تقویم مسابقات فدراسیون تنیس روی میز ـ 8931
ردیف

عنوان مسابقات

سن

تاریخ برگزاری

میزبان

1

مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بزرگساالن آقایان

ـــ

 72 – 72فروردین

تهران

7

مرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بزرگساالن بانوان

ـــ

 72 – 03فروردین

تهران

0

قهرمانی هوپس پسر (  13و  11سال )

66/11/11 – 68/11/11

 11 – 10اردیبهشت

ساری

4

قهرمانی هوپس دختر (  13و  11سال )

66/11/11 – 68/11/11

 11 – 10اردیبهشت

زنجان

5

قهرمانی نونهاالن دختر (  8و  2سال )

66/11/11 – 21/19/92

 11 – 10اردیبهشت

کرمانشاه

2

قهرمانی نونهاالن پسر (  8و  2سال )

66/11/11 – 21/19/92

 17 – 14اردیبهشت

یاسوج

2

انتخابی تیم ملی بزرگساالن بانوان

ـــ

 12 – 73خرداد

تهران

8

انتخابی تیم ملی بزرگساالن آقایان

ـــ

 70 – 72خرداد

تهران

2

تورایرانی هوپس دختر

66/11/11 – 68/11/11

 17 – 14تیر

13

دور اول تورایرانی نوجوانان پسر

68/11/19

 73 – 77تیر

11

دور اول تورایرانی نوجوانان و جوانان دختر

68/11/19 - 61/11/11

 72 – 03تیر

17

دور اول تورایرانی جوانان پسر

61/11/11

 0 – 5مرداد

10

دور اول تورایرانی بزرگساالن آقایان

ـــــ

 13 – 10مرداد

14

دور اول تورایرانی بزرگساالن بانوان

ـــــ

 13 – 17مرداد

15

دور اول تورایرانی هوپس پسر

66/11/11 – 68/11/11

 74 – 72مرداد

12

باشگاهی نونهاالن (  8الی  11سال ) دختر

68/11/11 – 21/19/92

 74 – 75مرداد

12

دور اول مسابقات انفرادی باالی  43سال آقایان

 01الی باالی  ۰1سال

 01مرداد –  1شهریور

18

دور اول مسابقات انفرادی باالی  03سال بانوان

 81الی باالی  ۰1سال

 2 – 8شهریور

12

باشگاهی نونهاالن (  8الی  11سال ) پسر

68/11/11 – 21/19/92

 2 – 8شهریور

73

دور دوم تورایرانی هوپس دختر

66/11/11 – 68/11/11

 14 – 12شهریور

71

دسته یک باشگاهی نوجوانان و جوانان پسر

68/11/19 - 61/11/11

 72 – 72شهریور

77

دور دوم تورایرانی هوپس پسر

66/11/11 – 68/11/11

 4 – 2مهر

70

باشگاهی نوجوانان و جوانان دختر

68/11/19 - 61/11/11

 18 – 12مهر

74

دور دوم تورایرانی نوجوانان پسر

68/11/19

 18 – 73مهر

75

دور دوم تورایرانی بزرگساالن آقایان

ـــــ

 70 – 72مهر

72

دور دوم تورایرانی بزرگساالن بانوان

ـــــ

 74 – 72مهر

72

لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر – رفت

68/11/19 - 61/11/11

 8 – 11آبان

78

دور دوم تورایرانی نوجوانان و جوانان دختر

68/11/19 - 61/11/11

 2 – 17آبان

72

دور دوم مسابقات انفرادی باالی  43سال آقایان

 01الی باالی  ۰1سال

 12 – 12آبان

03

دور دوم تورایرانی جوانان پسر

61/11/11

 70 – 75آبان

89/1/52

فدراسیون تنیس روی میز

تقویم پیشنهادی مسابقات فدراسیون تنیس روی میز ـ 8931
ردیف

سن

تاریخ برگزاری

عنوان مسابقات

01

دور دوم مسابقات انفرادی باالی  03سال بانوان

 81الی باالی  ۰1سال

 03آبان –  1آذر

07

باشگاهی باالی  43سال آقایان

 01الی باالی  ۰1سال

 03آبان –  1آذر

00

لیگ دسته یک آقایان باشگاههای کشور – رفت

ـــــ

 2 – 8آذر

04

دور سوم تورایرانی بزرگساالن بانوان

ـــــ

 2 – 2آذر

05

دور سوم تورایرانی بزرگساالن آقایان

ـــــ

 14 – 12آذر

02

دور سوم تورایرانی نوجوانان پسر

68/11/19

 71 – 70آذر

02

لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر – برگشت

68/11/19 - 61/11/11

 72 – 72آذر

08

دور سوم تورایرانی نوجوانان و جوانان دختر

68/11/19 - 61/11/11

 72 – 03آذر

02

دور چهارم تورایرانی بزرگساالن آقایان

ـــــ

 4 – 2دی

43

لیگ دسته یک آقایان باشگاههای کشور – برگشت

ـــــ

 7 – 4بهمن

41

دور سوم تورایرانی جوانان پسر

61/11/11

 13 – 17بهمن

47

دور سوم مسابقات انفرادی باالی  43سال آقایان

 01الی باالی  ۰1سال

 12 – 18بهمن

89/1/52

فدراسیون تنیس روی میز

میزبان

