
 فدراسیون دوومیدانی جمهوی اسالمی ایران

 کمیته مسابقات و داوران

 1041تقویم پیشنهادی سال 

 

 توضیحات زمان برگزاری  مکان برگزاری  عنوان مسابقه  ردیف

  11/2/1041و11 اراک -رکزی م (دخترانمسابقات قهرمانی جوانان کشور ) 1

  11/2/1041 و 11 اراک -رکزی م (پسران) کشور جوانان قهرمانی مسابقات 2

  23/2/1041و  22 خرم آباد  -لرستان  مسابقات آغاز فصل بزرگساالن کشور )آقایان( 3

  3/1041/ 1و  1 باکو  –آذربایجان  تورنمنت بین المللی باکو  

  خرداد 1و  7 تایپه  تورنمنت اُپن تایوان  0

  12/3/1041الی 14  استان متقاضی مسابقات جایزه بزرگ بزرگساالن کشور 1

  خرداد دهه سوم تهران رکوردگیری جوانان کشور 1

  12/3/1041و  11 مشهد  -خراسان رضوی  ان(بانو) -جام  امام رضا)ع(  دوومیدانی مسابقات 7

  3/1041/ 1و  1 مشهد  -خراسان رضوی  )آقایان( -بین المللی جام  امام رضا)ع(  دوومیدانی  مسابقات 1

  3/1041/ 21و  21 بیشکک بین المللی قرقیزستانتورنمنت  1

  31/3/1041و34 استان متقاضی مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ) پسران ( 14

  3/0/1041و2 استان متقاضی مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور) دختران ( 11

  0/1041/ 1و  0 آلماتی تورنمنت بین المللی آلماتی قزاقستان  12

  1/0/1041و7 تهران کشور ) آقایان( جوانان اول  باشگاههایمرحله  13

  11/0/1041و14 تهران کشور ) بانوان (جوانان مرحله اول  باشگاههای  10

  10/0/1041و13 تهران مرحله اول  باشگاههای کشور ) آقایان( 11

  17/0/1041و11 تهران مرحله اول  باشگاههای کشور ) بانوان ( 11

  2/1/1041لغایت  20/0/1041 آمریکا-اورگان قهرمانی جهان )بزرگساالن(  17

  متعاقبا اعالم خواهد شد اوسک من تورنمنت بین المللی قزاقستان  11

  0/1/1041و3 اراک -مرکزی  مرحله دوم  باشگاههای کشور ) آقایان ( 11

  7/1/1041و1 اراک -مرکزی  مرحله دوم  باشگاههای کشور ) بانوان ( 24

  11/1/1041لغایت  14/1/1041 کلمبیا -کالی  (جوانان  ) قهرمانی جهان 21

  27/1/1041لغایت  11/1/1041 ترکیه -قونیه  بازی های کشورهای اسالمی 22

  مرداد ماه استان متقاضی یاد استعدادهای برتر )پسران(المپ 23

 مرداد ماه استان متقاضی یاد استعدادهای برتر )دختران(پالم 20
الی  1/7/58

11/6/55 

 11/1/1041و24 خرم آباد کشور ) آقایان( جوانان باشگاههای  دوممرحله  21
الی  1/7/58

11/6/55 

  11/1/1041و17 استان متقاضی کشور ) بانوان (جوانان باشگاههای   دوممرحله  21

  شهریور ماهنیمه اول  استان متقاضی نوجوانان کشور )پسران( رکوردگیری 27

 شهریور ماهنیمه اول  استان متقاضی نوجوانان کشور )دختران( رکوردگیری 21

برای 

نوجوانان 

 کویت

 31/1/1041لغایت  21/1/1041 هانگژو چین 2422بازی های آسیایی  21

برای 

نوجوانان 

 کویت

  مهرماه تهران مهرماه() در صورت برگزار شدن صحرانوردی آسیا در  انتخابی دو صحرانوردی کشور 34



 

 رده های سنی

 11/11/1157 تیلغا 11/11/1158متولدین  نونهاالن

 11/11/1158 تیلغا 11/11/1151متولدین  نوجوانان

 11/11/1151 تیلغا 11/11/1151متولدین  جوانان
 

 * ورزشکاران رده سنی نونهاالن حق شرکت در مسابقات رده سنی نوجوانان را ندارند. 

 * ورزشکاران رده سنی نوجوانان حق شرکت در مسابقات رده سنی بزرگساالن را ندارند. 

 * ورزشکاران رده سنی جوانان مجاز به شرکت در مسابقات رده سنی بزرگساالن هستد. 

 

  مهرماه نپال مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی آسیا 31

  مهرماه کویت مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 32

  مهرماه استان متقاضی مرحله سوم  باشگاههای کشور ) آقایان ( 33

  مهرماه استان متقاضی مرحله سوم  باشگاههای کشور ) بانوان ( 30

  مهرماه استان ها دوومیدانی استانی نونهاالن سراسر کشور )پسران(جشنواره  31

  مهرماه استان ها جشنواره دوومیدانی استانی نونهاالن سراسر کشور )دختران( 31

  مهرماه مناطق شش گانه  پسران- نونهاالن یمسابقات منطقه ا 37

  مهرماه مناطق شش گانه  دختران -نونهاالن یمسابقات منطقه ا 31

  ماه دهه سوم آبان  استان متقاضی نوجوانان کشور )پسران( رکوردگیری 31

 ماه دهه سوم آبان  استان متقاضی نوجوانان کشور )دختران( رکوردگیری 04

برای شانتو 

 چین

 2/1/1041 تهران مرحله اول دو صحرانوردی و پیاده روی باشگاههای کشور )آقایان و بانوان( 01

برای شانتو 

 چین

  11/1/1041 اراک -مرکزی  مرحله دوم دو صحرانوردی و پیاده روی باشگاههای کشور )آقایان و بانوان( 02

  21/1/1041 استان متقاضی مرحله سوم دو صحرانوردی و پیاده روی باشگاههای کشور )آقایان و بانوان( 03

  20/1/1041 استان متقاضی صحرانوردی نوجوانان و جوانان )پسران(مسابقات دو  00

  21/1/1041 استان متقاضی صحرانوردی نوجوانان  و جوانان )دختران(مسابقات دو  01

  7/14/1041لغایت  21/1/1041 چین -شانتو  بازی های نوجوانان آسیا 01

  22/14/1041 استان متقاضی  صحرانوردی بزرگساالن )آقایان(مسابقات دو  07

  23/14/1041 استان متقاضی  بزرگساالن )بانوان (صحرانوردی مسابقات دو  01

  ماه دی نیمه اول خرم آباد –اردبیل  –تهران  کشور )آقایان (باشگاههایمسابقات قهرمانی داخل سالن  01

  ماه دی نیمه اول خرم آباد –اردبیل  –تهران  کشور)بانوان( باشگاههایمسابقات قهرمانی داخل سالن  14

  نیمه دوم بهمن ماه جزیره هرمز ماراتن جام هرمز  )آقایان (مسابقات دوی  11

  نیمه دوم بهمن ماه جزیره هرمز مسابقات دوی نیمه ماراتن جام هرمز  ) بانوان( 12

  بهمن ماه قزاقستان -نورسلطان  مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا 13

  اسفند -بهمن  استان متقاضی کشور  )پسران(  جواناننو باشگاههای مسابقات قهرمانی داخل سالن 10

11     

  اسفند -بهمن  استان متقاضی ران (کشور  )دخت جواناننو  باشگاههای مسابقات قهرمانی داخل سالن 11


