تقویم اجرایی فدراسیون تنیس روی میز ( بانوان ) -سال 1396
مسابقات  ،اردوهای ملی و طرح استعدادیابی
میزبان

توضیحات  /سن

1

آزاد و رده بندی انفرادی پیشکسوتان کشور (دور اول)

بانوان

 5 - 4مرداد

زنجان

طبق بخشنامه مسابقات

عنوان مسابقات

2

جشنواره هوپس ایران (دور اول)

بانوان

 6 - 4مرداد

اصفهان

سال شمسی  - 86/10/10 - 84/10/11 :سال میالدی  2006و 2007

ـ

اردوی ملی  7روزه هوپس

بانوان

 13 - 7مرداد

اصفهان

 10بازیکن برتر کشور  10 +مربی  2 +مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

3

تور ایرانی بزرگساالن و زیر  21سال (دور اول )  -درجه 1

بانوان

 6 - 3مرداد

گلستان

زیر  21سال شمسی  - 75/10/12 :سال میالدی 1997 :

ردیف

جنسیت تاریخ برگزاری

ـ

اردوی  10روزه -بزرگساالن و زیر  21سال

بانوان

 16 - 7مرداد

گلستان

 4بازیکن بزرگسال  4 +بازیکن زیر  21سال برتر کشور  2 +مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

4

تور ایرانی نوجوانان و جوانان (دور اول)

بانوان

 27 - 24مرداد

کرمانشاه

نوجوانان  :شمسی  - 81/10/11جوانان  :شمسی 78/10/11

ـ

اردوی  10روزه ـ نوجوانان و جوانان

بانوان

 28مرداد  6 -شهریور

کرمانشاه

 4بازیکن نوجوان  4 +بازیکن جوان برتر کشور  2+مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

5

قهرمانی نونهاالن کشور ( تیمی  ،انفرادی و دونفره )

بانوان

 18 - 16شهریور

مازندران

 83/10/12الی 87/10/10

6

تور ایرانی انفرادی و دونفره بزرگساالن (دور دوم)  -درجه 1

بانوان

 18 - 15شهریور

اصفهان

ـــــ

ـ

اردوی  10روزه  -بزرگساالن

بانوان

 28 - 19شهریور

اصفهان

 8بازیکن برتر کشور  2 +مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

7

تور ایرانی جوانان ـ انفرادی و دونفره (دور دوم)

بانوان

 28 - 25مهر

خوزستان

سال شمسی  - 78/10/11 :سال میالدی 2000 :

ـ"

اردوی  10روزه  -جوانان

بانوان

 29مهر  8 -آبان

خوزستان

 8بازیکن برتر کشور  2 +مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

8

تور ایرانی بزرگساالن (دور سوم )  -درجه 1

بانوان

 12 - 10آبان

خراسان رضوی

ـــــ

ـ

اردوی  10روزه ـ بزرگساالن

بانوان

 22 - 13آبان

خراسان رضوی

 8بازیکن برتر کشور  2 +مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

9

قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور

بانوان

 30آبان  3 -آذر

مرکزی

نوجوانان  - 81/10/11 :جوانان 78/10/11 :

10
ـ
11

جشنواره هوپس ایران (دور دوم)

بانوان

 17 - 15آذر

مرکزی

سال شمسی  - 86/10/10 - 84/10/12 :سال میالدی  2006و 2007

اردوی  7روزه هوپس

بانوان

 24 - 18آذر

مرکزی

 10بازیکن برتر کشور  10 +مربی  2 +مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

تور ایرانی نوجوانان ـ انفرادی و دونفره (دور دوم)

بانوان

 28آذر  1 -دی

قم

سال شمسی  - 81/10/11 :سال میالدی 2003 :

اردوی  10روزه  -نوجوانان

بانوان

 11 - 2دی

قم

 8بازیکن برتر کشور  2 +مربی ملی  4 +بازیکن و دو مربی از میزبان

12

فینال تورهای ایرانی بزرگساالن

بانوان

 29آذر  1 -دی

آکادمی فدراسیون

ـــــ

ـ

13

آزاد و رده بندی انفرادی پیشکسوتان کشور (دوردوم)

بانوان

 29 - 28دی

فارس

طبق بخشنامه مسابقات

14

فینال تورهای ایرانی نوجوانان

بانوان

 13 - 11بهمن

آکادمی فدراسیون

سال شمسی  - 81/10/11 :سال میالدی 2003 :

15

فینال تورهای ایرانی جوانان

بانوان

 4 - 2اسفند

آکادمی فدراسیون

سال شمسی  - 78/10/11 :سال میالدی 2000 :

16

جشنوراه مستعدین منتخب طرح استعدادیابی

بانوان

 21 - 19مرداد

اصفهان

 87/10/11الی 1391

17

اردوی آموزشی مستعدین منتخب طرح استعدادیابی

بانوان

 9 - 5شهریور

میزبانی قابل واگذاری

 87/10/11الی 1391

18

اردوی آموزشی مستعدین منتخب طرح استعدادیابی

بانوان

 29آبان  3 -آذر

میزبانی قابل واگذاری

 87/10/11الی 1391

19

اردوی آموزشی مستعدین منتخب طرح استعدادیابی

بانوان

 6 - 1اسفند

میزبانی قابل واگذاری

 87/10/11الی 1391

توضیحات :

* اردوی های اعالم شده در تقویم بالفاصله پس از هر مسابقه و در همان محل توسط فدراسیون برگزار خواهد شد .
* جشنواره هوپس همان مسابقات آزاد و دسته برتر نونهاالن با سن هوپس خواهد بود .
* قهرمانی نونهاالن کشور مختص رده سنی  9تا  12ساله ها بصورت تیمی تجمیعی می باشد  ( .مسابقات انفرادی و دونفره  9و  10ساله جداگانه و  11و  12ساله ها نیز بصورت جداگانه برگزار می شود )

* قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور بصورت تیمی تجمیعی برگزار می گردد  ( .مسابقات انفرادی و دونفره نوجوانان و جوانان بصورت جداگانه برگزار می شود )

* مسابقات رده های سنی نوجوانان  ،جوانان  ،زیر  21سال و بزرگساالن بصورت تور ایرانی انجام می شود .
* بازیکنان برتر رنکینگ کشور به فینال تورهای ایرانی راه پیدا می کنند .
* کلیه مسابقات در تمامی رده های سنی ( بجزء نونهاالن ) اعم از تورهای ایرانی  ،فینال تورها  ،قهرمانی کشور و باشگاهی  ،دارای رنکینگ با ضرایب مختلف می باشند .
* مسابقات باشگاهی طبق عناوین و مراحل ذیل برگزار می گردد :

 -1نونهاالن بصورت مستقل در یک مرحله  -2دسته یک نوجوانان و جوانان در یک مرحله  -3دسته برتر نوجوانان و جوانان در دو مرحله  -4لیگ دسته یک بزرگساالن و زیر  21سال  -5لیگ دسته برتر بزرگساالن
تاریخ بروزرسانی :

 7تیرماه 96

