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 " بسمه تعالی "

   ... ریاست محترم هیئت تنیس روی میز استان

 باسالم
بپیوست نفرات دعوت شده و آئین نامه انتخابی تیم ملی بزرگساالن بانوان و آقایان ارسال می گردد. لذا مقتضی است شرایط احتراماً ،       

 برگزاری به نفرات دعوت شده اطالع رسانی شود . 
 

 خردادماه می باشد.  31الی  28اردیبهشت ماه و مسابقات آقایان  31الی  28تاریخ برگزاری مسابقات بانوان -1
 اسکان و تغذیه به عهده نفرات شرکت کننده می باشد.  -2
 شرکت کنندگان یک مربی معرفی نمایند. -3

به کمیته (خود را  PCRساعت قبل از حضور در مسابقات تست منفی کرونا )  48طبق پروتکل های بهداشتی بازیکنان و مربیان بایستی  -4
  مسابقات فدراسیون ارسال نمایند. لذا افرادی که تست آنها مثبت شود نمی توانند در مسابقات شرکت نمایند. به هیچ عنوان نامه پزشک و یا 

روز قبل از   20توصیه می شود از  شبکه بهداشت و درمان مورد قبول نمی باشد و بایستی جواب تست توسط آزمایشگاه ارسال گردد .  

 خودداری شود.  جداً از حضور در مکانهایی که احتمال ابتال به ویروس کرونا وجود داردنفرات شرکت کننده ت مسابقا
باتوجه به وضعیت کرونا کشور، استانها جهت تمرین بازیکنان دعوت شده با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان ، سالن در اختیار -5

 آنان قرار دهند.   

اعالم آمادگی  جهت حضور در مسابقات  18/3/1400و آقایان تا تاریخ 18/2/1400کننده در مسابقات بانوان تا تاریخ  بازیکنان شرکت -6
 .  نماینددر غیر اینصورت به منزله عدم شرکت می باشد و نفرات بعدی رنکینگ ملی دعوت خواهند شد

دراسیون و داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است .  ثبت نام در سامانه ملی تنیس روی میز جهت شد دریافت کارت عضویت ف-7

(www.portal.irttf.ir  ) 
 ورود افراد متفرقه و تماشاچی به سالن مسابقات ممنوع می باشد. -8
ایند . ضمناً بازیکنان پس از اتمام مسابقه و بجزء بازیکنان که در کورت بازی هستندکلیه افراد داخل سالن بایستی از ماسک استفاده نم-9

 خارج شدن از کورت بازی بایستی حتماٌ از ماسک استفاده نمایند. . 

 می باشد.   IRTTF-NOSHADمسابقات با توپ نیتاکو و میز بازیها -10
 گیم  برگزار خواهد .   7گیم از  4برنامه زمانبندی مسابقات متعاقباً اعالم می شود . مسابقات در تمام مراحل بصورت  -11
 مسابقات مرحله نهایی در چهارمرحله برگزار می گردد.   -12
 قرعه کشی روز قبل از آغاز مسابقات انجام خواهد شد.  -13
 سرکار خانم نسرین محمدزاده دبیر محترم کمیته مسابقات هماهنگ کننده برگزاری مسابقات می باشد. -14

 

 

 
 پیمان حسنی  

 دبیر فدراسیون  
 

http://www.portal.irttf.ir/


رنکینگتاریخ تولداستاننام خانوادگینامردیفرنکینگتاریخ تولداستاننام خانوادگینامردیف

(1)رنکینگ جهانی 1370/08/30مازندرانعالمیاننوشاد1(1)رنکینگ جهانی 1365/06/30کرمانشاهشهسواریندا1

(2)رنکینگ جهانی 1371/10/03مازندرانعالمیاننیما2(2)رنکینگ جهانی 1379/06/30خراسان رضویاشتریمهشید2

(3)رنکینگ جهانی 1377/03/25تهرانهدائیامیر حسین3(3)رنکینگ جهانی 1368/09/04گلستانصامتمریم3

(4)رنکینگ جهانی 1380/06/09تهراناحمدیانامین4(4)رنکینگ جهانی 1371/06/25گلستانصامتمهشید4

(1)رنکینگ ملی 1369/06/14قزوینطاهرخانیحمید رضا5(2)رنکینگ ملی 1382/09/14همدانصفائیشیما5

(2)رنکینگ ملی 1364/02/02خوزستاننوروزیافشین6(3)رنکینگ ملی 1380/01/11البرزفرعیمریم6

(3)رنکینگ ملی 1373/01/02فارسروئین تنمحمد علی7(4)رنکینگ ملی 1378/01/14البرزجمالی فرفاطمه7

(4)رنکینگ ملی 1376/03/06تهرانحاجی ئیآرمان8(5)رنکینگ ملی 1380/07/15تهرانکرمیملیکا8

(5)رنکینگ ملی 1371/09/24آذربایجان شرقیاحمدیانسعید9(6)رنکینگ ملی 1376/11/14البرزمالطلبغزاله9

(6)رنکینگ ملی 1376/07/22البرزدهستانیمهرداد10(7)رنکینگ ملی 1367/05/26کرمانشاهشهسواریسارا10

(7)رنکینگ ملی 1373/06/09تهرانلطفیمیعاد11(9)رنکینگ ملی 1381/11/12تهرانرستمیکیمیا11

(8)رنکینگ ملی 1381/07/18البرزغفاریآرین12(10)رنکینگ ملی 1380/02/08البرزپورموسویمینا12

(9)رنکینگ ملی 1377/08/12کردستانحیدریمتین13(11)رنکینگ ملی 1379/01/20مازندرانمختار رضائیفاطمه زهرا13

(10)رنکینگ ملی 1381/01/24اصفهانعابدینیانمیالد14(12)رنکینگ ملی 1379/07/09تهراناصغریهلیا14

(11)رنکینگ ملی 1374/02/11اصفهانحسینیسجاد15(13)رنکینگ ملی 1378/07/24مازندرانصفریصبا15

(12)رنکینگ ملی 1363/06/14اصفهانفرقدانیمحمد16(14)رنکینگ ملی 1381/04/07البرزحاجیلوپریناز16

(13)رنکینگ ملی 1379/03/12تهرانعباسیامیر رضا17(15)رنکینگ ملی 1380/09/05فارسعامرطاسملیکا17

(14)رنکینگ ملی 1381/02/08کردستانامیریآریا18(16)رنکینگ ملی 1381/11/17گلستانشریعتیزهرا18

(15)رنکینگ ملی 1380/04/24البرزمعدن کنمهدی19(17)رنکینگ ملی 1383/01/10مرکزیسراجیصبا19

(16)رنکینگ ملی 1364/01/20گیالناحمدی فرعارف20(18)رنکینگ ملی 1378/12/06البرزویزواریپانیذ20

(17)رنکینگ ملی 1373/03/01اصفهانپودهمهرشاد21(19)رنکینگ ملی 1381/09/03اصفهانامیدیحنانه21

(18)رنکینگ ملی 1376/06/06مازندرانعالمیانبهراد22(21)رنکینگ ملی 1375/08/09کرمانشاهشهسواریزهرا22

(19)رنکینگ ملی 1378/06/27البرزشمسحمید23(22)رنکینگ ملی 1378/11/19اصفهانمهرابیمائده23

(21)رنکینگ ملی 1375/05/21خوزستانباشت باویحامد24(23)رنکینگ ملی 1379/10/11فارسباقری فردشایسته24

(22)رنکینگ ملی 1378/05/02مازندرانرزاق نیاامیر حسین25(24)رنکینگ ملی 1383/12/26آذربایجان غربیرحیمیالینا25

(23)رنکینگ ملی 1380/09/20مازندرانشعاریعلی اکبر26(26)رنکینگ ملی 1381/05/13همدانآقامحمدیهدیه26

(24)رنکینگ ملی 1366/06/09تهرانخطیونمحسن27(27)رنکینگ ملی 1376/05/25اصفهانکبیریانمهدیه27

(25)رنکینگ ملی 1381/11/02قموفائیمحمد پویا28(28)رنکینگ ملی 1378/07/12گلستانرضائیهانیه28

(26)رنکینگ ملی 1366/04/26توابع تهرانبوجاریانمحمد29(29)رنکینگ ملی 1380/08/06اصفهانموسویمهرسادات29

(27)رنکینگ ملی 1375/07/10کردستانلطف اله نسبیمتین30(30)رنکینگ ملی 1381/11/07تهرانقصریکیانا30

(28)رنکینگ ملی 1378/02/21تهراندلواریپویا31(31)رنکینگ ملی 1375/11/07کرمانشاهامیریانغزل31

(29)رنکینگ ملی 1372/06/14اصفهانحنطهمحمد امین32(32)رنکینگ ملی 1384/08/11مازندرانیاریفاطمه32

1رزرو 1375/07/09اروندامیری نیاسروش133رزرو 1381/04/13آذربایجان غربیخضرپریا33

2رزرو 1384/05/07البرزشمسنوید234رزرو 1378/06/13اصفهانلفظفاطمه34

3رزرو 1366/02/25توابع تهراننادریحامد335رزرو 1382/03/12گلستانعجم حسنیکیانا35

 اردیبهشت18: آخرین مهلت اعالم آمادگی بانوان  خرداد18: آخرین مهلت اعالم آمادگی آقایان 

نفرات دعوت شده جهت انتخابی تیم ملی بزرگساالن تنیس روی میز

. بازیکن به مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی راه می یابند8بصورت حذفی برگزار میشود و  (32 ال 9ردیف های ) بازیکن 24مسابقات مقدماتی با حضور : مرحله مقدماتی

 نفری برگزار میشود و با توجه به تعداد نفرات مورد نیاز تیم ملی برای هر مرحله در پایان هر مرحله نفر اول به عضویت تیم ملی 16مسابقات انتخابی تیم ملی بصورت حذفی و در یک جدول : مرحله نهایی

.در خواهد آمد

. گیم برگزار میشود7 گیم از 4مسابقات بصورت 

.اعزام تیم و تعداد نفرات به مسابقات آسیایی در موعد مقرر و با تامین بوجه الزم اطالع رسانی خواهد شد

:نحوه برگزاری 

متعاقباً اعالم می شود : محل برگزاری آکادمی امیراحتشام زاده مجموعه انقالب تهران: محل برگزاری 

بزرگساالن آقایانبزرگساالن بانوان

1400 خرداد 31  الی 28:  تاریخ برگزاری 1400 اردیبهشت 31  الی 28:  تاریخ برگزاری 

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران



 ۹۸اجراء از بهمن ماه  -  یمختلف سن  یرده ها زیم یرو س یتن یمل یها م ینامه و نحوه انتخاب ت نیئآ

 

 نامه : نیئآ  یها یژگیو

 ی مل نگیو رنک یجهان نگیبه رنک یارزش گذار  -

  ین یو تمر یمل یشرکت در اردوها یبرا یبودن ورزشکاران مل اریدر اخت شتر یامکان ب -

  یرانیا  یبا توجه به احتمال عدم امکان حضورشان در تورها یابقات انتخابمس در ونرهایاجبار حضور لژ -

   یجهان نگیرنک یجهت ارتقا یالملل نیب نیادیورزشکاران به رقابت در م بیترغ -

 ی حضور در مسابقات انتخاب یبرا یمل نگیدر رنک نیو حاضر یرانیا  یدر تورها کنانیباز شتریب زهیانگ جادیا -
 

 نفر  32 دعوت شده :فرات تعداد ن( ۱

            نفر  24 : یمقدمات  حلهمر( ۱ - ۱)

 ر نف۱۶ : ییمرحله نها( 2-۱)

 

 :  تینفرات بر اساس اولو  نشی نحوه گز (۲ 
 

  ی الدیماه م  نیدر آخر  یجهان   ونیمنتشره فدراس  ستیطبق ل  یجهان  نگیحاضر در رنک  یرانیچهار ورزشکار برتر ا(  ۱  -  2

 ی به مسابقات انتخاب یمنته  یماه شمس نیدر آخر یمل نگیرنک نیبرتر آخر کارو چهار ورزش یخابانتبه مسابقات  یمنته

 (  28 یال  ۵)نفرات  یبه مسابقات انتخاب یمنته یماه شمس  نیدر آخر یمل نگیورزشکار رنک 24( 2 - 2

 

 مسابقات :  ینحوه برگزار( ۳
 کن یباز  8شود و    یبرگزار م  یبصورت حذف(  2-2)نفرات بند    کنیازب  24با حضور  یدماتمسابقات مق  یمرحله مقدمات(  ۱  -  3

 .ابند ی  یراه م یمل می ت یانتخاب ییبه مسابقات نها

نها(  2  -  3 انتخاب  ییمرحله  به   یبرگزار م  ینفر  ۱۶جدول    کیو در    یبصورت حذف   یمل  میت  یمسابقات  با توجه  شود و 

هر    انیدر خواهد آمد. مثال در پا  یمل  میت  تینفر به عضو  کی  تیهر مرحله در نها  یبرا  یمل  میت  ازیتعداد نفرات مورد ن

 شود .  یبرگزار م  میگ ۷از  میگ  4در خواهد آمد. مسابقات بصورت  یمل می ت تیمرحله نفر اول به عضو

و    یبند   دیس  یمل  نگی و پس از آن رنک  یجهان  نگیرنک  کنیفقط چهار باز  تیبا اولو   ییدر مرحله نها  کنانی باز:  ۱تبصره  

 شوند .   یم   یقرعه کش

آن   کی  د یشود و به س  یبه جدول اضافه نم  یکنینفر از جدول، باز  کی هر مرحله و کم شدن    یپس از برگزار   :۲تبصره  

 شود.   یمرحله استراحت داده م

شوند    یم  ی کش قرعه    کیطبق تبصره    کنانی، در مرحله دوم باز  یمل   م یمرحله اول و شناخت نفر اول ت  انیپس از پا(  3  -  3

 خواهد بود .  یمل میت  یبر اساس مقام و رتبه در مرحله اول و دوم انتخاب کنانیباز یقرعه کش  نحوه یمراحل بعد در  یول

 

(۱) 



 شود . بر  یم یگذار  د یدر مرحله اول و دوم س کنانیدر مراحل سوم و چهارم بر اساس رتبه باز یقرعه کش(  4 - 3

 .رد یگ یتعلق م ازیسوم امت در مراحل اول تا انکن یبه باز لیاساس طبق شرح ذ نیهم

 

 سوم  مرحله دوم مرحله اول مرحله م مقا

 امتياز  ١٤٠ امتياز  ١٢٠ متياز ا ١٠٠ دوم نفر

 امتياز   ١١٥ امتياز   ١٠٠ امتياز  ٨٥ سوم مشترك نفر

 امتياز   ٩٠ امتياز  ٨٠ امتياز  ٧٠ 8-۵ات نفر

 امتياز   ٧٠ امتياز  ٦٥ امتياز  ٦٠ ۱۶-٩ات نفر

 

 باشد .  یم  ونیبا موارد خاص ، با فدراسدر رابطه   یریگ میتصم

 

 

 رانیا یاسالم یجمهور زی م یرو سیتن  ونیفدراس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 


	Lett_National_Team_1400
	List_NT_Women_Mens_1400 (1)
	Ruls_National_Team_1400

