
 

 

 

 مسابقات برون مرزی

ف
دی

ر
 

 محل برگزاری تاریخ اعزام رده سنی عنوان فعالیت

1 
مسابقات قهرمانی سه گانه بین المللی خلیج سوییک کنفدراسیون/ 

 اتحادیه )استاندارد و کوتاه(
 فیلیپین 2/2/94 بزرگساالن، امید، جوانان

 نچی 16/2/94 بزرگساالن کاپ جهانی چنگدوی اتحادیه 2

 ژاپن 6/3/94 بزرگساالن، امید، جوانان کاپ آسیایی سه گانه آماکوسای کنفدراسیون/ اتحادیه 3

 چین تایپه 18/3/94 بزرگساالن، امید، جوانان 2015مسابقات قهرمانی سه گانه آسیایی تایپه جدید در سال  4

 قزاقستان 4/4/94 جوانان کاپ آسیایی سه گانه مسافت کوتاه بورابای کنفدراسیون 5

 سنگاپور 1/5/94 متعاقباً اعالم می گردد کاپ آسیایی سه گانه سنگاپور در کنفدراسیون 6

7 

 -کاپ آسیایی دوگانه سینگ کاراک کنفدراسیون )گروههای سنی

 استاندارد و مسافت کوتاه(
 جوانان

 اندونزی 28/5/94
 –کاپ آسیایی دوگانه سینگ کاراک کنفدراسیون )بزرگساالن 

 استاندارد(
 امید و بزرگساالن

 هنگ کنگ 6/8/94 بزرگساالن آسیایی سه گانه هنگ کنگ در کنفدراسیونکاپ  8

9 

مسابقات قهرمانی دوگانه و سه گانه بین المللی )سوماترای غربی( 

 استاندارد و مسافت کوتاه(-پاریامان کنفدراسیون   )گروههای سنی
 جوانان

 اندونزی 4/9/94
پاریامان  غربی( مسابقات قهرمانی دوگانه و سه گانه بین المللی)سوماترای

 استاندار(-کنفدراسیون     )بزرگساالن
 امید و بزرگساالن

 آمریکا، شیکاگو 94شهریور ماه _ ITUشرکت در کنگره سالیانه جهانی  10

 

 اردوهای برون مرزی

 محل برگزاری تاریخ اعزام رده سنی عنوان فعالیت ردیف

 اردوی آمادگی تیم ملی
 ژاپن متعاقباً اعالم می گردد

 مشترک با ژاپن

 اردوی آمادگی تیم ملی
 هکر متعاقباً اعالم می گردد

 مشترک با کره

مشترک 

 هبا ترکی
 ترکیه متعاقباً اعالم می گردد اردوی آمادگی تیم ملی
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 آموزش

ف
دی
ر

 

تاریخ  درجه دوره های آموزشی

شروع 

 کالس

تاریخ 

پایان 

 کالس

محل 

 برگزاری
 توضیحات

کارگاه  داوری مربیگری

 آموزشی

بین 

 المللی
 ملی

درجه 

1 

درجه 

2 

درجه 

3 
 توجیهی

1        بانوان مازندران دهه اول اردیبهشت 

2        آقایان اصفهان دهه دوم اردیبهشت 

3        آقایان تهران شتدهه سوم اردیبه 

4        آقایان تهران دهه اول خرداد 

5        بانوان کرمان دهه سوم خرداد 

 آقایان/بانوان تهران دهه دوم مرداد      دوره تربیت مدرسی )مربیگری( 6

7        آقایان اناصفه دهه سوم مرداد 

8        بانوان سمنان دهه اول شهریور 

9        بانوان تهران دهه دوم شهریور 

 آقایان/بانوان تهران دهه دوم شهریور همایش عمومی 10

11        نیمه دوم شهریور 
آذربایجان 

 شرقی
 آقایان

12       آقایان تهران دهه دوم مهر 

13        آقایان تهران دهه دوم مهر 

14        آقایان قزوین نیمه اول آذر 

 آقایان/بانوان تهران دهه اول دی سمینار 15

16        دهه اول دی 
آذربایجان 

 شرقی
 نآقایا

17        بانوان قزوین دهه اول دی 

18        آقایان تهران نیمه اول بهمن 

19        بانوان قزوین دهه دوم بهمن 

20        بانوان کرمان دهه اول اسفند 

21        آقایان استانها در طول سال 

22        بانوان استانها در طول سال 

 آقایان/بانوان تهران دهه دوم اسفند      دوره تربیت مدرس)داوری( 23

 آقایان _ ITUطبق برنامه       2اعزام مربی برای ارتقاء سطح 24

 آقایان/بانوان استان 32در  در طول سال زش و پرورشبرای معلمین آمو 3مربیگری درجه  25
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 مسابقات داخلی

 شرح فعالیت ردیف
مکان 

 برگزاری

زمان 

 برگزاری
 رده سنی

 لرستان برگزاری مسابقات لیگ باشگاهی سه گانه آقایان)مرحله اول( 1
دهه سوم 

 اردیبهشت
 جوانان و بزرگساالن

دهه سوم  لرستان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سه گانه آقایان ) مرحله اول( 2

 اردیبهشت

رده سنی )نونهاالن، 5

نوجوانان،جوانان، امید ، 

 بزرگساالن(

3 
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور دوگانه زمینی بانوان )مرحله 

 اول(
 کرمان

دهه سوم 

 مرداد

رده سنی )نوجوانان،جوانان، 4

 امید ، بزرگساالن(

 لرستان برگزاری مسابقات لیگ باشگاهی سه گانه آقایان)مرحله دوم( 4
دهه دوم 

 شهریور
 جوانان و بزرگساالن

 لرستان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سه گانه آقایان ) مرحله دوم( 5
دهه دوم 

 شهریور

رده سنی )نونهاالن، 5

نوجوانان،جوانان، امید ، 

 بزرگساالن(

6 
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور دوگانه زمینی بانوان )مرحله 

 دوم(
 دهه دوم آبان اصفهان

رده سنی )نوجوانان،جوانان، 4

 امید ، بزرگساالن(

 ه سوم(لبرگزاری مسابقات لیگ باشگاهی سه گانه آقایان)مرح 7
متعاقبا اعالم می 

 شود
 جوانان و بزرگساالن دهه سوم آذر

 برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سه گانه آقایان ) مرحله سوم( 8
متعاقبا اعالم می 

 شود
 دهه سوم آذر

رده سنی )نونهاالن، 5

نوجوانان،جوانان، امید ، 

 بزرگساالن(

 دوگانه زمینی آقایان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور 9
متعاقبا اعالم می 

 شود
 دهه سوم دی

رده  5

)نونهاالن،نوجوانان،جوانان، سنی

 امید و بزرگساالن(

 برگزاری مسابقات قهرمانی کشور دوگانه آبی آقایان 10
متعاقبا اعالم می 

 شود

دهه سوم 

 یهمن

رده  3

 )جوانان،بزرگساالن،امید(سنی

11 
بقات قهرمانی کشور دوگانه زمینی بانوان )مرحله برگزاری مسا

 سوم(
 خوزستان

دهه اول 

 اسفند

رده سنی )نوجوانان،جوانان، 4

 امید ، بزرگساالن(

 کیش برگزاری مسابقات بین المللی دهه فجر دوگانه بانوان 12
دهه دوم 

 بهمن
 جوانان و بزرگساالن
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 اردوهای داخلی

 شرح فعالیت ردیف
مکان 

 برگزاری
 توضیحات رده سنی زمان

1 
اردوی آماده سازی سه گانه آقایان )کاپ 

 جهانی(
 مرحله اول بزرگساالن فروردین جنوب کشور

2 
اردوی آماده سازی سه گانه آقایان )قهرمانی 

 آسیا(

استانهای 

 مرکزی
 مرحله اول نوجوانان،جوانان،امید،بزرگساالن اردیبهشت

3 
اردوی آماده سازی سه گانه آقایان )قهرمانی 

 آسیا(

استانهای 

 مرکزی
 مرحله دوم نوجوانان،جوانان،امید،بزرگساالن خرداد

 اردوی آماده سازی دو گانه آقایان )کاپ آسیا( 4
استانهای 

 مرکزی
 مرحله اول نوجوانان،جوانان،امید،بزرگساالن تیر

 اردوی آماده سازی دو گانه بانوان )کاپ آسیا( 5
استانهای 

 مرکزی
 مرحله اول ،امید،بزرگساالننوجوانان،جوانان تیر

 اردوی آماده سازی دو گانه آقایان )کاپ آسیا( 6
استانهای 

 مرکزی
 مرحله دوم نوجوانان،جوانان،امید،بزرگساالن مرداد

 اردوی آماده سازی دو گانه آقایان )کاپ آسیا( 7
استانهای 

 مرکزی
 مرحله دوم نوجوانان،جوانان،امید،بزرگساالن مرداد

 اردوی آماده سازی سه گانه آقایان )کاپ آسیا( 8
استانهای 

 مرکزی
 مرحله اول جوانان،امید،بزرگساالن شهریور

9 
اردوی آماده سازی سه گاانه آقایان ) کاپ 

 جهانی (
 مرحله اول بزرگساالن مهر جنوب کشور

 مرحله اول جوانان،امید،بزرگساالن آبان جنوب کشور اردوی آماده سازی سه گانه آقایان )کاپ آسیا( 10

 مرحله اول جوانان،امید،بزرگساالن آبان جنوب کشور اردوی آماده سازی دو گانه آقایان )کاپ آسیا( 11

 مرحله اول جوانان،امید،بزرگساالن آبان جنوب کشور اردوی آماده سازی دو گانه بانوان )کاپ آسیا( 12
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