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 1398تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان در سال 

 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان جنسیت سن

 1 نونهاالن پسردور اول مسابقات آزاد و دسته یک  فروردین30و29 اصفهان آقایان 11/10/88 - 29/12/90

 2 دور اول مسابقات آزاد و دسته یک نونهاالن دختر فروردین30و29 اصفهان آقایان 11/10/88 - 29/12/90

 3 هوپس پسر دور اول مسابقات آزاد و دسته یک فروردین30و29 اصفهان بانوان 11/10/86 – 10/10/88

 4 هوپس دختر مسابقات آزاد و دسته یکدور اول  فروردین30و29 اصفهان بانوان 11/10/86 – 10/10/88

 5 جام رمضان بانوان اردیبهشت20و19 اصفهان بانوان ---

 6 جام رمضان آقایان اردیبهشت27و26 اصفهان آقایان ---

 تیر 2و  1 اصفهان آقایان 11/10/85 – 11/10/82
دور اول مسابقات آزاد و دسته یک المپیاد 

 پسراستعدادهای برتر 
7 

 تیر 4و  3 اصفهان بانوان 11/10/85 – 11/10/82
المپیاد دور اول مسابقات آزاد و دسته یک 

 استعدادهای برتر دختر
8 

 9 نوجوانان پسر دور اول مسابقات آزاد و دسته یک تیر 7و  6 اصفهان آقایان 12/10/83

 10 نوجوانان دختر دور اول مسابقات آزاد و دسته یک تیر 10و  9 اصفهان بانوان 12/10/83

 11 دور اول انتخابی تیم المپیاد استعدادهای برتر پسر  تیر 11 اصفهان آقایان 11/10/85 – 11/10/82

 12 دور اول انتخابی تیم المپیاد استعدادهای برتر دختر تیر 12 اصفهان بانوان 11/10/85 – 11/10/82

 13 جوانان پسر یکدور اول مسابقات آزاد و دسته  تیر 14و  13 اصفهان آقایان 12/10/80

 14 جوانان دختر دور اول مسابقات آزاد و دسته یک تیر 16و  15 اصفهان بانوان 12/10/80

 15 دور دوم انتخابی تیم المپیاد استعدادهای برتر پسر  تیر 17 اصفهان آقایان 11/10/85 – 11/10/82

 16 المپیاد استعدادهای برتر دختردور دوم انتخابی تیم  تیر 23 اصفهان بانوان 11/10/85 – 11/10/82

 17 آقایانبزرگساالن  دور اول مسابقات آزاد و دسته یک تیر 21و  20 اصفهان آقایان ---

 18 دور اول مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان بانوان مرداد 3 اصفهان بانوان ---

 19 پیشکسوتان آقایان دور اول مسابقات آزاد و دسته یک مرداد 4 اصفهان آقایان ---

 20 مسابقات صندوق بازنشستگان  مرداد 8 اصفهان بانوان ---

 21 مسابقات صندوق بازنشستگان مرداد 9 اصفهان آقایان ---

 22 مسابقات آموزشگاه های مقطع متوسطه پسران کشور مرداد 16لغایت  10 اصفهان آقایان ---
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 1398تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان در سال 
 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان جنسیت سن

 23 مسابقات آموزشگاه های مقطع متوسطه دختران کشور مرداد24لغایت 18 اصفهان بانوان ---

 24 دور اول مسابقات آزاد و دسته یک بزرگساالن بانوان شهریور 25و  24 اصفهان بانوان ---

 25 پسرهوپس  دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک شهریور 8و  7 اصفهان آقایان 11/10/86 – 10/10/88

 26 دختردور دوم مسابقات آزاد و دسته یک هوپس  شهریور 15و  14 اصفهان بانوان 11/10/86 – 10/10/88

 27 نوجوانان دختر دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک مهر 5و  4 اصفهان بانوان 12/10/83

 28 دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان دختر مهر 12و  11 اصفهان بانوان 12/10/80

 29 دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک جوانان پسر  آبان 3و  2 اصفهان آقایان 12/10/80

 30 بانوان بزرگساالندور دوم مسابقات آزاد و دسته یک  آبان 17و  16 اصفهان بانوان ---

 31 بانوان پیشکسوتان دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک آبان 24 اصفهان بانوان ---

 32 دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک بزرگساالن آقایان آذر 1آبان و 30 اصفهان آقایان ---

 33 دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک نوجوانان پسر  آذر 8و  7 اصفهان آقایان 12/10/83

 34 دور دوم مسابقات آزاد و دسته یک پیشکسوتان آقایان دی 6 اصفهان آقایان ---
 

 1398شرایط سنی مسابقات تنیس روی میز کشور در سال 

 سال میالدی سال شمسی سن رده سنی ردیف

 ---- 1/1/91 – 29/12/93 سال 7 - 5 جشنواره استعدادیابی 1

 ---- 11/10/88 – 29/12/90 سال 9 – 8 نونهاالن 2

 2008 – 2009 11/10/86 – 10/10/88 سال 11 – 10 هوپس 3

 ---- 11/10/85 – 11/10/82 سال 16 – 13 المپیاد استعداهای برتر 4

 2005 12/10/83 سال 15زیر  نوجوانان 5

 2002 11/10/80 سال 18زیر  جوانان 6

 1989 1368 سال 30 رده سنی 7

 1979 1358 سال 40 رده سنی 8

 1969 1348 سال 50 رده سنی 9

 1959 1338 سال 60 رده سنی 10

 1954 1333 سال 65 رده سنی 11

 1948 1328 سال به باال 70 رده سنی 12

 


