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شرایـط بـرگـزاري مـسـابـقـات:
 مهلت ثبت نام :شنبه 1044/42/40
 زمان برگزاری مسابقات :بانوان ازتاریخ  0088/80/80لغایت  0088/80/08و آقایان از تاریخ 0088/80/01
لغایت 0088/80/01
 ویژه کارمندان وزارت نیرو سراسر کشور (استخدام رسمی ،پیمانی یا قراردادی و حداقل 0سال سابقه خدمت
در دستگاه متبوع)
 جهت ثبت نام مشخصات خود را دقیقاً بصورت فرمت زیر از طریق واتساپ به شماره  82000180800جناب
آقای مهندس رضا سلیمی دبیر اجرایی مسابقات ارسال نمائید:
 .0نام و نام خانوادگی  .0شماره ملی  .3تاریخ کامل تولد  .0نام اداره محل خدمت  .1نام شهر محل سکونت .6
تصویر معرفی نامه اعضای تیم بانوان و آقایان از محل اداره محل خدمت  .1شماره واتساپ .
 کلیه کارمندان شرکت کننده بایستی در واتساپ  IDکاربری داشته باشند.
 کلیه تیم ها می بایست با لباس متحدالشکل از جمله برای آقایان :پیراهن یقه دار ،شلوار پارچه ای و کفش و
داشتن حجاب کامل اسالمی برای بانوان ،در غیراینصورت از حضور در مسابقات جلوگیری بعمل می آید.
 کارمندان بایستی به صورت افقی یا عمودی گوشی خود را روی تخته دارت تنظیم نمایند.
 زاویه فیلمبرداری باید به گونهای باشد که چهره ورزشکار و فواصل استاندارد تعیین شده تخته دارت به خوبی
مشخص باشد و وضوح تصاویر مناسب و قابل تشخیص توسط مسئولین فنی مسابقات باشد.
 بااهداء حکم قهرمانی و جوایز نقدی به نفرات برتر
 سرپرست مسابقات جناب آقای مهندس مقصود علی اکبری به شماره تماس  82003138600جهت هماهنگی
و اطالعات بیشتر معرفی می گردد.
 آدرس شرکت آب منطقهای اردبیل :اردبیل،میدان ارتش،کدپستی  1156119165فاکس341- 00953133
نکات قابل توجه:
 داشتن یک ست دارت و آیدی واتساپ و نصب برنامه گوگل میت برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.
 مسابقات در گوگل میت ،واتساپ و اینستاگرام انجام خواهد شد.
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 مسابقات در مرحله گروهی و حذفی به صورت امتیاز  180دبل پایان و  3لگ از  1لگ برگزار می شود.
 فینال مسابقات بصورت امتیاز  180دبل پایان و  0لگ از  1لگ برگزار می شود.
 کمیته فنی مسابقات حق تغییر در روند برگزاری مسابقات را بنا به شرایط از هر حیث دارا می باشد.
 قرعه کشی به صورت سیستمی انجام خواهد شد و پس از آن تمامی جداول توسط کمیته فنی در واتساپ
اعالم خواهد شد و بازیکنان می بایست بازی خود را بر اساس زمانبندی مسابقات انجام و نتیجه را اعالم
نمایند.
 توجه :عدم عضویت در گروه های اعالم شده به منزله انصراف از مسابقات خواهد بود.
 بازیکنان باید در زمان شروع بازی از طریق چت یا تماس تلفنی با هم ارتباط برقرارنمایند و اسکرین شات
بگیرند و در صورت عدم اعالم آمادگی جهت بازی توسط بازیکن مقابل تا  01دقیقه به پایان مسابقه ،نتیجه را
به سود خود  0بر  8یا در مراحل باالتر  3بر  8با اسکرین شات به مسئول برگزاری اعالم نمایند.
 اگر بازیکنی ثبت نام کرده باشد و نام او در جداول نباشد برای همان بازیکن قرعه کشی خواهد شد.
 تمامی مسابقات تصویری خواهد بود( .از طریق واتساپ یا اینستاگرام)
 بازیکنان تا قبل از آغاز مسابقه خود باید تمام تمهیدات الزم را برای ارتباط تصویری از جمله نور کافی،
وضوح تصویری ارتباط و سرعت مطلوب اینترنت را فراهم آورند.
 در زمان ثبت یک امتیاز اگر سالمت تصویر برای بازیکن مقابل گویا نبود با درخواست بازیکن مقابل ،دوربین
را به نزدیکی صفحه آورده تا جای هیچ گونه اعتراضی وجود نداشته باشد.
 تمامی بازیکنان موظف هستند که شخصاً از روند اجرای مسابقات اطالع داشته و در صورتی که به موقع برای
بازی حضور نداشته باشند از ادامه مسابقه محروم خواهند شد.
 هرگونه اشتباه که در اثر عدم ارسال اطالعات درست و به موقع از سوی بازیکنان باشد بر عهده خود شخص
خواهد بود.
 ساعت برگزاری مسابقات قبل از شروع مسابقات در گروه واتساپ اعالم خواهد شد.
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