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 بسمه تعالی

                       ...........اداره کل ورزش  و جوانان استان 

  ..........رئیس محترم هیئت تنیس روی میز استان  

 ( 1401)  "انتخابی تیم ملی  نوجوانان دختر و پسر ایران "

              

               ) نوجوانان دختر ( استان اصفهان روی میز هیئت تنیسفدراسیون تنیس روی میز               برگزار کنندگان :  

 تاریخ ها و محل  برگزاری مسابقات : 

  1401اردیبهشت  17و  16 مرحله نهایی :اردیبهشت ـ  15و  14 مرحله مقدماتی : تاریخ برگزاری :

   خانه تنیس روی میز اصفهان -اصفهان  دختران : محل برگزاری :

 مرکز بین المللی آموزش و استعدادیابی شهید عضدی تهران پسران :

 اعالم آمادگی و قرعه کشی مسابقات : 

اعالم آمادگی نمایند در غیر اینصورت نفرات بعدی  07/02/1401ـ  بازیکنان و مربیان می بایست از طریق هیئت استان تا تاریخ 

 جایگزین خواهند شد .

 در محل فدراسیون برگزار می شود . 13/02/1401 قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات -

 اسامی بازیکنان دعوت شده در انتخابی تیم ملی پیوست می باشد .  -
 

 نحوه برگزاری مسابقات :

 24چهار نفر اول رنکینگ جهانی و چهار نفر اول آخرین رنکینگ ملی از بازیهای مقدماتی معاف هستند .  مرحله مقدماتی : 

از هر گروه نفرات اول و دوم به مرحله بعد  نفری ، گروه بندی می شوند و 6گروه  4(  در  2۸تا  5ملی )نفرات  نفر بعدی رنکینگ

 . و بصورت حذفی اول گروهها و دوم گروهها قرعه کشی شده و چهار نفر برنده به مرحله اصلی راه پیدا می کنند .راه پیدا می کنند
 

نفر که به صورت دوره ای مسابقه خواهند  12بازیکن اولیه جمعًا  ۸رحله مقدماتی بهمراه نفر صعود کننده از م 4 مرحله نهایی:

  و نفر سوم بانظر کادر فنی انتصاب می شود .  د آمدنبه عضویت تیم ملی درخواهو دوم اول ات داد و پس از تعیین مقام ، نفر

    

  هزینه ها :
بعهده نفرات ها سایر هزینه ن و در مرحله نهایی برعهده فدراسیون خواهد بود.  نفرات در مرحله مقدماتی بر عهده خودشا اسکان -

 شرکت کننده خواهد بود . 

 .  و اصفهان خواهد بود کادر برگزاری ، سالن و امکانات برگزاری مسابقات ، تأمین پزشکیار ، اورژانس و انتظامات بعهده فدراسیون -

 مایی بازیکنان را دارند که توسط هیئت استان مربوطه معرفی شده باشند .  در جریان مسابقات فقط کسانی حق راهن-
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   + دبل فیش40سه ستاره  ـ توپ :                IRTTF - NOSHAD میز : تجهیزات :

 

  آدرس و رابط مسابقات نوجوانان دختر : -

 خانه تنیس روی میز اصفهان  –کوچه میخک  –خیابان بنفشه جنوبی  –خیابان رزمندگان  –خانه اصفهان  –اصفهان  سالن :

 09134103021شماره تماس :  –آقای مزروعی   رابط مسابقات : -
 

 سایر موارد مهم :   
ـ ثبت نام در سامانه ملی تنیس روی میز جهت دریافت کارت عضویت فدراسیون و داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است . 

(www.portal.irttf.ir )  

(خود را به PCRساعت قبل از آغاز در مسابقات تست منفی کرونا ) 4۸پروتکل های بهداشتی بازیکنان و مربیان بایستی ـ طبق 

کمیته مسابقات فدراسیون ارسال نمایند. لذا افرادی که تست آنها مثبت شود نمی توانند در مسابقات شرکت نمایند . نامه پزشک 

 توسط آزمایشگاه ارسال گردد .  مورد قبول نمی باشد و بایستی جواب تست

 ـ ورود تماشاچی و افراد متفرقه به سالن مسابقات ممنوع می باشد . 

 استانها از اعزام نفرات اضافی به مسابقات جداً خودداری نمایند .-

 در خصوص موارد پیش بینی نشده کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز تصمیم گیری خواهد کرد .-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیمان حسنی

 دبیر فدراسیون 
 



سید مسابقاتمعرفیتاریخ تولداستاننام خانوادگینامردیف

1385/10/191کردستانکریمیسامران1

1386/08/032همدانمعصومیامیر پارسا2

1387/05/313قمحبیبیمحمدحسن3

1386/08/134تهراننشاطیمحمدرضا4

1386/01/185گلستانشریعتیرضا5

1386/06/186مازندرانقریشیانسینا6

1388/09/307تهرانفرجیبنیامین7

1387/10/158گیالننیک نژادکمیل8

1387/02/089مازندراننقوینیما9

1385/12/2110آذربایجان شرقیسربخشیانعلی اصغر10

1386/04/2411کردستانامجدیپارسا11

1387/08/1212یزدشیخی ابرقوئیحسن12

1387/04/2913کردستانفاتحفربد13

1386/10/1114تهرانولی داداشیمحمد حسین14

1388/04/3015مازندرانذبیحیسپهر 15

1386/10/2316قزویناصفهانییاسین16

1388/03/2717فارسیزدان بخشعرفان17

1386/02/1818البرزمرادیفواد18

1385/10/1919فارسعسکری زادهمهدی19

1386/02/3120گیالنمرادیامیر مهدی20

1390/03/0721آذربایجان شرقیشکیبافراز21

1386/06/3022اصفهانعبدالهیپارسا22

1386/07/1723کردستاننعلیپویان23

1387/03/1724تهرانکشاورزآریان24

1386/01/0825مازندرانپارسارادابوالفضل25

1385/10/2426گیالنحلیمیجواد26

1386/09/1427اروندروحانی پورپارسا27

1387/06/1728آذربایجان غربیآه دارآرین 28

1387/12/0529تهرانترک زبانماهان29

1386/06/2530تهراننقدیمحمدحسین30

۱۳۸۹/0۲/0۴31اصفهانامیریمبین31

1388/06/2632گلستانرحیمییونس32

لیست شرکت کنندگان در انتخابی تیم ملی نوجوانان تنیس روی میز پسران

1401 اردیبهشت 17 الی 14:  تاریخ برگزاری 

شهید عضدی: محل برگزاری 

کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز



سید مسابقاتمعرفیتاریخ تولداستاننام خانوادگینامردیف

1386/12/021همدانایلوخانیستایش1

1386/07/262خراسان رضویادیبیانیکتا2

1387/12/143خوزستانلرکیانیکتا3

1386/02/264تهراننقیبینیلیا4

1388/05/235گلستانارجمندباران5

1386/07/246بوشهرسوریتارا6

1386/01/197اردبیلمهری فریسنا7

1386/09/268اصفهان موسویدرسا سادات8

1386/09/189همداناصالنیمبینا9

1386/02/0310خراسان شمالیارشادیفرعقیله10

1386/10/0611گلستانزرگرانیزهرا11

1388/04/2012فارسیزدان پناهفاطمه12

1387/04/2313آذربایجان غربیظهیری فردآتنا13

1388/08/0414کرمانفرجادساینا14

1386/12/2615قزوینبرگشاییثمین15

1388/02/1216آذربایجان غربیابراهیم پورال آی16

1385/12/0117یزدیزدان پناهنوشین17

1386/03/1718همدانموقر نیکومطهره18

1387/08/1819آذربایجان غربییادگاریثمین19

1386/09/2820تهرانعباسیملیکا20

1386/08/0921توابع تهرانبشیری دانندهباران21

1386/07/2122البرزهوشنگیستایش22

1385/11/1723کرمانشاهصالحیدالیا23

1387/12/2724فارسگمرکچیمهسا24

1386/10/1525خوزستانمحمدپور زلکیتینا25

۱۳۸۷/۱۱/۳26همدانمرتضایینازنین زهرا26

1387/01/0227البرزمهرانیرومینا27

1387/08/0728قممصباحیزهرا28

1386/01/1829کرمانجهانگردغزل29

1386/11/0330آذربایجان غربیرحیمیآنیتا30

۱۳۸۷/03/1231مازندراندالوریغزل31

۱۳۸۸/10/3032کرمانشاهجواهریرایا32

لیست شرکت کنندگان در انتخابی تیم ملی نوجوانان تنیس روی میز دختران

1401 اردیبهشت 17 الی 14:  تاریخ برگزاری 

خانه تنیس روی میز اصفهان: محل برگزاری 

کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز


