:45

تمرین رسمی تپانچه گروه الف و ب        45:11 –  15:12     

فراخوان                    30:13    

آماده سازی و قلق          35:13 – 45:13  

گروه الف و ب   تپانچهمسابقه           45:13 – 00:15  
 

های تپانچه در محل فینال و برگزاری فینال حضور فینالیست                15:15  
 

  نیروی زمینی ارتش هیات همدان وبه میزبانی  آقایان لیگ برتر  پنجمهفته مسابقات  برنامه        
 جمعه 15/ 7/ 1401 لیگ برتر

 کنترل تجهیزات تفنگ و تپانچه             8:00 – 9:00

تمرین رسمی تفنگ          00:9 –  30:9 و تپانچه   

 فراخوان تفنگ و تپانچه               10:00      

آماده سازی و قلق          5:10 – 15:10  

مسابقه تفنگ و تپانچه        15:10 – 30:11  

   و برگزاری فینال  های تفنگ در محل فینالحضور فینالیست             45:11      

برگزاری فینال وهای تپانچه در محل فینال  حضور فینالیست              00:13      
 

 قابل توجه کلیه تیمها:               

 میباشد . در مسابقه الزامی و کارت شناسایی عکس دار همراه داشتن کارت بیمه ورزشی  •

 نگهداری سالح در خوابگاه خودداری فرمایید .      از فعال می باشد لذا  1401/ 13/7عصر چهارشنبه  14:00اسلحه خانه و خوابگاه مسابقات از ساعت  •

، همچن   یستبا  یم  یمهات • از خوابگاه  رزرو سالن    یزبانانم  ینجهت استفاده  برگزار  یکجهت  از  قبل  با  ی هفته  تماس حاصل  آقای میرحس  مسابقات  ینی 

 ( 09376096628) نمایند . 

مسابقه به کاربر سیستم تحویل   برگه ارنج را یک ساعت قبل از شروعاز مسئولین محترم تیمها تقاضا میگردد جهت برگزاری مسابقات در ساعت مقرر   •

 نمایند. تغییرات بعد از موعد مقرر پذیرفته نخواهد شد .  

الزامی   • از مسابقات  باشدکنترل تجهیزات قبل  ندارند  نمی  کنترل مقدماتی  به  نیاز  اند  نموده  معتبر دریافت  برگه یکساله  که  تیراندازانی  . بدیهی است و 

 د و در صورت مغایرت با قوانین تصمیم مقتضی توسط داوران اتخاذ خواهد شد.رندوم انجام خواهد ش بصورت کنترل 

الع دهند تا فینالیستهایی که تمایل به حضور در فینال ندارند بعد از پایان مسابقه مقدماتی مراتب را به سرپرست برگزاری و یا مسئول ارشد میدان اط •

 نسبت به تعیین ورزشکار جایگزین اقدام گردد .  

سازمان لیگ  فدراسیون تیراندازی                                                                                                                                                   


