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 1395تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان در سال

 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان جنسیت سن

 1 قهرماوی وًوهاالن شهرستان های آقایان  اردیبهشت10ي9 اصفهان آقایان 11/10/86الی11/10/82

 2 قهرماوی وًجًاوان شهرستان های آقایان  اردیبهشت17ي16 اصفهان آقایان 11/10/79

 3 قهرماوی وًوهاالن ي وًجًاوان شهرستان های باوًان  اردیبهشت24ي23 اصفهان باوًان 11/10/79 ي 11/10/82

 4 جام باوًی قدسیان بسرگساالن  خرداد21ي20 اصفهان باوًان ----

 5 جام مًالی عرشیان بسرگساالن  خرداد28ي27 اصفهان آقایان ----

 6 دير ايل آزاد ي دسته یک جًاوان آقایان  تیر18ي17 اصفهان آقایان  به باال11/10/76

 7 دير ايل آزاد ي دسته یک وًوهاالن باوًان  تیر18ي17 شهرستان باوًان 11/10/86الی11/10/82

 8 دير ايل آزاد ي دسته یک جًاوان باوًان  تیر25ي24 شهرستان باوًان  به باال11/10/76

 9 دير ايل آزاد ي دسته یک بسرگساالن آقایان  تیر25ي24 اصفهان آقایان ----

 10 دير ايل آزاد ي دسته یک پیشکسًتان آقایان مرداد1تیر ي 31 اصفهان آقایان ----

 11 دير ايل آزاد ي دسته یک پیشکسًتان باوًان مرداد1تیر ي 31 شهرستان باوًان ----

 12 دير ايل آزاد ي دسته یک وًجًاوان  باوًان  مرداد8ي7 شهرستان باوًان  به باال11/10/79

 13 دير ايل آزاد ي دسته یک وًجًاوان آقایان  مرداد8ي7 اصفهان آقایان  به باال11/10/79

 14 دير ديم آزاد ي دسته یک وًجًاوان باوًان  مرداد15ي14 اصفهان باوًان  به باال11/10/79

 15 دير ديم آزاد ي دسته یک وًجًاوان آقایان  مرداد15ي14 شهرستان آقایان  به باال11/10/79

 16 دير ايل آزاد ي دسته یک امید باوًان  مرداد22ي21 شهرستان باوًان  به باال11/10/73

 17 دير ايل آزاد ي دسته یک امید آقایان  مرداد22ي21 اصفهان آقایان  به باال11/10/73

 18 دير ايل آزاد ي دسته یک وًوهاالن آقایان  مرداد22ي21 شهرستان آقایان 11/10/86الی11/10/82

 19 دير ديم آزاد ي دسته یک وًوهاالن آقایان  مرداد29ي28 اصفهان آقایان 11/10/86الی11/10/82

 20 دير ايل آزاد ي دسته یک بسرگساالن باوًان  مرداد29ي28 شهرستان باوًان ----

 21 دير ديم آزاد ي دسته یک وًوهاالن باوًان  شهریًر5ي4 اصفهان باوًان 11/10/86الی11/10/82
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 1395تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان در سال

 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان جنسیت سن

 22 جام مًالی عرشیان وًجًاوان  شهریًر12ي11 اصفهان آقایان  به باال11/10/79

 23 جام باوًی قدسیان جًاوان  شهریًر19ي18 اصفهان باوًان  به باال11/10/76

 24 قهرماوی جًاوان ي امید شهرستان های آقایان شهریًر26ي25 اصفهان آقایان 11/10/73ي 11/10/76

 25 جام باوًی قدسیان وًجًاوان  مهر2ي1 اصفهان باوًان  به باال11/10/79

 26 جام مًالی عرشیان جًاوان  مهر9ي8 اصفهان آقایان  به باال11/10/76

 27 دير ديم آزاد ي دسته یک پیشکسًتان آقایان  مهر16ي15 اصفهان آقایان ----

 28 دير ديم آزاد ي دسته یک پیشکسًتان باوًان  مهر16ي15 شهرستان باوًان ----

 29 دير سًم آزاد ي دسته یک وًوهاالن آقایان  مهر23ي22 اصفهان آقایان 11/10/86الی11/10/82

 30 دير ديم آزاد ي دسته یک بسرگساالن آقایان  مهر30ي29 اصفهان آقایان ----

 31 دير ديم آزاد ي دسته یک جًاوان باوًان  آبان7ي6 شهرستان باوًان  به باال11/10/76

 32 دير ديم آزاد ي دسته یک جًاوان آقایان  آبان7ي6 اصفهان آقایان  به باال11/10/76

 33 جام مًالی عرشیان وًوهاالن آبان14ي13 اصفهان آقایان 11/10/86الی11/10/82

 34 دير سًم آزاد ي دسته یک وًجًاوان باوًان  آبان21ي20 اصفهان باوًان  به باال11/10/79

 35 دير ديم آزاد ي دسته یک بسرگساالن  باوًان  آبان28ي27 اصفهان باوًان ----

 36 دير سًم آزاد ي دسته یک وًجًاوان  آقایان  آذر5ي4 اصفهان آقایان  به باال11/10/79

 37 دير سًم آزاد ي دسته یک بسرگساالن آقایان  آذر12ي11 اصفهان آقایان ----

 38 دير سًم آزاد ي دسته یک بسرگساالن باوًان  آذر19ي18 اصفهان باوًان ----

 39 دير سًم آزاد ي دسته یک جًاوان آقایان  آذر26ي25 اصفهان آقایان  به باال11/10/76

 40 دير سًم آزاد ي دسته یک پیشکسًتان باوًان  دی3ي2 اصفهان باوًان ----

 41 دير سًم آزاد ي دسته یک پیشکسًتان آقایان  دی10ي9 اصفهان آقایان ----

 42 دير سًم آزاد ي دسته یک وًوهاالن باوًان  دی17ي16 اصفهان باوًان 11/10/86الی11/10/82
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 1395تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان در سال

 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان جنسیت سن

 43 دير ديم آزاد ي دسته یک امید آقایان  بهمه1 دی ي 30 اصفهان آقایان  به باال11/10/74

 44 دير ديم آزاد ي دسته یک امید باوًان  بهمه1 دی ي 30 شهرستان باوًان  به باال11/10/74

 45 جام باوًی قدسیان وًوهاالن  بهمه8ي7 اصفهان باوًان 11/10/86الی11/10/82

 46 دير سًم آزاد ي دسته یک جًاوان باوًان  بهمه15ي14 اصفهان باوًان  به باال11/10/76

 47 جام باوًی قدسیان پیشکسًتان  بهمه21 اصفهان باوًان ----

 48 جام مًالی عرشیان پیشکسًتان  بهمه29ي28 اصفهان آقایان ----

 49 قهرماوی بسرگساالن شهرستان های آقایان  اسفىد6ي5 اصفهان آقایان ----

 50 قهرماوی جًاوان ي بسرگساالن شهرستان های باوًان  اسفىد13 اصفهان باوًان (جًاوان) به باال 11/10/76

 

 رده سنی پیشکسوتان

 سن رده سنی ردیف

 29/12/54 الی 1/1/45  سال49 تا 40 1

 29/12/44 الی 1/1/35  سال59 تا 50 2

 29/12/34 الی 1/1/30  سال64 تا 60 3

  به پائیه29/12/1329  سال به باال65 4

 

 

 

 


