
 

 

 

 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 یک شنبه 1 جمعه 1 چهارشنبه 1 دوشنبه 1 شنبه 1 پنج شنبه 1 دوشنبه 1 جمعه 1 سه شنبه 1 شنبه 1 چهارشنبه 1 یک شنبه 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 جمعه 27 چهارشنبه 27 دوشنبه 27 شنبه 27 پنج شنبه 27 سه شنبه 27 شنبه 27 چهارشنبه 27 یک شنبه 27 پنج شنبه 27 دوشنبه 27 جمعه 27

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

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

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

  31  31  31  31  31  31 چهارشنبه 31 یک شنبه 31 پنج شنبه 31 دوشنبه 31 جمعه 31 سه شنبه 31

4001سال  یبرا اتلونترای ونیفدراس یشنهادیپ میوتق  



 

 

 

 1400 مرداد 10 – 9 2021 ترکیه اتلون بالیکسیر،کاپ اروپایی ترای

 کاپ های قاره ای

 مسابقات بین المللی

 1400مهر  18 – 17 2021 ازبکستان سمرقند،اتلون کاپ آسیایی ترای

 1400آذر  5 2021اتلون دوحه، قطر کاپ آسیایی ترای

 1400آذر   20 – 18 2021 عمان اتلون مسقط،کاپ آسیایی ترای

 1400اردیبهشت  7 –فروردین  14 2021اتلون قهرمانی آسیا هاتسوکائیچی، ژاپن مسابقات ترای

 قهرمانی قاره

 1400تیر  6 – 5 2021مسابقات دواتلون پاورمن مسافت کوتاه قهرمانی آسیا پوتراجایا، مالزی 

2021اتلون جوانان و امید قهرمانی آسیا نورسلطان، قزاقستان مسابقات ترای  1400شهریور  15 – 12 

 1400شهریور  18 – 16 2021اتلون مسافت کوتاه قهرمانی آسیا چالپون آتا، قرقیزستان مسابقات ترای

2021سال قهرمانی اروپا آالنیا، ترکیه  17تا  16اتلون فستیوال ترای  1400مهر  11 – 8 

 1400 خرداد 5 – 1 مسابقات دواتلون قهرمانی کشور یا کاپ آسیایی دواتلون، ؟؟؟؟

 مسابقات ملی مسابقات قهرمانی ملی

 1400 تیر 18 – 16 اتلون قهرمانی کشور، ؟؟؟؟مسابقات ترای

 1400 شهریور  29 – 27 آکواتلون قهرمانی کشور آقایان، ؟؟؟؟مسابقات 

 1400آبان   3 – 1 ، ؟؟؟؟کشور بانوانقهرمانی اتلون منقطع ترایمسابقات 

 1400 آبان 25 – 21 ، ؟؟؟؟سالنی قهرمانی کشور مسابقات ترای اتلون

 1400بهمن  14 – 10 مسابقات دواتلون قهرمانی کشور، ؟؟؟؟

 1400اسفند  7 – 4 اتلون قهرمانی کشور، ؟؟؟؟مسابقات وینترترای

 اردوهای آماده سازی های ملیاردو در طول سال استان های متقاضی

 دوره های آموزشی دوره های ملی در طول سال داوری سطوح عالی _مدرسی _مربیگری

 


