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 1396سال تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز استان اصفهان در 

 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان جنسیت سن

 1 جشنواره روز جهانی تنیس روی میز فروردین 31 اصفهان --- ----

 2 قهرمانی نونهاالن شهرستان های آقایان تاردیبهش 22و  21 اصفهان آقایان 11/10/87یال 11/10/83

 3 قهرمانی نوجوانان شهرستان های آقایان اردیبهشت 29و  28 اصفهان آقایان به باال 11/10/81

 4 جام رمضان بزرگساالن بانوان خرداد 12و  11 اصفهان بانوان ----

 5 رمضان بزرگساالن آقایان جام خرداد 19و  18 اصفهان آقایان ----

 6 بانوان هوپسدور اول آزاد و دسته یک  تیر 9و  8 اصفهان بانوان 10/10/86 الی 11/10/84

 7  پیشکسوتان بانوان دور اول آزاد و دسته یک تیر 9 اصفهان بانوان ----

 8 بزرگساالن بانواندور اول آزاد و دسته یک  تیر 14و  13 اصفهان بانوان ----

 9 دور اول آزاد و دسته یک هوپس آقایان تیر 16و  15 اصفهان آقایان 10/10/86 الی 11/10/84

 10 بانوان  جواناننودور اول آزاد و دسته یک  تیر 18و  17 اصفهان بانوان به باال 11/10/81

 11 دور اول آزاد و دسته یک نوجوانان آقایان تیر 20و  19 اصفهان آقایان به باال 11/10/81

 12 جشنواره استعدادیابی تیر 21 اصفهان --- 1390الی  11/10/87

 13 آقایان بزرگساالندور اول آزاد و دسته یک  تیر 23و  22 اصفهان آقایان ----

 14 بانوان  دور اول آزاد و دسته یک جوانان مرداد 13و  12 شاهین شهر بانوان به باال 11/10/78

 15 آقایان دور اول آزاد و دسته یک جوانان مرداد 13و  12 درچه آقایان به باال 11/10/78

 16 آزاد و دسته یک و انتخابی نونهاالن بانوان شهریور 3الی  1 اصفهان بانوان 10/10/87 الی 12/10/83

 17 آزاد و دسته یک و انتخابی نونهاالن آقایان شهریور  10الی  8 اصفهان آقایان 10/10/87 الی 12/10/83

 18 دور اول آزاد و دسته یک دوبل آقایان شهریور 12و  11 اصفهان آقایان ----

 19  پیشکسوتان آقایان دور اول آزاد و دسته یک شهریور 31 اصفهان آقایان ----

 20 آقایان  آزاد و دسته یک جوانان دومدور  مهر 7و  6 اصفهان آقایان به باال 11/10/78

 21 بانوان آزاد و دسته یک جوانان دومدور  مهر 14و  13 اصفهان بانوان به باال 11/10/78

 22 بزرگساالن بانوانآزاد و دسته یک  دومدور  آبان 5و  4 اصفهان بانوان ----

 23 دور دوم آزاد و دسته یک هوپس آقایان آبان 12و  11 اصفهان آقایان 10/10/86 الی 11/10/84
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 1396تنیس روی میز استان اصفهان در سال تقویم مسابقات هیأت
 ردیف عنوان مسابقات زمان مکان جنسیت سن

 24 دور دوم آزاد و دسته یک بزرگساالن آقایان آبان 26و  25 اصفهان آقایان ----

 25 دور دوم آزاد و دسته یک هوپس بانوان آذر 3و  2 اصفهان بانوان 10/10/86 الی 11/10/84

 26 دور دوم آزاد و دسته یک نوجوانان آقایان آذر 10و  9 اصفهان آقایان به باال 11/10/81

 27 دور دوم آزاد و دسته یک نوجوانان بانوان آذر 17و  16 اصفهان بانوان به باال 11/10/81

 28  پیشکسوتان بانوان آزاد و دسته یک دومدور  دی 8 اصفهان بانوان ----

 29  پیشکسوتان آقایان آزاد و دسته یک دومدور  دی 15 اصفهان آقایان ----

 30 قهرمانی شهرستان های نونهاالن و نوجوانان بانوان بهمن 6و  5 اصفهان بانوان 

 31 قهرمانی شهرستان های جوانان و امید آقایان بهمن 13و  12 اصفهان آقایان 

 32 های جوانان و بزرگساالن بانوانقهرمانی شهرستان  بهمن 20و  19 اصفهان بانوان به باال 11/10/78جوانان 

 33 قهرمانی شهرستان های بزرگساالن آقایان بهمن 27و  26 اصفهان آقایان ----

 34 دور دوم آزاد و دسته یک دوبل آقایان اسفند 4و  3 اصفهان آقایان ----

 35 انتخابی نوجوانان بانوان ---- اصفهان بانوان به باال 11/10/81

 36 انتخابی نوجوانان آقایان ---- اصفهان آقایان باالبه  11/10/81

 37 انتخابی جوانان بانوان ---- اصفهان بانوان به باال 11/10/78

 38 انتخابی جوانان آقایان ---- اصفهان آقایان به باال 11/10/78

 39 باشگاه های بزرگساالن آقایان برتر لیگ از خرداد ماه ---- آقایان ----

 40 چهار دوره جشنواره همگانی استعدادیابی در طول سال پارک ها ---- 1390الی  11/10/87

 رده سنی پیشکسوتان

 سن رده سنی ردیف

 به پایین 1356 سال 49تا  40 1

 به پایین 1346 سال 59تا  50 2

 به پایین 1336 سال 64تا  60 3

 به پایین 1331 سال  69تا  65 4

 پایینبه  1326 سال به باال 70 5

 

 

 

 

 


