
 

 

 

 99 دی 99 آذر 99 آبان 99 مهر 99 شهریور 99 مرداد 99 تیر 99 خرداد 99 اردیبهشت 99 فرودین 98اسفند  98بهمن  98دی 
 دوشنبه 1 شنبه 1 پنج شنبه 1 سه شنبه 1 شنبه 1 چهارشنبه 1 یک شنبه 1 پنج شنبه 1 دوشنبه 1 جمعه 1 پنج شنبه 1 شنبهسه  1 

 سه شنبه 2 یک شنبه 2 جمعه 2 چهارشنبه 2 یک شنبه 2 پنج شنبه 2 دوشنبه 2 جمعه 2 سه شنبه 2 شنبه 2 جمعه 2 شنبه چهار 2 

 چهارشنبه 3 دوشنبه 3 شنبه 3 پنج شنبه 3 دوشنبه 3 جمعه 3 سه شنبه 3 شنبه 3 چهارشنبه 3 یک شنبه 3 شنبه 3 پنج شنبه 3 

 پنج شنبه 4 سه شنبه 4 یک شنبه 4 جمعه 4 سه شنبه 4 شنبه 4 چهارشنبه 4 یک شنبه 4 پنج شنبه 4 دوشنبه 4 شنبهیک   4 جمعه 4 

 جمعه 5 چهارشنبه 5 دوشنبه 5 شنبه 5 چهارشنبه 5 یک شنبه 5 پنج شنبه 5 دوشنبه 5 جمعه 5 سه شنبه 5 شنبه دو 5 شنبه 5 

 شنبه 6 پنج شنبه 6 سه شنبه 6 یک شنبه 6 پنج شنبه 6 دوشنبه 6 جمعه 6 سه شنبه 6 شنبه 6 چهارشنبه 6 شنبهسه  6 شنبهیک   6 

 یک شنبه  7 جمعه 7 چهارشنبه 7 دوشنبه 7 جمعه 7 سه شنبه 7 شنبه 7 چهارشنبه 7 یک شنبه 7 پنج شنبه 7 شنبه چهار 7 شنبه دو 7 

 دو شنبه  8 شنبه 8 پنج شنبه 8 سه شنبه 8 شنبه 8 چهارشنبه 8 یک شنبه 8 پنج شنبه 8 دوشنبه 8 جمعه 8 پنج شنبه 8 شنبهسه  8 

 سه شنبه 9 یک شنبه 9 جمعه 9 چهارشنبه 9 یک شنبه 9 پنج شنبه 9 دوشنبه 9 جمعه 9 سه شنبه 9 شنبه 9 جمعه 9 شنبه چهار 9 

 چهارشنبه 10 دوشنبه 10 شنبه 10 پنج شنبه 10 دوشنبه 10 جمعه 10 سه شنبه 10 شنبه 10 چهارشنبه 10 یک شنبه 10 شنبه 10 پنج شنبه 10 

  سه شنبه 11 یک شنبه 11 جمعه 11 سه شنبه 11 شنبه 11 چهارشنبه 11 یک شنبه 11 پنج شنبه 11 دوشنبه 11 شنبهیک  11 جمعه 11 چهارشنبه 11

  چهارشنبه 12 دوشنبه 12 شنبه 12 چهارشنبه 12 یک شنبه 12 شنبهپنج  12 دوشنبه 12 جمعه 12 سه شنبه 12 شنبه دو 12 شنبه 12 پنج شنبه 12

  پنج شنبه 13 سه شنبه 13 یک شنبه 13 پنج شنبه 13 دوشنبه 13 جمعه 13 سه شنبه 13 شنبه 13 چهارشنبه 13 شنبهسه  13 شنبهیک  13 جمعه 13

  جمعه 14 چهارشنبه 14 دوشنبه 14 جمعه 14 سه شنبه 14 شنبه 14 چهارشنبه 14 یک شنبه 14 پنج شنبه 14 شنبه چهار 14 شنبه دو 14 شنبه 14

  شنبه 15 پنج شنبه 15 سه شنبه 15 شنبه 15 چهارشنبه 15 یک شنبه 15 پنج شنبه 15 دوشنبه 15 جمعه 15 پنج شنبه 15 شنبهسه  15 یک شنبه 15

  یک شنبه 16 جمعه 16 چهارشنبه 16 یک شنبه 16 پنج شنبه 16 دوشنبه 16 جمعه 16 سه شنبه 16 شنبه 16 جمعه 16 شنبه چهار 16 دوشنبه 16

  دوشنبه 17 شنبه 17 پنج شنبه 17 دوشنبه 17 جمعه 17 سه شنبه 17 شنبه 17 چهارشنبه 17 یک شنبه 17 شنبه  17 پنج شنبه 17 سه شنبه 17

  سه شنبه 18 یک شنبه 18 جمعه 18 سه شنبه 18 شنبه 18 چهارشنبه 18 یک شنبه 18 پنج شنبه 18 دوشنبه 18 شنبهیک  18 جمعه 18 چهارشنبه 18

  چهارشنبه 19 دوشنبه 19 شنبه 19 چهارشنبه 19 یک شنبه 19 پنج شنبه 19 دوشنبه 19 جمعه 19 سه شنبه 19 شنبهدو 19 شنبه  19 پنج شنبه 19

  پنج شنبه 20 سه شنبه 20 یک شنبه 20 پنج شنبه 20 دوشنبه 20 جمعه 20 سه شنبه 20 شنبه 20 چهارشنبه 20 شنبهسه  20 شنبهیک  20 جمعه 20

  جمعه 21 چهارشنبه 21 دوشنبه 21 جمعه 21 سه شنبه 21 شنبه 21 چهارشنبه 21 یک شنبه 21 پنج شنبه 21 شنبه چهار 21 شنبه دو 21 شنبه 21

  شنبه 22 پنج شنبه 22 سه شنبه 22 شنبه 22 چهارشنبه 22 یک شنبه 22 پنج شنبه 22 دوشنبه 22 جمعه 22 پنج شنبه 22 سه شنبه 22 یک شنبه 22

  یک شنبه 23 جمعه 23 چهارشنبه 23 یک شنبه 23 پنج شنبه 23 دوشنبه 23 جمعه 23 سه شنبه 23 شنبه 23 جمعه 23 شنبه چهار 23 دوشنبه 23

  دوشنبه 24 شنبه 24 پنج شنبه 24 دوشنبه 24 جمعه 24 سه شنبه 24 شنبه 24 چهارشنبه 24 یک شنبه 24 شنبه 24 پنج شنبه 24 سه شنبه 24

  سه شنبه 25 یکشنبه 25 جمعه 25 سه شنبه 25 شنبه 25 چهارشنبه 25 یک شنبه 25 پنج شنبه 25 دوشنبه 25 شنبهیک  25 جمعه 25 چهارشنبه 25

  چهارشنبه26 دوشنبه 26 شنبه 26 چهارشنبه 26 یک شنبه 26 پنج شنبه 26 دوشنبه 26 جمعه 26 سه شنبه 26 شنبه دو 26 شنبه 26 پنج شنبه  26

  پنج شنبه 27 سه شنبه 27 یکشنبه 27 پنج شنبه 27 پنج شنبه 27 جمعه 27 سه شنبه 27 شنبه 27 چهارشنبه 27 شنبهسه  27 شنبهیک  27 جمعه 27

  جمعه 28 چهارشنبه 28 دوشنبه 28 جمعه 28 سه شنبه 28 شنبه 28 چهارشنبه 28 یک شنبه 28 پنج شنبه 28 شنبه چهار 28 شنبهدو 28 شنبه 28

  شنبه 29 پنج شنبه 29 سه شنبه 29 شنبه 29 چهارشنبه 29 یک شنبه 29 پنج شنبه 29 دوشنبه 29 جمعه 29 پنج شنبه 29 شنبهسه  29 یک شنبه 29

  یک شنبه 30 جمعه 30 چهارشنبه 30 یک شنبه 30 پنج شنبه 30 دوشنبه 30 جمعه 30 سه شنبه 30 شنبه 30  شنبه چهار 30 دوشنبه 30

     دوشنبه 31 جمعه 31 سه شنبه 31 شنبه 31 چهارشنبه 31 یکشنبه 31   

2020سال  یالدیم میمنطبق با تقو 1398-9139سال  یبرا ترای اتلون ونیفدراس یشنهادیپ میتقو  



 

 

 

 

 1398اسفند  5 – 3 2020کاپ آسیایی دواتلون کرج، 

 کاپ های قاره ای

 مسابقات بین المللی

 1399فروردین  24 – 22 2020کاپ آسیایی ترای اتلون دسینگ، 

 1399مرداد  27 – 24 2020کاپ اروپایی ترای اتلون مسافت کوتاه، بالیکسیر 

 1399مهر  13 – 11 2020جشنواره ترای اتلون نوجوانان و جوانان قهرمانی اروپا، آالنیا 

 1399آبان  5 – 2 2020ساری کاپ آسیایی دواتلون، 

 1399آذر  16 – 14 2020کاپ آسیایی ترای اتلون، دوحه 

 1399اردیبهشت  8 – 4 2020مسابقات ترای اتلون قهرمانی آسیا، هاتسو کایچی 
 قهرمانی قاره

 1399شهریور  17 -14 2020مسابقات ترای اتلون قهرمانی آسیای میانه، سمرقند 

 قهرمانی جهان 1399تیر  9 – 6 2020 متکچکهمسابقات ترای اتلون قهرمانی دانشجویان جهان، 

 1398بهمن  18 – 16 کاپ ملی دئواتلون سالنی، تبریز

  کاپ های ملی

 1399اردیبهشت  19 – 18 جشنواره استعدادیابی ترای اتلون، ؟؟؟؟

 1399شهریور  7 – 6 کاپ ملی آکوا ران و اکواتلون، ؟؟؟؟

 1399شهریور  7 – 6 کاپ ملی ترای اتلون کراس، ؟؟؟؟

 1399مهر  18 – 17 کاپ ملی ترای اتلون منقطع و دواتلون کراس، ؟؟؟؟

 1399آذر  28 – 27 جشنواره ملی ترای اتلون داخل سالنی، ؟؟؟؟

1398بهمن  4 – 1 مسابقات قهرمانی دواتلون ، اصفهان  

 مسابقات ملی قهرمانی ملیمسابقات 

 1398بهمن  18 – 16 مسابقات قهرمانی دئواتلون داخل سالن نخبگان، تبریز

 1398اسفند  17 – 16 مسابقات قهرمانی ترای اتلون نخبگان، هرمز

 1399خرداد  10 – 8 مسابقات قهرمانی آکواتلون، ؟؟؟؟

 1399مرداد  5 – 2 مسابقات قهرمانی ترای اتلون، ؟؟؟؟

 1399مهر  5 – 3 مسابقات قهرمانی دواتلون، ؟؟؟؟

 1399آبان  30 – 28 جشنواره قهرمانی ترای اتلون داخل سالن، تهران

 1398اسفند  10 – 1 کرج، ایران
 اردو های ملی

 اردوهای آماده سازی
 1399آبان  8 – 2 ساری، ایران

 اردوهای بین المللی 1399اردیبهشت  3 –فروردین  28 شانگهای، چین

 1399مرداد  31 – 24 استانبول، ترکیه

 دوره های ملی هر ماه یک دوره داوری سطوح عالی _مدرسی _مربیگری

 1399تیر  9 – 6 ایران –تهران سولیداریتی، ، ITUمربی گری سطح یک  دوره های آموزشی
 دوره های بین المللی

 1399آبان  16 – 11 کره جنوبی –، اینچئون ITUمربی گری سطح یک و سطح دو 

 


