جم
فدراسیون دوومیدا نی هوری اسالمی اریان

تقویم مسابقات فدراسیون دوومیدانی در سال 1396
ردیف

1

شرح فعالیت
)42K(Tehran Intenational Persion Run
( ) love muhammad

مکان برگزاری

زمان برگزاری

تهران

 18فروردین ماه

مالحظات

مسابقه بین المللی دو  42کیلومتر

 2مسابقه قهرمانی آغاز فصل کشور ( بانوان)

تهران یا شیراز

 22-21فروردین ماه

انتخابی تیم ملی

 3مسابقه قهرمانی آغاز فصل کشور ( آقایان )

تهران یا شیراز

 25-24فروردین ماه

انتخابی تیم ملی

تهران

 31-30فروردین ماه

انتخابی نهایی تیم ملی اعزامی به
مسابقات قهرمانی آسیا  2017ـ بانکوک

 5مسابقات نونهاالن مناطق ( پسران )

شهرهای میزبان

 1اردیبهشت ماه

 6منطقه

 6مسابقات نونهاالن مناطق ( دختران )

شهرهای میزبان

 5اردیبهشت ماه

 6منطقه

چین ـ هنگ کنگ

 5لغایت  13اردیبهشت ماه

ورزشکاران دعوتی

تهران

 10اردیبهشت ماه

مواد منتخب

 9مسابقات قهرمانی جوانان کشور ( دختران )

شهر میزبان

 8-7اردیبهشت ماه

 10مسابقات قهرمانی جوانان کشور ( پسران )

شهر میزبان

 15/14اردیبهشت ماه

باکو

 27تا  31اردیبهشت ماه

تیم منتخب

تایلند

 2/31لغایت 96/3/3

تیم منتخب

هندوستان

 11لغایت  15خرداد ماه

مواد منتخب

مشهد

 30خردادماه

مواد منتخب

قزاقستان

خردادماه

اعزام ورزشکاران با نظر سازمان تیم
های ملی و با اولویت جوانان و نوجوانان

تهران

 7تیرماه

مواد منتخب

ترکیه

تیرماه

 4مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور ( دختران ـ پسران )

 7مسابقات جایزه بزرگ آسیایی
 8مرحله اول مسابقات لیگ طالیی ایران ( بانوان ـ آقایان)

 11بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
 12مسابقات نوجوان قهرمانی آسیا
 13مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا
 14مسابقه بین المللی مهر رضوی

( ) love muhammad

 15مسابقات بین المللی جام کازانف
 16مرحله اول لیگ امید دوومیدانی ایران ـ جوانان ( دختران ـ پسران )

 17مسابقه بین المللی ارزروم

18

مسابقات جایزه بزرگ اروپایی  ،لیگ الماس و چالش
جهانی WORLD CHALLENGE
DIAMO ND LEAG UE, G rand prix

کشورهای اروپایی
آسیایی

اردیبهشت ،خرداد  ،تیر  ،مرداد و حسب مورد اعزام نفرات مدت
نظر با نظر سازمان تیم های ملی
شهریور ماه

 19مرحله دوم لیگ طالیی ایران ( بانوان ـ آقایان )

تهران

 9تیرماه

 20مرحله پایانی لیگ طالیی ایران ( بانوان ـ آقایان )

تهران

 22-23تیرماه

 21مسابقات نوجوانان قهرمانی جهان ( پسران ـ دختران)

کنیا

 22لغایت  26تیرماه

مواد منتخب

ورزشکاران دارای سهمیه
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مکان برگزاری

زمان برگزاری

 22مرحله اول مسابقات لیگ قهرمانی باشگاههای کشور ( آقایان)

شهر میزبان

 -5-6مرداد ماه

 23مرحله اول مسابقات لیگ قهرمانی باشگاههای کشور ( بانوان )

شهر میزبان

 8-9مرداد ماه

لندن

 14لغایت  23مرداد ماه

 25مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانی باشگاههای کشور ( بانوان)

شهر میزبان

 23-24مرداد ماه

 26مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانی باشگاههای کشور ( آقایان)

شهر میزبان

 26-27مرداد ماه

 27مرحله دوم لیگ امید ایران ـ جوانان (دختران ـ پسران)

تهران

 2شهریورماه

 28مسابقات برترین های نونهاالن کشور ( دختران )

شهر میزبان

 5شهریورماه

 29مسابقات برترین های نونهاالن کشور ( پسران )

شهر میزبان

 7شهریورماه

 30مرحله سوم مسابقات لیگ قهرمانی باشگاههای کشور ( بانوان )

تهران

 9-10شهریورماه

 31مرحله پایانی مسابقات لیگ قهرمانی باشگاههای کشور ( آقایان )

تهران

 12-13شهریورماه

 32مرحله پایان لیگ امید ایران ـ جوانان ( دختران ـ پسران)

تهران

 23-24شهریورماه

 33بازیهای داخل سالن آسیا ـ  ( 2017آقایان ـ بانوان )

ترکمنستان

 28شهریور لغایت  5مهرماه

 34مسابقه صحرانوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور (دختران )

شهر میزبان

 25آبان ماه

 35مسابقه صحرانوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور ( پسران )

شهر میزبان

 2آذرماه

 36مسابقه ماراتن قهرمانی آسیا

هنگ کنگ

 6آذرماه

 37مسابقه صحرانودری قهرمای بزرگساالن کشور ( آقایان )

شهر میزبان

9آذرماه

 38مسابقه صحرانوردی قهرمانی بزرگساالن کشور ( بانوان )

شهر میزبان

 16آذر ماه

 39مسابقه ماراتن دبی

امارات

 20دی ماه

 40مسابقات قهرمانی داخل سالن جوانان کشور ( دختران ـ پسران )

تهران

 21-22دی ماه

 41مسابقه نیمه ماراتن قهرمانی کشور ( جام هرمز)

جزیره هرمز

 7دی ماه

 42مسابقه بین المللی دو ماراتن ( جام هرمز)

بندرعباس

 8دی ماه

 43مسابقات داخل سالن قهرمانی کشور ( آقایان ـ بانوان )

تهران

 28-29دی ماه

 44مسابقات بین المللی دهه فجر ( بانوان و آقایان )

تهران

 9-10بهمن ماه

 45مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا ( بانوان ـ آقایان )

تهران

بهمن ماه

ردیف

شرح فعالیت

 24مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان

مالحظات

ورزشکاران دارای سهمیه

تیم ملی منتخب

تیم منتخب با نظر سازمان تیم های ملی
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ردیف

شرح فعالیت

 46مسابقه نیمه ماراتن بغداد
 47مسابقه پیاده روی قهرمانی کشور ( آقایان )
 48مسابقه داخل سالن قهرمانی جهان
 49مسابقات صحرانوردی قهرمانی آسیا (بانوان و آقایان )
 50مسابقه پیاده روی قهرمانی آسیا

مکان برگزاری

زمان برگزاری

مالحظات

عراق

 24بهمن ماه

انتخاب و اعزام نفرات با نظر سازمان تیم های ملی

همدان یا قزوین یا اراک

 27بهمن ماه

انگلیس

 12لغایت  14اسفند ماه

ورزشکاران دارای سهمیه ورودی

اعالم می گردد

اسفند ماه

انتخاب و اعزام نفرات با نظر سازمان تیم های ملی

ژاپن

 29اسفند ماه

