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 بسمه تعالی

 <<حمایت از کاالی ایرانی >>

 

 رئیس محترم هیئت تنیس روی میز استان 
 
 

 باسالم 

ارسال می گردد .  7931مسابقات مختلف کشور در سال احتراماً ، به پیوست دستورالعمل برگزاری        

داری هیئت های لذا در این دستورالعمل کلیات نحوه برگزاری مسابقات رده های مختلف سنی جهت بهره بر

 محترم آمده است . خواهشمند است دستورالعمل پیوست مورد توجه قرار گیرد .

  

روز قبل از هر مسابقه سایت  73رؤسای محترم استان ها در نظر داشته باشند که طی دستورالعمل جدید 

فرات اعزامی آن جهت ثبت نام نفرات بسته خواهد شد ، لذا مقتضی است دستور فرمائید نسبت به انتخاب ن

 استان طبق محدویت زمانی اعالم شده اقدام گردد . 

 پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاری می نماید .    
 

 

 

 

 

 

 پیمان حسنی

 رییس کمیته مسابقات
 



 

 

 

 

 

 

 

 مسابقات  برگزاری دستورالعمل

 فدراسیون تنیس روی میز ایران 
 

 79سال  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79ـ سال  فدراسیون تنیس روی میز ایرانمسابقات  و دستورالعمل برگزارینامه آئین

  

 مقدمه : 
مشخص برگزار شوند.  رطبق ضوابط و قوانين دقيق وبراي بهره مند شدن از مزاياي متعدد مسابقات ورزشي الزم است كه آنها در كمال نظم، ب

 . تنظيم گرديده تا مأخذ عمل قرار گيرد فدراسيون تنيس روي ميز كشوربرگزاري مسابقات و دستورالعمل هاي نامه ينئبدين منظور آ
 

 

 كليات: ( 1بخش 

نظم و اجراي يكسان  بطي است كه به منظور ايجادشامل مقررات و ضوافدراسيون تنيس روي ميزنامه عمومي مسابقات ورزشي ينئآ – تعريف

  . تدوين گرديده است مسابقات
 

 : نحوه اجرا -1ماده 

 .پذيرد مي انجام اسالمي اتشئون و موازين رعايت با داخلي ضوابط و المللي بين مقررات طبق مسابقات مختلف
 

 :کشور انواع مسابقات  -2ماده 

 :  گرددبرگزار مي كميته مسابقات فدراسيون تنيس روي  ميزتحت عناوين ذيل از سوي  79كشور در سال  تنيس روي ميزمسابقات 

  بزرگساالن و جوانان ،جوانان نوهوپس ،  مسابقات تورهاي ايراني ، در رده هاي(  2 – 1

  بصورت منطقه اي  انان و جواناننوجوسال ( و  11و  11سال ( ، هوپس )  7و  8)  نونهاالن سني )رده  سهدر ( مسابقات قهرماني كشور  2 – 2

  هاي برتر ، يک و آزاددر دسته و متمركز مسابقات ليگ سراسري )به صورت رفت و برگشت( (  2 – 3

 الملليمسابقات بين(  2 – 4
 

 تاريخ و محل برگزاري مسابقات: -3ماده  

آغاز  مانده به روز 11كه  اعالم مي گرددفدراسيون ابقات كميته مساز سوي  روز قبل 31الي  22 مسابقاتو بخشنامه محل برگزاري ، تاريخ 

استانها مي بايست طبق تقويم تقويم مسابقات برنامه ريزي جهت انتخاب نفرات آن استان را مسابقات ليست اعالم آمادگي بسته خواهد شد . 

ز طريق سايت فدراسيون بخش تقويم مسابقات انجام ثبت نام تيم ها و ورزشكاران بصورت آنالين ا 79از ابتداي مسابقات سال انجام دهند . 

 خواهد شد و ارسال ليست از طريق فاكس و اتوماسيون قابل قبول نمي باشد . 
 

 :ليتئورعايت مقررات و مس -4ماده  

و برگزاري مسابقات طبق نامه ينئمفاد اين آاجراي مقررات و قوانين و ايت مؤظف به رع بقاتمسا و مسئوالن، كادر فني تيم ها كليه ورزشكاران 

و در  تيميا مربي قات و اردو به عهده سرپرست در طول مسابتيم هر بازيكنان باشند و مسئوليت كامل نظم و رفتار مي هاي ابالغيدستورالعمل 

 خواهد بود .  نهايت هيئت استان يا باشگاه

مي باشد مسابقات فني كه در محل برگزاري در كميته ، گزارش شده ، يا موارد فني يا ساير تخلفات  مقررات و قوانين و در صورت عدم رعايت

 .  گيري خواهد شدخصوص تصميماين  مطرح و در
 

 جهت شركت در مسابقات:بازيکن شرايط پذيرش ( 2بخش 

 :بازيکنشرايط  –5ماده 

، كارت بيمه  عضويت فدراسيوناراي كارت و دشده ت استان مربوطه معرفي از طرف هيئشركت نمايند كه  كشورتوانند در مسابقات كساني مي

 .  باشندرا پرداخت نموده  و ورودي مسابقاتبوده ورزشي 

 

 
 

 

  (1 ) 

 



 
 

 :  وسهميه بندي استان ها تاريخ تولد رده هاي مختلف سنی -6ماده  

 شركت نمايند :  76بازيكنان رده هاي مختلف سني با رعايت شرايط سني ذيل در مسابقات سال :  6 - 1
 

 7931شرایط سنی مسابقات تنیس روی میز کشور در سال 

 سال ميالدی سال شمسی سن رده سنی رديف

 ــــ 1372 – 1387 سال 2 – 8 طرح استعداديابي 1

 2117 - 2111 12/11/89 – 27/12/87 سال 8 – 7 نونهاالن 2

 2119 - 2118 11/11/89 – 11/11/82 سال 11 – 11 هوپس 3

 2114 11/11/82 سال 12زير  نوجوانان 4

 2111  12/11/97 سال 18زير  جوانان 2

 1798 1329 سال 41 پيشكسوتان 6

 1768 1349 سال 21 پيشكسوتان 9

 1727 1339 سال 61 پيشكسوتان 8

 1724 1332 سال 62 پيشكسوتان 7

 1747 1329 سال 91باالي پيشكسوتان 11
 

 

 .  و به پيوست اين آئين نامه مي باشد محاسبهدر رنكينگ ملي  سني مختلف هاي رده زيكنانبا رتبه اساس براستانها  سهميه بندي:  6 – 2

 : مقررات شركت در مسابقات (3بخش 
 

 لباس ورزشی: -7ماده  

  . استفاده نمايند كلمتحدالش البسهاز ستي بايدر مسابقات تيمي و دونفره ورزشكاران شركت كننده 

 بيمه ورزشی: عضويت فدراسيون وکارت  - 8ماده 

فدراسيون پزشكي ورزشي به نام تنيس روي ميز و همچنين كارت حق شركت در مسابقات را دارد كه داراي كارت بيمه ورزشي  بازيكني

  . باشند 79در سال عضويت فدراسيون تنيس روي ميز 

 : سرپرست و مربی تيم -9ماده 

ه عنوان سرپرست را ذكر نمايد استان ها مي توانند يک نفر را بعنوان سرپرست در صورتي كه فدراسيون تنيس روي ميز در بخشنامه هاي صادر

 تيم معرفي نمايند ، در غير اينصورت مربي معرفي شده مسئوليت سرپرستي تيم را نيز برعهده خواهد داشت .  

 عمل نمايد.، تيم خود را همراهي و به وظايف خود  در كليه مسابقات هستند امي مؤظفسرپرست و مربي تيم اعز

 . به مسئولين ذيربط منعكس شود استان مربوطه هيئتهرگونه پيشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بايد فقط از طريق 
 

 نحوه برگزاری مسابقات :  ( 4بخش 
 :   و با شرايط ذيل برگزار مي شود 2ماده  سنيهاي در رده  79مسابقات سال 

 

نحوه برگزاري مسابقات . برگزار مي شود قهرماني كشور و باشگاهي  دو بخشمسابقات اين رده فقط در  : سال ( 9و  8)  نونهاالن:  1 - 4

هماهنگي با برگزاري جلسه  سنيز پباشگاههاي كشور مسابقات و شد  دانجام خواهو انفرادي )كوربيلون( قسمت تيمي  دودر قهرماني كشور 

و هر برگزار مسابقات قهرماني كشور طبق ارنج ذيل اعالم مي شود .  آنبخشنامه  ،هوپس  بصورت تركيبي با رده سنينمايندگان باشگاهها 

 مسابقه برنده شود .  3تيمي برنده بازي است كه در بازيكن و يک مربي خواهد بود .  3تيم شامل 

 5بازي  4بازي  3بازي  2بازي  1بازي  كوربيلون

 A B سال 7و  8دوبل :  AB A Bارنج : 

 Y X سال 7و  8دوبل :  XY X Yارنج : 
   

  (2 ) 

 



 

و انفرادي ( تورايراني انفرادي و باشگاهي مسابقات  (كوربيلون)اين رده در سه بخش قهرماني كشور ) تيمي  : سال ( 11و  11)  هوپس:  2 – 4

به مسابقات انتخابي دعوت      2117در سال انجام و نفرات برتر تورايراني براي شركت در رويدادهاي بين المللي و اردو  79خود را در سال 

    بازيكن و يک مربي خواهد بود . تيمي برنده بازي است كه در 3و هر تيم شامل برگزار مسابقات قهرماني كشور طبق ارنج ذيل  مي شوند .

 باشد . سال حضور داشته  11سال و يک بازيكن  11مسابقه برنده شود . در ارنج انفرادي بايستي يک بازيكن  3
 

 5بازي  4بازي  3بازي  2بازي  1بازي  كوربيلون

 A B سال 11و  11دوبل :  AB A Bارنج : 

 Y X سال 11و  11دوبل :  XY X Yارنج : 
 

بازيكن برتر در يک جدول حذفي پيشرفته با تعيين مقام  32كه از مرحله  مي شود بصورت گروهي و حذفي برگزارمسابقات تورهاي ايراني 

 ه مي دهند .  مسابق
 

كشور مشترک با  و باشگاههايكشور در مناطق  قهرماني،  سال كشور در سه بخش تورايراني 12رقابت هاي نوجوانان زير  نوجوانان ::  3 – 4

 در رنكينگ ملي محاسبه خواهد شد . تورايراني نتايج بازيكنان در اين مسابقات رگزار خواهد شد كه برده جوانان 

گيم و  2گيم از  3كه در مرحله گروهي مسابقات بصورت  و حذفي انجامورت دوره اي اين مسابقات بص :نوجوانان ر ايرانی تو:  1 – 3 – 4

براي بازيكن برتر رنكينگ ملي اين رده سني خارج سهميه استان ها  16گيم برگزار مي شود .  9گيم از  4حذفي جدول اصلي در مرحله 

 .  دعوت مي شوندحضور در تورايراني 
 

دو بازيكن  جوانان برگزار و در ارنج تيمي مشترک با رده سنيمنطقه اي و اين مسابقات بصورت  کشور : مناطق قهرمانی:  2 – 3 – 4

منطقه كشور بصورت جداگانه انجام خواهد شد .  11نوجوانان و جوانان در مناطق مسابقات قهرماني . نوجوان و دو بازيكن جوان حضور دارند 

  ارنج مسابقات تيمی :بازيكن و يک مربي مي باشد .  2امل هر تيم ش
 

 A1جوان :  A2جوان : نو  = A3 + A4دونفره A4نوجوان :  A3جوان :  A2نوجوان :  A1جوان :   Aارنج : 

 B3جوان :  B4جوان : نو  = B1 + B2دونفره  B4نوجوان :  B3جوان :  B2نوجوان :  B1جوان :   Bارنج : 
 

 مسابقات انفرادي و دونفره هر رده جداگانه برگزار مي شود . بدست آورد . زودتر پيروزي  4تيمي برنده مسابقه است كه  ، در اين ارنج
 

      بصورتمسابقات باشگاهي اين رده نيز با جوانان بصورت تركيبي برگزار مي شود كه نحوه برگزاري آن  کشور : باشگاههاي:  3 – 3 – 4

 خواهد بود . بازي  7از بازي  2
 

سال كشور در سه بخش تورايراني ، قهرماني كشور در مناطق و باشگاههاي كشور مشترک با رده  18رقابت هاي جوانان زير  جوانان ::  4 – 4

 نوجوانان برگزار خواهد شد كه نتايج بازيكنان در اين مسابقات تورايراني در رنكينگ ملي محاسبه خواهد شد . 

گيم و در  2گيم از  3اين مسابقات بصورت دوره اي و حذفي انجام كه در مرحله گروهي مسابقات بصورت  يرانی جوانان :تور ا:  1 – 4 – 4

بازيكن برتر رنكينگ ملي اين رده سني خارج سهميه استان ها براي حضور  16گيم برگزار مي شود .  9گيم از  4مرحله جدول اصلي حذفي 

 در تورايراني دعوت مي شوند . 
 

اين مسابقات بصورت منطقه اي و مشترک با رده سني نوجوانان برگزار و در ارنج تيمي دو بازيكن  کشور : مناطق قهرمانی:  2 – 4 – 4

قهرماني نوجوانان و جوانان مناطق نوجوان و دو بازيكن جوان حضور دارند و رقابت هاي انفرادي هر رده جداگانه برگزار خواهد شد .  مسابقات 

  ارنج مسابقات تيمی :بازيكن و يک مربي مي باشد .  2نطقه كشور بصورت جداگانه انجام خواهد شد . هر تيم شامل م 11در 
 

 

 A1جوان :  A2جوان : نو  = A3 + A4دونفره A4نوجوان :  A3جوان :  A2نوجوان :  A1جوان :   Aارنج : 

 B3جوان :  B4جوان : نو  = B1 + B2فره دون B4نوجوان :  B3جوان :  B2نوجوان :  B1جوان :   Bارنج : 
 

 پيروزي زودتر بدست آورد . مسابقات انفرادي و دونفره هر رده جداگانه برگزار مي شود .  4در اين ارنج ، تيمي برنده مسابقه است كه 

 (3 ) 



 

ر مي شود كه نحوه برگزاري آن بصورت      مسابقات باشگاهي اين رده نيز با نوجوانان بصورت تركيبي برگزا کشور : باشگاههاي:  3 – 4 – 4

 بازي خواهد بود .  7بازي از  2

 دسته يک برگزار خواهد شد . ليگ مسابقات اين رده سني فقط بصورت باشگاهي و مشترک با بزرگساالن در سال :  21زير :  2 – 4
 

سال برگزار مي شود . در ارنج  21ترک با رده زير مسابقات باشگاههاي دسته يک بزرگساالن كشور بصورت مشباشگاهی :  :  1 – 2 – 4

 بازي مي باشد .  7بازي از  2سال استفاده خواهند كرد . ارنج اين مسابقات بصورت  21انفرادي اين رقابت ها تيم ها اجباراً از دو بازيكن زير 

انجام مي شود كه باشگاهي ليگ دسته يک و برتر  (بصورت تورايراني ) انفرادي و دونفره مسابقات بزرگساالن كشور بزرگساالن : :  6 – 4

 ملي لحاظ خواهد شد . رنكينگآن در از بهترين نتيجه سه دور  دور برگزار مي شود كه 2 تورايراني درمسابقات 

ي شود كه اين مسابقات بصورت دوره اي و حذفي مقدماتي و جدول حذفي اصلي برگزار م تورايرانی ) انفرادي و دونفره ( ::  1 – 6 – 4

 16گيم خواهد بود .  9گيم از  4گيم و جدول اصلي مسابقات بصورت  2گيم از  3درمرحله گروهي و حذفي مقدماتي رقابت ها بصورت 

 بازيكن برتر رنكينگ ملي اين رده سني خارج سهميه استان ها براي حضور در تورايراني دعوت مي شوند . 

گيم  2گيم از  3بصورت حذفي و و برگزار در بعضي از تورها كه متعاقباً اعالم مي شود انفرادي مسابقات دونفره كه همزمان با رقابت هاي 

  خواهد شد . انجام 
 

در بازي برگزار مي شود .  7بازي از  2سال و با ارنج  21اين رقابت ها بصورت مشترک با رده سني زير باشگاهی دسته يک : :  2 – 6 – 4

  سال استفاده خواهد شد . 21اً دو بازيكن زير مسابقات اجبارانفرادي ارنج 

اين رقابت ها بصورت دوره اي رفت و برگشت برگزار مي شود كه آئين نامه اجرايي آن بزودي توسط باشگاهی ليگ برتر : :  3 – 6 – 4

 فدراسيون تنيس روي ميز اعالم خواهد شد . 

 91سال و باالي  67الي  62سال ،  64الي  61سال ،  21سال ،  41سني مسابقات پيشكسوتان كشور در پنج رده پيشکسوتان : :  9 – 6

 گيم خواهد بود .  2گيم از  3سال برگزار مي شود . كليه اين رقابت ها در مراحل مختلف بصورت 

 

  :  مسابقات فنیكميته  ( 5بخش  
 

 فنی : تشکيل کميته  -13ماده 

بررسي و  مسابقاتاحتمالي در  مشكالتگردد تا نسبت به تعيين مي فنيكميته  ،كشور  در هر دوره از مسابقات در صورت بروز مشكل

  . نمايد گيريتصميم

 خواهند بود .  مدير مسابقه و ، سرداور: اعضاء اين كميته شامل رئيس كميته مسابقات فدراسيون يا نماينده ايشان  13-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ايران  فدراسيون تنيس روی ميز

 

 (4 ) 

 



 

  1331كشور در سال  انفرادی رده های مختلف سنیتنيس روی ميز سهميه استان ها در مسابقات 
 

جواناننوجوانان و  تورهای ايرانی  زرگساالنب وهوپس  تورهای ايرانی  

استان هارده  ردیف استان هارده  سهمیه    نوجوانان جوانان 

11الي  1 1 11الي  1 6   4 4 

 2 2  21الي  11 4  21الي  11 2

34الي  21 3 34الي  21 2   1 1 

  2  2 ميزبان  4 ميزبان 4

تمسابقا سيد 5 مسابقات سيد 16   8 8 

 14 14 جمع کل 841 جمع کل

 

 توضيح :        
 يند . باتوجه به محدوديت خوابگاه ، استان ها فقط می توانند يک نفر مربی همراه بازيکنان خود به مسابقات اعزام نما ـ      

 .  ندارد ها استان توسط مربی يک از بيش معرفی خصوص در مسئوليتی ميزبان استان      

  اين رده بندي بر اساس آخرين رنکينگ ملی تهيه شده که از نفر آخر با امتياز يک شروع تا نفر اول امتيازدهی گرديده است .ـ        

 

 رده بندی آقايان :
 -12قم  -11مركزي  -11كردستان  -7قزوين  -8توابع تهران  -9البرز  -6خوزستان  -2فارس  -4دران مازن -3اصفهان  -2تهران  -1 

گلستان  -17 لرستان -18كرمانشاه  -19آذربايجان شرقي  -16گيالن  -12آذربايجان غربي  -14خراسان رضوي  -13منطقه آزاد اروند 

 يزد  -29كهگيلويه و بويراحمد  -26اردبيل  -22سيستان و بلوچستان  -24ايالم  -23همدان  -22بوشهر  -21خراسان جنوبي  -17

  منطقه آزاد كيش  – كرمان –سمنان  –زنجان  –خراسان شمالي  –چهارمحال و بختياري  -هرمزگان  : استان ها مابقی

 

 رده بندی بانوان :        

همدان      -11خراسان رضوي -7خوزستان  -8فارس  -9ندران ماز -6 گلستان -2كرمانشاه  -4تهران  -3اصفهان  -2البرز  -1       

ايالم   -17خراسان جنوبي  -18كرمان  -19بوشهر  -16قزوين  -12كردستان  -14مركزي  -13قم  -12آذربايجان غربي  -11

 گيالن  -21آذربايجان شرقي  -21

 -لرستان  –قم  –توابع تهران  –اردبيل  –سمنان  –زنجان  –خراسان شمالي  –چهارمحال و بختياري  -هرمزگان  : استان ها مابقی      

  منطقه آزاد كيش  - سيستان و بلوچستان -يزد  – كهگيلويه و بويراحمد

 

 
 

 

 جمهوری اسالمی ايران  فدراسيون تنيس روی ميز
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7979در سال  استان های کشور سهمیه بندی مسابقاتی  
 

 بانوان آقایان
 سهمیه استان ها بر اساس رنکینگ ملی بزرگساالن ها بر اساس رنکینگ ملی بزرگساالن سهمیه استان

 امتیاز تعداد بازیکن استان ردیف امتیاز تعداد بازیکن استان ردیف

 794 11 البرز 1 4142 32 تهران 1

 732 12 اصفهان 2 1327 14 اصفهان 2

 727 14 تهران 3 1277 11 مازندران 3

 939 11 كرمانشاه 4 1144 14 فارس 4

 626 7 گلستان 2 1114 11 خوزستان 2

 621 11 مازندران 6 1119 11 البرز 6

 221 11 فارس 9 842 8 توابع تهران 9

 242 7 خوزستان 8 969 8 قزوين 8

 471 7 خراسان رضوي 7 612 4 كردستان 7

 329 2 همدان 11 279 7 مركزي 11

 211 4 آذربايجان غربي 11 494 6 قم 11

 111 4 قم 12 443 2 منطقه آزاد اروند 12

 112 1 مركزي 13 416 4 خراسان رضوي 13

 81 2 كردستان 14 329 2 آذربايجان غربي 14

 92 2 قزوين 12 337 6 گيالن 12

 91 2 بوشهر 16 311 3 آذربايجان شرقي 16

 22 2 كرمان 19 211 4 كرمانشاه 19

 22 1 خراسان جنوبي 18 179 3 لرستان 18

 49 1 ايالم 17 147 4 گلستان 17

 38 1 آذربايجان شرقي 21 141 2 خراسان جنوبي 17

 6 1 گيالن 21 141 3 بوشهر 21

  امتياز 123 نفر اول رنکينگ بانوان  87 1 همدان 22

  يک امتياز نفر آخر رنکينگ بانوان 32 1 ايالم 23

     21 2 سيستان و بلوچستان 24

     13 1 اردبيل 22

     12 1 كهگيلويه و بويراحمد 26

     8 1 يزد 29

      امتياز 179 نفر اول رنکينگ آقايان 

      يک امتياز نفر آخر رنکينگ آقايان
 

 :  توضيح

 شروع تا نفر اول امتياز دهی گرديده است .ه شده که از نفر آخر با امتياز يک اين رده بندي بر اساس آخرين رنکينگ ملی تهي
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