
                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 

1394تقویم هیأت تنیس روی میز استان اصفهان بر اساس تقویم فدراسیون در سال   

 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان بانوان/آقایان رده سنی

 1 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی پیشکسًتان آقایان استان  خرداد8 ي 7 خاوٍ اصفُان آقایان پیشکسًتان

 2 مسابقات جام رمضان باوًان استان  تیر9 خاوٍ اصفُان باوًان آزاد

 3 مسابقات جام رمضان آقایان استان  تیر12 ي 11 خاوٍ اصفُان آقایان آزاد

 4 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًوُاالن باوًان استان  مرداد2ي1 شُرستان َا باوًان وًوُاالن

 5 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًوُاالن آقایان استان  مرداد2ي1 خاوٍ اصفُان آقایان وًوُاالن

 6 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک خردساالن آقایان استان  مرداد16ي15 شُرستان َا آقایان خردساالن

 7 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک جًاوان آقایان استان  مرداد16ي15 خاوٍ اصفُان آقایان جًاوان

 8 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک امید آقایان استان  مرداد23ي22 خاوٍ اصفُان آقایان امید

 9 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک خردساالن باوًان استان  مرداد30ي29 خاوٍ اصفُان باوًان خردساالن

 10 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک جًاوان باوًان استان  مرداد30ي29 خاوٍ اصفُان باوًان جًاوان

 11 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک پیشکسًتان باوًان استان   شُریًر6 ي5 خاوٍ اصفُان باوًان پیشکسًتان

 12 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًجًاوان باوًان استان   شُریًر6 ي 5 خاوٍ اصفُان باوًان وًجًاوان

 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًجًاوان آقایان استان   مُر3 ي2 خاوٍ اصفُان 13 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًجًاوان آقایان استان   شُریًر6 ي5 شُرستان َا آقایان وًجًاوان

 14 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک بسرگساالن آقایان استان  شُریًر13ي12 خاوٍ اصفُان آقایان بسرگساالن

     15 

     16 

     17 

 18 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک خردساالن آقایان استان   مُر10 ي9 خاوٍ اصفُان آقایان خردساالن

 19 (دير ايل)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک بسرگساالن باوًان   مُر17 ي 16 خاوٍ اصفُان باوًان بسرگساالن

 20 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًوُاالن باوًان استان   مُر24 ي 23 خاوٍ اصفُان باوًان وًوُاالن

 21 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک جًاوان باوًان استان  مُر30 خاوٍ اصفُان باوًان جًاوان

 22 دير رفت مسابقات لیگ باشگاٌ َای بسرگساالن باوًان استان  آبان8ي7 خاوٍ اصفُان باوًان بسرگساالن

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 

1394تقویم هیأت تنیس روی میز استان اصفهان بر اساس تقویم فدراسیون در سال   

 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان بانوان/آقایان رده سنی

 23 دير رفت مسابقات لیگ باشگاٌ َای بسرگساالن آقایان استان  آبان15 ي 14 خاوٍ اصفُان آقایان بسرگساالن

 24 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًوُاالن آقایان استان  آبان15 ي 14 شُرستان َا آقایان وًوُاالن

 25 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک امید آقایان استان   آبان22 ي 21 خاوٍ اصفُان آقایان بسرگساالن

     26 

 27 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک بسرگساالن باوًان استان   آذر6 ي 5 خاوٍ اصفُان باوًان بسرگساالن

 28 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک بسرگساالن آقایان استان   آذر13 ي 12 خاوٍ اصفُان آقایان بسرگساالن

     29 

     30 

 31 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی پیشکسًتان آقایان استان   دی18 ي 17 خاوٍ اصفُان آقایان پیشکسًتان

 32 (دير ديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی پیشکسًتان باوًان استان   دی25 ي 24 خاوٍ اصفُان باوًان پیشکسًتان

 33 (ديرديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًجًاوان آقایان استان   بُمه2 ي 1 خاوٍ اصفُان آقایان وًجًاوان

 34 (ديرديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک وًجًاوان باوًان استان   بُمه2 ي 1 شُرستان َا باوًان وًجًاوان

 35 دير برگشت مسابقات لیگ باشگاٌ َای بسرگساالن آقایان استان  بُمه9 ي 8 خاوٍ اصفُان آقایان بسرگساالن

 36 دير برگشت مسابقات لیگ باشگاٌ َای بسرگساالن باوًان استان  بُمه9 ي 8 شُرستان َا باوًان بسرگساالن

 37 (ديرديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک جًاوان آقایان استان   بُمه16 ي 15 خاوٍ اصفُان آقایان جًاوان

 38 (ديرديم)مسابقات آزاد ي ردٌ بىدی دستٍ یک جًاوان باوًان استان   بُمه 23 ي 22 خاوٍ اصفُان باوًان جًاوان

     39 

 40 مسابقات قُرماوی شُرستان َای  بسرگساالن آقایان استان  اسفىد14 ي 13 خاوٍ اصفُان آقایان بسرگساالن

 41 مسابقات قُرماوی شُرستان َای بسرگساالن باوًان استان  اسفىد14 ي 13 شُرستان َا  باوًان بسرگساالن

 42 مسابقات لیگ باشگاٌ َای وًوُاالن ي وًجًاوان آقایان استان متعاقباً اعالم می گردد

 43 مسابقات لیگ باشگاٌ َای جًاوان ي امید آقایان استان متعاقباً اعالم می گردد

 44 مسابقات لیگ باشگاٌ َای وًوُاالن ي وًجًاوان باوًان استان متعاقباً اعالم می گردد

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 

1394شرایط سنی شرکت کنندگان آقایان و بانوان در سال   

 ردیف رده سنی سن توضیحات

 1 خردساالن 11/10/84 ردٌ بىدی ي قُرماوی کشًر ي استان

 2 وًوُاالن 11/10/81 ردٌ بىدی ي قُرماوی کشًر ي استان

 3 وًجًاوان 11/10/78 باشگاَی ي قُرمان کشًری ي استان

 4 جًاوان 11/10/75 باشگاَی ي قُرمان کشًری ي استان

 5 امید 11/10/72 ردٌ بىدی کشًر ي استان

 6  سال بٍ باال40پیشکسًتان   بٍ پائیه1/1/54 ردٌ بىدی کشًر ي استان 

 7  سال بٍ باال50پیشکسًتان   بٍ پائیه1/1/44 ردٌ بىدی کشًر ي استان

 8  سال65-60پیشکسًتان  1/1/1329 تا 1/1/34 ردٌ بىدی کشًر ي استان

 9  سال بٍ باال65پیشکسًتان   بٍ پائیه11/10/1329 ردٌ بىدی کشًر ي استان
 

1394شرایط سنی شرکت کنندگان بانوان در سال   

 ردیف رده سنی سن توضیحات

 1 خردساالن 11/10/84 ردٌ بىدی ي قُرماوی کشًر ي استان

 2 وًوُاالن 11/10/81 ردٌ بىدی ي قُرماوی کشًر ي استان

 3 وًجًاوان 11/10/78 باشگاَی ي قُرمان کشًری ي استان

 4 جًاوان 11/10/75 باشگاَی ي قُرمان کشًری ي استان

 5 امید 11/10/72 ردٌ بىدی کشًر ي استان

 6  سال بٍ باال40پیشکسًتان   بٍ پائیه1/1/54 ردٌ بىدی کشًر ي استان

 7  سال بٍ باال50پیشکسًتان   بٍ پائیه1/1/44 ردٌ بىدی کشًر ي استان

 9  سال بٍ باال60پیشکسًتان   بٍ پائیه1/1/34 ردٌ بىدی کشًر ي استان
 

رؤسای محترم هیأت ها قبل از اعسام، به بخشنامه مسابقات، تاریخ و محل برگساری و : توضیح

 .سن و تعذاد شرکت کننذه توجه فرماینذ

 


