
 شهریور10 :بروزرسانی 

شرایط سنیمیزبانتاریخ برگزاریعنوان مسابقاتردیف

-آکادمی امیراحتشام زاده اردیبهشت27 - 31انتخابی تیم ملی بزرگساالن بانوان1
-بابل تیر2-  خرداد 29انتخابی تیم ملی بزرگساالن آقایان2
1384/10/11آکادمی امیراحتشام زاده تیر 5 - 8انتخابی تیم ملی نوجوانان پسر3

1384/10/11آکادمی امیراحتشام زاده تیر10 - 13انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر4

1380/10/11آکادمی امیراحتشام زاده تیر15 - 19انتخابی تیم ملی جوانان پسر5

1380/10/11آکادمی امیراحتشام زاده تیر21 - 25انتخابی تیم ملی جوانان دختر6

90/10/10 - 88/10/11مناطق یازده گانه کشور مهر1 - 23دور اول مناطق- تورایرانی هوپس پسر و دختر 7

-مناطق یازده گانه کشور مهر1 - 30دور اول مناطق- تورایرانی بزرگساالن بانوان و آقایان 8
94/12/29 - 92/01/01مناطق یازده گانه کشور آبان14-  مهر 1جشنواره استعدادیابی دختر و پسر9

-درخواست میزبانی مهر20 - 21دور اول- تورایرانی پاراتنیس روی میز آقایان 10
-درخواست میزبانی مهر22 - 23دور اول- تورایرانی پاراتنیس روی میز بانوان 11
-آکادمی امیراحتشام زاده مهر21 - 23جام حذفی بزرگساالن آقایان باشگاههای کشور12
1385/10/11 - 1381/10/11آکادمی امیراحتشام زاده مهر28 - 30باشگاهی جوانان و نوجوانان پسر13

1385/10/11 - 1381/10/11همدان مهر28 - 30باشگاهی جوانان و نوجوانان دختر14

-باشگاه های میزبان آبان6هفته اول- لیگ برتر بزرگساالن آقایان 15
- آبان11 - 14مرحله اول- لیگ برتر بزرگساالن بانوان 16
90/10/10 - 88/10/11کرمانشاه آبان12 - 14دور اول نهایی- تورایرانی هوپس دختر 17

90/10/10 - 88/10/11آذربایجان شرقی آبان12 - 14دور اول نهایی- تورایرانی هوپس پسر 18

1381/10/11مناطق یازده گانه کشور آبان1 - 14دور اول مناطق- تورایرانی جوانان پسر و دختر 19

1385/10/11مناطق یازده گانه کشور آبان1 - 21دور اول مناطق- تورایرانی نوجوانان پسر و دختر 20

-تهران آبان18 - 19باشگاهی بزرگساالن پاراتنیس روی میز بانوان21
-تهران آبان20 - 21باشگاهی بزرگساالن پاراتنیس روی میز آقایان22
-باشگاه های میزبان آبان20هفته دوم- لیگ برتر بزرگساالن آقایان 23
-درخواست میزبانی آبان26 - 28دور اول نهایی- تورایرانی بزرگساالن آقایان 24
90/10/10 - 88/10/11مناطق یازده گانه کشور آذر1 - 19دور دوم مناطق- تورایرانی هوپس پسر و دختر 25

92/12/29 - 90/10/11مناطق یازده گانه کشور آذر1 - 30مناطق- تورایرانی نونهاالن پسر و دختر 26

-درخواست میزبانی آذر3 - 5دور اول نهایی- تورایرانی بزرگساالن بانوان 27
1381/10/11آذربایجان غربی آذر10 - 12دور اول نهایی- تورایرانی جوانان پسر 28

1381/10/11خوزستان آذر10 - 12دور اول نهایی- تورایرانی جوانان دختر 29

1385/10/11درخواست میزبانی آذر17 - 19دور اول نهایی- تورایرانی نوجوانان دختر 30

-باشگاه های میزبان آذر18هفته سوم- لیگ برتر بزرگساالن آقایان 31
1385/10/11درخواست میزبانی آذر24 - 26دور اول نهایی- تورایرانی نوجوانان پسر 32

- آذر23 - 26مرحله دوم- لیگ برتر بزرگساالن بانوان 33
-درخواست میزبانی آذر16 - 17انفرادی پاراتنیس روی میز بزرگساالن بانوان 34
-درخواست میزبانی آذر18 - 19انفرادی پاراتنیس روی میز بزرگساالن آقایان 35
-مناطق یازده گانه کشور دی1 - 24دور دوم مناطق- تورایرانی بزرگساالن بانوان و آقایان 36
-باشگاه های میزبان دی2هفته چهارم- لیگ برتر بزرگساالن آقایان 37
 سال به باال40درخواست میزبانی دی9 - 10بانوان - انفرادی پیشکسوتان 38

1400- تقویم مسابقات فدراسیون تنیس روی میز 
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 سال به باال40درخواست میزبانی دی9 - 10آقایان-  انفرادی پیشکسوتان 39

-باشگاه های میزبان دی23هفته پنجم- لیگ برتر بزرگساالن آقایان 40
90/10/10 - 88/10/11درخواست میزبانی بهمن1-  دی 29دور دوم نهایی- تورایرانی هوپس دختر 41

90/10/10 - 88/10/11درخواست میزبانی بهمن1-  دی 29دور دوم نهایی- تورایرانی هوپس پسر 42

88/10/10 - 85/10/11متعاقبا اعالم می شودبهمنقهرمانی استعدادهای برتر پسر کشور43

88/10/10 - 85/10/11متعاقبا اعالم می شودبهمنقهرمانی استعدادهای برتر دختر کشور44

- بهمن5 - 8مرحله سوم- لیگ برتر بزرگساالن بانوان 45
-باشگاه های میزبان بهمن7هفته ششم- لیگ برتر بزرگساالن آقایان 46
-آکادمی امیراحتشام زاده بهمن6 - 8لیگ دسته یک بزرگساالن آقایان47
-درخواست میزبانی بهمن13 - 15دور دوم نهایی- تورایرانی بزرگساالن بانوان 48
-خوزستان بهمن13 - 15دور دوم نهایی- تورایرانی بزرگساالن آقایان 49
-باشگاه های میزبان بهمن28پلی آف- لیگ برتر بزرگساالن بانوان 50
1385/10/11مناطق یازده گانه کشور اسفند1 - 27دور دوم مناطق- تورایرانی نوجوانان پسر و دختر 51

1381/10/11مناطق یازده گانه کشور اسفند1 - 27دور دوم مناطق- تورایرانی جوانان پسر و دختر 52

-باشگاه های میزبان اسفند 19فینال اول- لیگ برتر بزرگساالن بانوان 53
-باشگاه های میزبان اسفند 26فینال دوم- لیگ برتر بزرگساالن بانوان 54
1385/10/11درخواست میزبانی1401 فروردین 24 - 26دور دوم نهایی- تورایرانی نوجوانان پسر 55

1385/10/11درخواست میزبانی1401 فروردین 24 - 26دور دوم نهایی- تورایرانی نوجوانان دختر 56

1381/10/11خوزستان1401 اردیبهشت 7 - 9دور دوم نهایی- تورایرانی جوانان پسر 57

1381/10/11درخواست میزبانی1401 اردیبهشت 7 - 9دور دوم نهایی- تورایرانی جوانان دختر 58

13601981 سال40پیشکسوتان 
13501971 سال50پیشکسوتان 
13401961 سال60پیشکسوتان 
13351956 سال65پیشکسوتان 
13301951 سال70پیشکسوتان 
1381/10/112003 سال19جوانان زیر 

1385/10/112007 سال15نوجوانان زیر 

2010 - 90/10/102011 - 88/10/11 سال11 و 10هوپس 
-92/12/29 - 90/10/11 سال9 و 8نونهاالن 

-94/12/29 - 92/01/01 سال8 الی 6 استعدادیابی 

1400شرایط سنی سال 

کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز


