
                        
                                                                                                                        

 بكرة الهدف للمكفوفين الثالثة الدولية المفتوحة العطاء بطولةدعوة للمشاركة في 
   2022\5 \ 31  - 25   عمان

  المحترم  أو من في حكمه                                            اللجنة البارالمبية رئيس االسيد 
  تحية طيبة وبعد ,,,,

ة بالتعاون والتنسيق ة األردني ة البارالمبي راف  مع اللجن وفين وبإش دولي للمكف اد ال نظم االتح ادي ، ي ن
رة  بكرة الهدف للمكفوفينمفتوحة  الثالثة الدولية الة تبطول األردنيالعطاء للمكفوفين  الل الفت ك خ وذل

  األردن . \في عمان   2022\5 \ 31  - 25
ي  البطولةفي هذه ويشرفني بهذه المناسبة دعوتكم لالشتراك  ة ف وير اللعب لما لها من أهمية في رفع سوية وتط

  المنطقة .

  )  IBSAاالتحاد الدولي للمكفوفين ( معتمدة من قبل  البطولةوستكون نتائج هذه 

مالحظة :1-  يسمح لالعبين الناشئين او العبي األندية المشاركة ضمن فريقهم الوطني اضافة الى مشاركتهم 

 ضمن ناديهم او فئتهم اذا كانوا يحملون جنسية تلك البلد  .

         2- ستقام 3 بطوالت ( منتخبات , ناشئين وأندية  )  
         3- سيقام على هامش البطولة دورات حكام للمستويات الثالث ( من 1 – 3 ) باشراف محاضر دولي 

 
Clinic date arrival 25/5/2022 

Clinic date – Theoritical and Exam  26 – 30/5/2022 

Competition date  27 – 30/5/2022 

Clinic departing date 31/5/2022 

Place Amman – Jordan – Prince Raad Bin Zaid 
complex 

Tournament info               International   
   Number of teams Later   from  Later 
Countries 

Level   I              II              III       o    The three 
levels  

N° participants for referee clinic Later  

e-mail contact for foreign 
candidates 

Later  

        4- ضرورة احضار حكم مرافق للوفد للمشاركة في تحكيم المباريات
 



وإعادته إلى االتحاد األردني لرياضة  التعليمات المبدئية ونموذج االشتراك األولى راجيا تعبئتهتاليا وتجدون 

على ايميل م1/3/2220بموعد أقصاه  ( اللجنة البارالمبية األردنية ) المعوقين  
  ) jasser.jopc@hotmail.com ( ليتسنى لنا بناء على ردودكم إجراء الالزم.  

  وفرق األندية للرجال والناشئين  البطولة مفتوحة للمنتخبات الوطنية 
  التوقيت : -1

  م  2220  \ 5  \ 25 السبتا الوصول :
   30/5/2022 -26المحاضرات النظرية لدورة الحكام واالمتحانات ا

  26/5: الفني االجتماع 
    2220 \ 5  \ 30 -  72 :المباريات
  2220 \ 5 \ 31 الجمعة  المغادرة :

  نجوم ( عمان)  4فندق  اإلقامة :

  من والى مطار الملكة علياء الدولي المواصالت :

  والفندق المبارياتمن والى أماكن              

  الرسوم : 

في غرف مزدوجة أو ثالثية أو يورو رسوم اشتراك عن كل شخص   550     
من عشاء يوم الوصول الى  طوال الفترة وتغطي إقامته وتغذيته يورو في غرف مفردة    600

. ومواصالته الداخليةافطار يوم المغادرة   
يورو في الغرف المفردة في  80يورو عن كل ليلة اضافية للغرف المزدوجة او  70يتم دفع 

  حال الوصول قبل او بعد الموعد المحدد للبطولة .

                                 Address Bank  
All bank charges are for the cost of the party making the payment. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
رئيس النادي /سهير عبد القادر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Al ataa Jordanian club for blind  Account name  

The housing bank for trade and finance  bank  

Branch no 030  Branch  

0032102500101001  Account number  

Jo54HBHO0300000032102500101001  IBAN  

HBHOJO A XXXX  Swift Code  



  
 م1/3/2022بموعد أقصاه  (الموافقة المبدئية ) نموذج اإلستجابة

  بكرة الهدف للمكفوفين   الدولية المفتوحة العطاء بطولة دعوة للمشاركة في
  مفتوحة للمنتخبات الوطنية  للرجال والناشئين وفرق األندية

   2022\5 \ 31  - 25  األردن –عمان 
  نادي العطاء للمكفوفين   –إلى: اللجنة المنظمة للبطولة 

يسعدني إعالمكم بموافقتنا على االشتراك في  هذه البطولة التي ستقام في                            
وضمن المستوى المحدد بأدناه2022\5 \ 31  - 25  األردن –عمان 

 ________________________________________  
  1-   عدد الالعبين :

مستوى الفريق : يرجو وضع اشارة × على مستوى الفريق المرشح للمشاركة , وستمنح 
 الكؤوس والميداليات لكل فئة على حدى 

 
 U18    ناشئين نادي

1/1/4200  
رجال      

2. _____________________________________________ 
: بما فيهم الحكام  عدد االداريين  -2 

المجموع :      
  المجموع    =             × )( عن كل شخص في غرف ثنائية أو ثالثية   يورو  550الرسوم 

المجموع           =)× ( عن كل شخص في غرف مفردة        يورو 600                
 المجموع الكلي =           يورو

 
 

 اسم المفوض بالتوقيع 
 التوقيع 

 


