
((بانوان )) 1394تقويم مسابقات داخلي فدراسيون تنيس روي ميز در سال  

رديف عنوان مسابقات كشور ميزبان تاريخ  رديف عنوان مسابقات كشور ميزبان تاريخ

آبان 28لغايت  26 مرحله اول و دوم انتخابي تيم ملي بزرگساالن آكادمي  ارديبهشت 9لغايت 8 16 مرحله اول و دوم انتخابي تيم ملي نوجوانان آكادمي  1 

آذر 27لغايت  23 مسابقات قهرماني كشور بزرگساالن اصفهان  ارديبهشت 19لغايت  18 17 جوانانمرحله اول و دوم انتخابي تيم ملي  آكادمي  2 

بهمن 9لغايت  7 آزاد و رده بندي دسته برتر نوجوانان دور دوم سمنان  خرداد 3 18 رده بندي دسته برتر بزرگساالن دور اول آكادمي  3 

بهمن 30لغايت  28 آزاد ورده بندي دسته برتر جوانان دور دوم اصفهان  خرداد 5 19 مرحله اول انتخابي تيم ملي بزرگساالن آكادمي  4 

بهمن 30لغايت  29 آزاد ورده بندي پيشكسوتان دور دوم گيالن  خرداد7 20 مرحله دوم انتخابي تيم ملي بزرگساالن آكادمي  5 

مرداد9لغايت7 مسابقات باشگاهي آزاد ورده بندي دسته برتر نونهاالن دوراول همدان  6 

متمركز-نونهاالن ونوجوانان باشگاهها در سمينار مشخص ميشود شهريور شهريور 20لغايت  18 1 مسابقات جايزه بزرگ بانوان اصفهان  7 

جام حذفي باشگاههاي كشور در سمينار مشخص ميشود شهريور شهريور 20لغايت  18 2 مسابقات قهرماني كشور خردساالن و نونهاالن كرمانشاه  8 

متمركز -جوانان واميد باشگاهها  در سمينار مشخص ميشود آبان شهريور 27لغايت25 3 مسابقات قهرماني كشور نوجوانان وجوانان بجنورد  9 

شهريور 27لغايت25 4 ( متمركز )قهرماني دسته يك بزرگساالن باشگاهها در سمينار مشخص ميشود دي آزاد ورده بندي پيشكسوتان دوراول ارا ك  10 

مسابقات آموزشگاههاي كشور مهر17لغايت 15 نوجوانان دور اولآزاد و رده بندي دسته برتر گلستان  11 

شهريور 14لغايت  9 مسابقات مقطع ابتدايي آموزشگاههاي كشور شيراز  مهر 24لغايت  22 1 آزاد ورده بندي دسته يك بزرگساالن دوردوم گلستان  12 

مرداد 30لغايت  24 مسابقات مقطع راهنمايي آموزشگاههاي كشور تبريز  آبان 8لغايت  6 2 دسته برتر جوانان دور اولآزاد ورده بندي  خ رضوي  13 

مسابقات بين المللي كاپ فجر جوانان قزوين دي ماه آبان8لغايت 6 1 آزاد و رده بندي دسته برتر نونهاالن دوردوم قم  14 

مسابقات بين المللي كاپ فجر بزرگساالن كيش بهمن ماه آيان 15لغايت  14 2 رده بندي دسته برتر بزرگساالن دور دوم آكادمي  15 

رؤساي محترم هيئت ها قبل از اعزام ، به بخشنامه مسابقات ، تاريخ و محل برگزاري و سن و تعداد نفرات شركت كننده توجه فرمايند 1توضيح :   

 رديف رده سني سن  توضيحات رديف رده سني سن توضيحات رديف رده سني سن توضيحات
11/10/78 باشگاهي و قهرماني كشور  1 خردساالن 11/10/84 رده بندي و قهرماني كشور 5 اميد 11/10/72 رده بندي كشور 9 نوجوانان 

11/10/75 باشگاهي و قهرماني كشور  2 نونهاالن 11/10/81 رده بندي و قهرماني كشور 6 سال به باال 40پيشكسوتان  به پايين1/1/54 رده بندي كشور 10 جوانان 

  شرايط سني شركت كنندگان بانوان
 3 نوجوانان 11/10/79 رده بندي كشور 7 سال به باال50پيشكسوتان به پائين 1/1/44  رده بندي كشور

 4 جوانان 11/10/76 رده بندي كشور 8 سال به باال60پيشكسوتان پائين 1/1/34  ده بندي كشور

 


