
 بهمراه امتیازات هر یک از مسابقات 2016سال طول در همراه با برخی مسابقات جهانی سه گانه  ت و رویدادهای کنفدراسیون سه گانه آسیا امسابقکلیه تقویم 

 برنامه می باشد ( 22) جمع رویدادها   - منتشر شده در بخش رویدادهای وب سایت کنفدراسیون سه گانه آسیا

 ( 1395 ماه  ذرتا آ 1394اسفندماه  از ) 

ف
دی

ر
 

 نوع مسابقه عنوان مسابقات تاریخ
کشور 
محل 
 مسابقه

 امتیازات
بزرگساال

 ن

 23زیر 
 سال

گروههای  پاراسه گانه امدادی تیمی نوجوانان جوانان
 سنی

1 
اسفندماه   15و  14مارس )  5تا  4

94) 

جهانی اتحادیه در سه گانه سری 
 امتیاز 750 امارات سری سه گانه جهانی  ابوظبی

       

2 
 فروردین  29و 28آوریل )  17و  16

1395 ) 

 کنفدراسیونکاپ آسیایی سه گانه 
        امتیاز 250 فیلیپین کاپ قاره ای  خلیج سوبیکدر 

3 

 فروردین  29و 28آوریل )  17و  16

1395) 

 اتحادیه در سه گانهجهانی کاپ 
 چگندو

        امتیاز 500 چین کاپ جهانی

4 

 فروردین  29و 28آوریل )  17و  16

1395) 

منطقه مسابقات قهرمانی سه گانه 
 جنوب آسیا در پوخاراای 

مسابقات قهرمانی جنوب 
 آسیا

        امتیاز 150 نپال

5 

  12تا  10آوریل  تا اول می )  29

 (  1395 اردیبهشت

مسابقات قهرمانی سه گانه 
 کنفدراسیون آسیا  در هاتسوکیچی

ات قهرمانی قاره مسابق
 ای

        امتیاز 600 ژاپن

6 

 (1395 اردیبهشت  18می )  7

        امتیاز250 چین کاپ قاره ای کاپ آسیائی سه گانه تایژو

7 
اردیبهشت  62تا   24می )  15تا  13

 1395) 

آسیائی سه گانه مسافت کوتاه کاپ 
 در بورابای

کاپ قاره ای مسافت 
 کوتاه

 امتیاز 250 قزاقستان
       



8 
اردیبهشت   26و  25می )  15و  14

1395) 

سه گانه جهانی اتحادیه در سری 
 یوکوهاما

  امتیاز 750 ژاپن سری سه گانه جهانی
    

  

  امتیاز 250 ژاپن کاپ قاره ای کاپ آسیائی سه گانه گاماگوری (1395تیر  6ژوئن )  26 9
      

10  
 تیر  31 تا 11جوالی )  3تا  1 

1395) 
 کاپ قاره ای کاپ آسیائی سه گانه کاکشیتو

قزاقستان/
 بورابای

  امتیاز 250
      

 ( 1395ر تی 20جوالی )  10 11
کاپ آسیائی سه گانه مسافت کوتاه 

 اوزاکا
کاپ قاره ای مسافت 

 کوتاه
  امتیاز 250 ژاپن

      

12 
 تیر  27و  26جوالی )  17و  16

1395) 
  امتیاز 250 سنگاپور کاپ قاره ای سنگاپور کاپ آسیائی سه گانه

      

14 
شهریور  7و  6آگوست )  28و  27

 (1395 ماه 

کاپ آسیائی سه گانه مسافت کوتاه 
 کنفدراسیون در پاریاما

  امتیاز 250 اندونزی کاپ قاره ای
      

51 
 21و  20سپتامبر )  11و  10

 (1395 شهریورماه

سری سه گانه مسافت بلند اتحادیه 
 در وی هائی

  - چین سه گانه مسافت بلند
      

  امتیاز 250 ژاپن کاپ قاره ای کاپ آسیائی سه گانه موراکامی ( 1395 مهر 4سپتامبر )  25 16
      

17 
  مهر  25و  24اکتبر )  16و  15

1395) 

کاپ آسیائی سه گانه مسافت کوتاه 
 هنگ کنگ 

ای مسافت کاپ قاره 
 کوتاه

هنگ 
کنگ/النتا

 ئو
  امتیاز 250

      

18 
 آبان اول و دوم اکتبر )  23و  22

1395) 

کاپ جهانی سه گانه اتحادیه در 
 تونگ یونگ

  امتیاز 500 کره  کاپ جهانی
      

19 
آبان ماه  9و   8اکتبر )  30و 29

1395 ) 

کاپ جهانی سه گانه اتحادیه در 
 میازاکی 

  امتیاز 500 نژاپ کاپ جهانی
      

 ( 1395 آبان 22نوامبر )  12 20
منطقه مسابقات قهرمانی سه گانه 

 غرب آسیا در آکاباای 
 مسابقات

 قهرمانی غرب آسیا  
  امتیاز 150 اردن

      

21 
 آبان 30و  29نوامبر )   20و  19

1395 ) 
  امتیاز 250 اندونزی کاپ قاره ای کاپ آسیائی سه گانه بلیتونگ 

      

22 
 آذرماه  7و  6نوامبر )  27و  26

1395) 
  امتیاز 250 فیلیپین کاپ قاره ای کاپ آسیائی سه گانه باتان

      

  

 :( 1395)  2016در سال  در تقویم مسابقات سه گانه کنفدراسیون سه گانه آسیا نکات قابل توجه

 

 



در این تقویم پیش بینی نشده  2016سال  در طولمسابقات دوگانه ای در قاره آسیا  در حال حاضر هیچته سه گانه است و باال  فقط مربوط به رشجدول عناوین مسابقات اشاره شده در  

 است. 

 در شهر آویلز اسپانیا برگزار خواهد شد.  ( 1395خرداد ماه  16و  15)  2016ژوئن  5و  4های  در تاریخمسابقات قهرمانی دوگانه جهان  

 در شهر نایون سوئیس برگزار خواهد شد. ( 1395مرداد ماه  17)  2016آگوست   7 انه جهانی دانشجویان ) فیزو ( در تاریخمسابقات قهرمانی سه گ 

 در شهر کوزومل مکزیک برگزار خواهد شد. (1395شهریورماه  28تا  21)  2016سپتامبر  18تا  11های  مسابقات فینال بزرگ جهانی سه گانه از تاریخ 

 

 

 12/11/1394  امور بین الملل  ه توسطآخرین اصالحی


