فروردین 98
ردیف

زمان برگزاری

1

پنجشنبه  1فروردین

2

جمعه  2فروردین

3

شنبه  3فروردین

4

یکشنبه  4فروردین

5

دوشنبه  5فروردین

6

سه شنبه  6فروردین

7

چهارشنبه  7فروردین

8

پنجشنبه  8فروردین

9

جمعه  9فروردین

10

شنبه  10فروردین

11

یکشنبه  11فروردین

12

دو شنبه  12فروردین

13

سه شنبه 13فروردین

14

چهار شنبه  14فروردین

15

پنجشنبه  15فروردین

16

جمعه  16فروردین

17

شنبه  17فروردین

18

یکشنبه  18فروردین

19

دو شنبه  19فروردین

20

سه شنبه 20فروردین

21

پنجشنبه  21فروردین

محل برگزاری

اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
مسابقات

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

تهران

اردوی تیم ملی سرعت

تهران

اردوی تیم ملی اینالین هاکی  /اردوی تیم ملی فری استایل

22

پنجشنبه  22فروردین

تهران

دستجات آزاد سرعت نوجوانان دختر /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

23

جمعه  23فروردین

تهران

دستجات آزاد سرعت نوجوانان پسر  /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

24

شنبه  24فروردین

کهگیلویه  -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل آقایان و بانوان /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی/اردوی تیم ملی فری استایل

25

یکشنبه  25فروردین

کهگیلویه  -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل آقایان و بانوان  /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی/اردوی تیم ملی فری استایل

26

دوشنبه  26فروردین

کهگیلویه  -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل آقایان و بانوان  /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی/اردوی تیم ملی فری استایل

27

سه شنبه  27فروردین

کهگیلویه  -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل آقایان و بانوان  /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی/اردوی تیم ملی فری استایل

28

چهارشنبه  28فروردین

کهگیلویه  -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل آقایان و بانوان /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

29

پنجشنبه  29فروردین

کهگیلویه  -تهران

30

جمعه  30فروردین

تهران

دستجات آزاد سرعت نونهاالن پسر  /اردوی تیم ملی سرعت /اردوی تیم ملی اینالین هاکی/اردوی تیم ملی فری استایل

31

شنبه  31فروردین

تهران

دستجات آزاد سرعت نونهاالن پسر /اردوی تیم ملی فری استایل

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل آقایان و بانوان  /دستجات آزاد سرعت نونهاالن دختر
اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی/اردوی تیم ملی فری استایل

آموزش و استعدادیابی

آزمون مدرسی مربیگری و داوری رولبال
آزمون مدرسی مربیگری و داوری آلپاین

اردیبهشت98
اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )

ردیف

زمان برگزاری

محل برگزاری

1

یکشنبه  1اردیبهشت

کره جنوبی  -تهران

اعزام به مسابقات سرعت باشگاهی /اردوی تیم ملی هنری

2

دوشنبه  2اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو  /اردوی تیم ملی هنری

آزمون مدرسی مربیگری و داوری فری استایل

3

سه شنبه  3اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو  /اردوی تیم ملی هنری

آزمون مدرسی مربیگری و داوری اگرسیو برد

4

چهارشنبه  4اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو  /اردوی تیم ملی هنری

5

پنجشنبه  5اردیبهشت

تهران

دستجات آزاد هنری آقایان  /اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو  /اردوی تیم ملی هنری

6

جمعه  6اردیبهشت

تهران

دستجات آزاد هنری بانوان /اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو  /اردوی تیم ملی هنری

7

شنبه  7اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو  /اردوی تیم ملی هنری

8

یکشنبه  8اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

مسابقات

9

دوشنبه  9اردیبهشت

10

سه شنبه  10اردیبهشت

11

چهارشنبه  11اردیبهشت

12

پنجشنبه  12اردیبهشت

13

جمعه  13اردیبهشت

14

شنبه  14اردیبهشت

15

یکشنبه  15اردیبهشت

16

دوشنبه  16اردیبهشت

17

سه شنبه  17اردیبهشت

آموزش و استعدادیابی

آزمون مدرسی داوری و مربیگری هاکی
آزمون مدرسی مربیگری سرعت

کره جنوبی

بازگشت از مسابقات سرعت باشگاهی

کرمان  -تهران

سرعت ماراتن قهرمانی کشور  /دستجات آزاد فری استایل آقایان /

اهواز  -تهران

دستجات آزاد اسکیت برد و اگرسیو  /مرحله اول لیگ رولبال آقایان

تهران

آزمون مدرسی داوری سرعت

دستجات آزاد فری استایل بانوان /دستجات آزاد آلپاین و دانهیل آقا و خانم
مرحله اول لیگ رولبال آقایان
کارگاه آموزشی سرپرستان تیم های ورزشی

آلمان

اعزام به مسابقات سرعت باشگاهی

18

چهارشنبه  18اردیبهشت

کهگیلویه

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

19

پنجشنبه  19اردیبهشت

کهگیلویه

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

20

جمعه  20اردیبهشت

کهگیلویه  -تهران

21

شنبه  21اردیبهشت

22

یکشنبه  22اردیبهشت

23

دوشنبه  23اردیبهشت

کهگیلویه  -تهران

24

سه شنبه  24اردیبهشت

تهران

25

چهارشنبه  25اردیبهشت

آلمان  -تهران

26

پنجشنبه  26اردیبهشت

تهران

27

جمعه  27اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

28

شنبه  28اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی سرعت /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

29

یکشنبه  29اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

30

دوشنبه  30اردیبهشت

تهران

اردوی تیم ملی سرعت /اردوی تیم ملی اینالین هاکی /اردوی تیم ملی فری استایل

31

سه شنبه  31اردیبهشت

کهگیلویه  -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان  /اردوی تیم ملی سرعت
اردوی تیم ملی اینالین هاکی  /اردوی تیم ملی فری استایل
اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان  /اردوی تیم ملی سرعت

تهران

اردوی تیم ملی اینالین هاکی  /اردوی تیم ملی فری استایل

کهگیلویه  -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان  /اردوی تیم ملی سرعت

تهران

اردوی تیم ملی فری استایل  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی

کارگاه ارتقاء داوری

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان  /اردوی تیم ملی سرعت
اردوی تیم ملی فری استایل  /اردوی تیم ملی اینالین هاکی
اردوی تیم ملی سرعت /اردوی تیم ملی اینالین هاکی/اردوی تیم ملی فری استایل
بازگشت از مسابقات سرعت باشگاهی  /اردوی تیم ملی سرعت /اردوی تیم ملی اینالین هاکی
اردوی تیم ملی فری استایل
مرحله اول لیگ رولبال بانوان /اردوی تیم ملی سرعت /اردوی تیم ملی اینالین هاکی
اردوی تیم ملی فری استایل

کارگاه ارتقاء مربیگری

خرداد 98
ردیف

زمان برگزاری

1

چهارشنبه  1خرداد

محل برگزاری

اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
مسابقات

2

پنجشنبه  2خرداد

تهران

اردوی تیم ملی هنری

3

جمعه  3خرداد

تهران

اردوی تیم ملی هنری

4

شنبه  4خرداد

تهران

اردوی تیم ملی هنری

5

یکشنبه  5خرداد

تهران

اردوی تیم ملی هنری

6

دوشنبه  6خرداد

تهران

اردوی تیم ملی هنری

7

سه شنبه  7خرداد

تهران

اردوی تیم ملی هنری

8

چهارشنبه  8خرداد

تهران

اردوی تیم ملی هنری

9

پنجشنبه  9خرداد

10

جمعه  10خرداد

کهگیلویه

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

11

شنبه  11خرداد

کهگیلویه

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

12

یکشنبه  12خرداد

کهگیلویه

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

13

دوشنبه  13خرداد

کهگیلویه

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

14

سه شنبه  14خرداد

کهگیلویه  -اسپانیا

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان  /اعزام تیم ملی سرعت به مسابقات جهانی

15

چهارشنبه  15خرداد

کهگیلویه -تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان /اردوی تیم ملی رولبال

16

پنجشنبه  16خرداد

تهران

اردوی تیم ملی رولبال  /مسابقات دستجات آزاد سرعت روی یخ

17

جمعه  17خرداد

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

18

شنبه  18خرداد

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

19

یکشنبه  19خرداد

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

20

دوشنبه  20خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل  /اردوی تیم ملی رولبال

21

سه شنبه  21خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل /اردوی تیم ملی رولبال

22

چهارشنبه  22خرداد

اسپانیا -تهران

بازگشت تیم ملی سرعت از مسابقات جهانی  /اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل

23

پنجشنبه  23خرداد

تهران

24

جمعه  24خرداد

تهران

25

شنبه  25خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل

26

یکشنبه  26خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل

27

دوشنبه  27خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل

28

سه شنبه  28خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل

آموزش و استعدادیابی

کارگاه ارتقاء مربیگری

کارگاه ارتقاء داوری

شروع کالس مربیگری درجه  3عمومی

دستجات آزاد سرعت جوانان و بزرگساالن آقا  /دستجات آزاد فری استایل آقایان
اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل
دستجات آزاد سرعت جوانان و بزرگساالن خانم  /دستجات آزاد فری استایل بانوان
اردوی تیم ملی سرعت /اردوی تیم ملی فری استایل

29

چهارشنبه  29خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل

30

پنجشنبه  30خرداد

تهران

اردوی تیم ملی سرعت  /اردوی تیم ملی فری استایل/مسابقات دستجات آزاد اینالین هاکی روی یخ

31

جمعه  31خرداد

تهران

مسابقات دستجات آزاد اینالین هاکی روی یخ

پایان کالس مربیگری درجه  3عمومی

آزمون مدرسی مربیگری و داوری هنری

تیر 1398
اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
ردیف

زمان برگزاری

محل برگزاری

مسابقات

آموزش و استعدادیابی

1

شنبه  1تیر

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

2

یکشنبه  2تیر

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

3

دوشنبه  3تیر

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

4

سه شنبه  4تیر

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

5

چهارشنبه  5تیر

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

6

پنجشنبه  6تیر

تهران

دستجات آزاد سرعت نونهاالن دختر /اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

7

جمعه 7تیر

تهران

دستجات آزاد سرعت نونهاالن پسر /اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

8

شنبه  8تیر

9

یکشنبه  9تیر

اسپانیا

اعزام تیم ملی هنری به مسابقات جهانی  /اعزام تیم ملی هاکی به مسابقات جهانی

10

دوشنبه  10تیر

تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

پایان کالس مربیگری درجه  2سرعت

11

سه شنبه  11تیر

تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

شروع کالس دومین دوره تربیت مربی استعداد یابی

12

چهارشنبه  12تیر

تهران

اردوی تیم ملی آلپاین و دانهیل بانوان و آقایان

13

پنجشنبه  13تیر

تهران

دستجات آزاد سرعت نوجوانان دختر  /دستجات آزاد رولبال جوانان خانم

14

جمعه  14تیر

تهران

دستجات آزاد سرعت نوجوانان پسر  /دستجات آزاد رولبال جوانان خانم

15

شنبه  15تیر

16

یکشنبه  16تیر

17

دوشنبه  17تیر

اسپانیا

18

سه شنبه  18تیر

19

چهارشنبه  19تیر

اسپانیا

اعزام تیم ملی فری استایل به مسابقات جهانی

20

پنجشنبه  20تیر

تهران

دستجات آزاد سرعت جوانان و بزرگساالن آقا  /دستجات آزاد رولبال جوانان آقا

تهران  -اسپانیا

دستجات آزاد سرعت جوانان و بزرگساالن خانم  /دستجات آزاد رولبال جوانان آقا  /بازگشت تیم ملی آلپاین و دانهیل از مسابقات جهانی

21

جمعه  21تیر

22
23

یکشنبه  23تیر

24

دوشنبه  24تیر

25

سه شنبه  25تیر

پایان کالس مربیگری اسکیت روی یخ

شروع کالس مربیگری درجه  2سرعت

اعزام تیم ملی آلپاین و دانهیل به مسابقات جهانی

شنبه  22تیر

شروع کالس مربیگری عمومی اسکیت روی یخ

پایان کالس دومین دوره تربیت مربی استعداد یابی

شروع کالس مربیگری تخصی  3سرعت
پایان کالس مربیگری تخصی  3سرعت

شروع جشنواره استعداد یابی زیر  12سال
پایان جشنواره استعداد یابی زیر  12سال

اسپانیا

بازگشت تیم ملی هنری از مسابقات جهانی  /بازگشت تیم ملی هاکی از مسابقات جهانی /بازگشت تیم ملی فری استایل از مسابقات جهانی

26

چهارشنبه  26تیر

27

پنجشنبه  27تیر

ایتالیا  -تهران

اعزام تیم هنری به مسابقات کاپ آزاد  /مرحله اول لیگ سرعت نوجوانان دختر /مرحله دوم لیگ رولبال آقایان

28

جمعه  28تیر

تهران

مرحله اول لیگ سرعت نوجوانان پسر /مرحله دوم لیگ رولبال آقایان

29

شنبه  29تیر

30

یکشنبه  30تیر

31

دوشنبه  31تیر

شروع کالس داوری درجه  2هاکی
ایتالیا

بازگشت از مسابقات کاپ آزاد هنری
پایان کالس داوری درجه  2هاکی

مرداد 1398
ردیف

زمان برگزاری

1

سه شنبه  1مرداد

2

چهارشنبه  2مرداد

محل برگزاری

اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
مسابقات

آموزش و استعدادیابی

3

پنجشنبه  3مرداد

تهران  -کرمانشاه

مرحله دوم لیگ رولبال بانوان  /مسابقات ماراتن سرعت آقایان

4

جمعه  4مرداد

تهران  -کرمانشاه

مرحله دوم لیگ رولبال بانوان  /مسابقات ماراتن سرعت بانوان

5

شنبه  5مرداد

اسلواکیا

مسابقات رنکینگ جهانی آلپاین و دانهیل

شروع کالس مربیگری درجه  3هاکی

اسلواکیا

مسابقات رنکینگ جهانی آلپاین و دانهیل

شروع المپیاد استعداد یابی  12تا  15سال

6

یکشنبه  6مرداد

7

دوشنبه  7مرداد

پایان کالس مربیگری درجه  3هاکی

8

سه شنبه  8مرداد

پایان المپیاد استعداد یابی  12تا  15سال
کارگاه ویزه مسئولین آموزش هیئت ها

9

چهارشنبه  9مرداد

10

پنجشنبه  10مرداد

تهران  -کهگیلویه

مرحله دوم لیگ سرعت نوجوانان دختر  /دستجات آزاد آلپاین و دانهیل خانم و آقا

11

جمعه  11مرداد

تهران

مرحله دوم لیگ سرعت نوجوانان پسر

12

شنبه  12مرداد

شروع تست انتروپومتری و پیکر سنجی

13

یکشنبه  13مرداد

شروع کالس تئوری مربیگری درجه 2

14

دوشنبه  14مرداد

پایان تست انتروپومتری و پیکر سنجی

15

سه شنبه  15مرداد
پایان کالس تئوری مربیگری درجه 2

16

چهارشنبه  16مرداد

17

پنجشنبه  17مرداد

تهران

مرحله اول لیگ هاکی آقایان

18

جمعه  18مرداد

تهران

مرحله اول لیگ هاکی آقایان

19

شنبه  19مرداد

20

یکشنبه  20مرداد

تهران

دستجات آزاد رولبال آقایان  -بزرگساالن

21

دوشنبه  21مرداد

تهران

دستجات آزاد رولبال آقایان  -بزرگساالن

22

سه شنبه  22مرداد

23

چهارشنبه  23مرداد

24

پنجشنبه  24مرداد

25

جمعه  25مرداد

26

شنبه  26مرداد

27

یکشنبه  27مرداد

28

دوشنبه  28مرداد

29

سه شنبه  29مرداد

30

چهارشنبه  30مرداد

31

پنجشنبه  31مرداد

کارگاه آموزش ویزه دبیران هیئت ها

شروع کالس مربیگری درجه  2هاکی
پایان کالس مربیگری درجه  2هاکی

خراسان رضوی  -تهران

دستجات آزاد اسکیت برد و اگرسیو ( خانم و آقا )  /دستجات آزاد هنری آقایان

تهران

دستجات آزاد رولبال بانوان  -بزرگسال  /مرحله اول لیگ هاکی آقایان

تهران  -اسپانیا

مرحله اول لیگ هاکی آقایان  /دستجات آزاد هنری بانوان  /دستجات آزاد رولبال بانوان بزرگسال  /مسابقات رنکینگ جهانی آلپاین و دانهیل

شروع کالس داوری درجه  2هاکی
پایان کالس داوری درجه  2هاکی
البرز

مسابقات دستجات آزاد سرعت ( سروش اسکیت )

شهریور 1398
اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )

ردیف

زمان برگزاری

محل برگزاری

1

جمعه  1شهریور

البرز  -تهران

مسابقات دستجات آزاد سرعت ( سروش اسکیت ) /اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

2

شنبه  2شهریور

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

3

یکشنبه  3شهریور

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

4

دوشنبه  4شهریور

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

پایان کالس مربیگری درجه  3آلپاین

5

سه شنبه  5شهریور

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

شروع کالس داوری درجه  3آلپاین

6

چهارشنبه  6شهریور

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو

پایان کالس داوری درجه  3آلپاین

7

پنجشنبه  7شهریور

تهران

8

جمعه  8شهریور

تهران

مرحله سوم لیگ سرعت نوجوانان پسر /مرحله اول لیگ فری استایل بانوان

9

شنبه  9شهریور

سوییس -تهران

مسابقات اپن آلپاین و دانهیل /اردوی تیم ملی رولبال

10

یکشنبه  10شهریور

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

11

دوشنبه  11شهریور

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

12

سه شنبه  12شهریور

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

13

چهارشنبه  13شهریور

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

14

پنجشنبه  14شهریور

تهران

جشنواره اسکوتر آقایان و بانوان  /دستجات آزاد هاکی جوانان /اردوی تیم ملی رولبال

15

جمعه  15شهریور

تهران

مسابقات رولر دربی آقایان و بانوان  /دستجات آزاد هاکی جوانان /اردوی تیم ملی رولبال

16

شنبه  16شهریور

17

یکشنبه  17شهریور

آلمان

مسابقات رنکینگ جهانی آلپاین و دانهیل

18

دوشنبه  18شهریور

19

سه شنبه  19شهریور

20

چهارشنبه  20شهریور

مسابقات

آموزش و استعدادیابی
شروع کالس مربیگری درجه  3آلپاین

مرحله سوم لیگ سرعت نوجوانان دختر /مرحله اول لیگ فری استایل آقایان
اردوی تیم ملی اسکیت برد اگرسیو
شروع کالس مربیگری و داوری اگرسیو برد
پایان کالس مربیگری و داوری اگرسیو برد

شروع مرحله دوم کمپ استعداد یابی
پایان مرحله دوم کمپ استعداد یابی

21

پنجشنبه  21شهریور

تهران

دستجات آزاد هاکی نو نهاالن و نوجوانان پسر

22

جمعه  22شهریور

تهران

دستجات آزاد هاکی نو نهاالن و نوجوانان پسر

23

شنبه  23شهریور

24

یکشنبه  24شهریور

25

دوشنبه  25شهریور

26

سه شنبه  26شهریور

27

چهارشنبه  27شهریور

شروع کالس مربیگری و داوری درجه  2اگرسیو برد
پایان کالس مربیگری و داوری اگرسیو برد

28

پنجشنبه  28شهریور

مازندران  -تهران

دستجات آزاد اسکیت برد و اگرسیو ( خانم و آقا )  /مرحله اول لیگ هاکی بانوان

29

جمعه  29شهریور

تهران

مرحله اول لیگ هاکی بانوان

30

شنبه  30شهریور

31

یکشنبه  31شهریور

مهر 1398
ردیف

زمان برگزاری

محل برگزاری

1

دوشنبه  1مهر

هندوستان

2

سه شنبه  2مهر

3

چهارشنبه  3مهر

اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
مسابقات

آموزش و استعدادیابی

اعزام تیم ملی های رولبال به مسابقات آسیایی

شروع کالس داوری درجه  3رولبال
پایان کالس داوری درجه  3رولبال

4

پنجشنبه  4مهر

تهران

مرحله دوم لیگ هاکی آقایان

5

جمعه 5مهر

تهران

مرحله دوم لیگ هاکی آقایان

6

شنبه  6مهر

شروع کالس مربیگری درجه  2رولبال

7

یکشنبه  7مهر

پایان تست انتوپومتری و پیکرسنجی

8

دوشنبه  8مهر

پایان کالس مربیگری درجه  2رولبال

9

سه شنبه  9مهر

10

چهارشنبه  10مهر

هندوستان

بازگشت تیم های ملی رولبال از مسابقات آسیایی

11

پنجشنبه  11مهر

تهران

دستجات آزاد هنری آقایان  /مرحله سوم لیگ رولبال بانوان

12

جمعه  12مهر

تهران

دستجات آزاد هنری بانوان  /مرحله سوم لیگ رولبال بانوان

13

شنبه  13مهر

14

یکشنبه  14مهر

15

دوشنبه  15مهر

16

سه شنبه  16مهر

17

چهارشنبه  17مهر

شروع تست انتروپومتری و پیکر سنجی

شروع کالس تئوری مربیگری درجه یک

پایان کالس تئوری مربیگری درجه یک

18

پنجشنبه  18مهر

تهران

دستجات آزاد فری استایل آقایان /مرحله سوم لیگ رولبال آقایان

19

جمعه  19مهر

تهران

دستجات آزاد فری استایل بانوان /مرحله سوم لیگ رولبال آقایان

20

شنبه  20مهر

شروع کالس مربیگری هنری روی یخ

21

یکشنبه  21مهر

پایان کالس مربیگری هنری روی یخ

22

دوشنبه  22مهر

23

سه شنبه  23مهر

24

چهارشنبه  24مهر

25

پنجشنبه  25مهر

تهران

دستجات آزاد اسکیت برد و اگرسیو ( خانم و آقا )  /مرحله دوم لیگ هاکی بانوان

26

جمعه  26مهر

تهران

دستجات آزاد آلپاین و دانهیل خانم و آقا  /مرحله دوم ایگ هاکی بانوان

27

شنبه  27مهر

28

یکشنبه  28مهر

29

دوشنبه  29مهر

شروع کالس داوری درجه  3هایک

30

سه شنبه  30مهر

پایان کالس درجه  3هاکی

آبان 1398
ردیف

زمان برگزاری

1

چهارشنبه  1آبان

محل برگزاری

اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
مسابقات

آموزش و استعدادیابی

2

پنجشنبه  2آبان

تهران

دستجات آزاد هاکی جوانان دختر

3

جمعه  3آبان

تهران

دستجات آزاد هاکی جوانان دختر

4

شنبه  4آبان

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت هنری روی یخ

5

یکشنبه  5آبان

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت هنری روی یخ

6

دوشنبه  6آبان

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت هنری روی یخ

7

سه شنبه  7آبان

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت هنری روی یخ

8

چهارشنبه  8آبان

تهران

اردوی تیم ملی اسکیت هنری روی یخ

9

پنجشنبه  9آبان

تهران

دستجات آزاد هاکی نونهاالن و نوجوانان دختر/اردوی تیم ملی اسکیت هنری روی یخ

10

جمعه  10آبان

تهران

دستجات آزاد هاکی نونهاالن و نوجوانان دختر/اردوی تیم ملی اسکیت هنری روی یخ

11

شنبه  11آبان

شروع کالس داوری درجه  3فری استایل

12

یکشنبه  12آبان

پایان کالس داوری درجه  3فری استایل

13

دوشنبه  13آبان

14

سه شنبه  14آبان

15

چهارشنبه  15آبان

16

پنجشنبه  16آبان

تهران

مرحله دوم لیگ فری استایل آقایان

17

جمعه  17آبان

تهران

مرحله دوم لیگ فری استایل بانوان/اردوی تیم ملی رولبال

18

شنبه  18آبان

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

19

یکشنبه  19آبان

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

20

دوشنبه  20آبان

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

21

سه شنبه  21آبان

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

22

چهارشنبه  22آبان

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

23

پنجشنبه  23آبان

تهران

دستجات آزاد هنری روی یخ آقایان /اردوی تیم ملی رولبال

24

جمعه  24آبان

تهران

دستجات آزاد هنری روی یخ بانوان

25

شنبه  25آبان

26

یکشنبه  26آبان

27

دوشنبه  27آبان

28

سه شنبه  28آبان

29

چهارشنبه  29آبان

30

پنجشنبه  30آبان

شروع کالس مربیگری درجه  3فر ی استایل
پایان کالس مربیگری درجه  3فری استایل

شروع کالس مربیگری درجه  2فری استایل
پایان کالس مربیگری درجه  2فری استایل

تهران

دستجات آزاد رولبال جوانان خانم  /مرحله سوم لیگ هاکی آقایان

آذر 1398
اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )

ردیف

زمان برگزاری

محل برگزاری

1

جمعه  1آذر

تهران

2

شنبه  2آذر

3

یکشنبه  3آذر

4

دوشنبه  4آذر

5

سه شنبه  5آذر

پایان کالس مربیگری درجه  3هاکی روی یخ

6

چهارشنبه  6آذر

شروع مرحله سوم کمپ استعداد یابی

مسابقات

آموزش و استعدادیابی

دستجات آزاد رولبال جوانان خانم  /مرحله سوم لیگ هاکی آقایان
شروع کالس مربیگری درجه  3هاکی روی یخ

7

پنجشنبه  7آذر

تهران

دستجات آزاد هنری آقایان  /مرحله سوم لیگ هاکی بانوان

8

جمعه  8آذر

تهران

دستجات آزاد هنری بانوان  /مرحله سوم لیگ هاکی بانوان

9

شنبه  9آذر

10

یکشنبه  10آذر

11

دوشنبه  11آذر

12

سه شنبه  12آذر

13

چهارشنبه  13آذر

پایان مرحله سوم کمپ استعداد یابی
شروع کالس مربیگری درجه یک فری استایل
پایان کالس مربیگری درجه یک فری استایل

14

پنجشنبه  14آذر

تهران

دستجات آزاد رولبال بزرگساالن آقا

15

جمعه  15آذر

تهران

دستجات آزاد رولبال بزرگساالن آقا

16

شنبه  16آذر

17

یکشنبه  17آذر

18

دوشنبه  18آذر

19

سه شنبه  19آذر

20

چهارشنبه  20آذر

شروع کالس تئوری مربیگری درجه  3عمومی

21

پنجشنبه  21آذر

تهران

دستجات آزاد رولبال بزرگساالن خانم

22

جمعه  22آذر

تهران

دستجات آزاد رولبال بزرگساالن خانم

23

شنبه  23آذر

24

یکشنبه  24آذر

25

دوشنبه  25آذر

26

سه شنبه  26آذر

27

چهارشنبه  27آذر

پایان کالس مربیگری درجه  3عمومی
کارگاه مدیریتی ویژه کارکنان

28

پنجشنبه  28آذر

تهران

دستجات آزاد اسکیت برد و اگرسیو ( خانم و آقا )  /دستجات آزاد رولبال جوانان آقا

29

جمعه  29آذر

تهران

دستجات آزاد رولبال جوانان آقا

30

شنبه  30آذر

دی 1398
ردیف

زمان برگزاری

محل برگزاری

1

یکشنبه  1دی

مالزی

2

دوشنبه  2دی

3

سه شنبه  3دی

4

چهارشنبه  4دی

5

پنجشنبه  5دی

6

جمعه  6دی

7

شنبه  7دی

8

یکشنبه  8دی

9

دوشنبه  9دی

10

سه شنبه  10دی

11

چهارشنبه  11دی

12

پنجشنبه  12دی

13

جمعه  13دی

14

شنبه  14دی

15

یکشنبه  15دی

16

دوشنبه  16دی

17

سه شنبه  17دی

18

چهارشنبه  18دی

19

پنجشنبه  19دی

20

جمعه  20دی

21

شنبه  21دی

22

یکشنبه  22دی

23

دوشنبه  23دی

24

سه شنبه  24دی

25

چهارشنبه  25دی

26

پنجشنبه  26دی

27

جمعه  27دی

28

شنبه  28دی

29

یکشنبه  29دی

30

دوشنبه  30دی

اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
مسابقات

آموزش و استعدادیابی

اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی اسکیت برد و اگرسیو آسیا

شروع کالس تئوری مربیگری درجه 2

پایان کالس تئوری مربیگری درجه 2

شروع کالس مربیگری درجه  3هنری
مالزی

بازگشت تیم ملی از مسابقات قهرمانی اسکیت برد و اگرسیو آسیا
پایان کالس مربیگری درجه  3هنری

شروع کالس مربیگری درجه  2هنری
پایان کالس مربیگری درجه  2هنری

شروع کالس داوری درجه یک هاکی
پایان کالس داوری درجه یک هاکی

کارگاه ارتقاء مربیگری

بهمن 1398
ردیف

زمان برگزاری

1

سه شنبه  1بهمن

2

چهارشنبه  2بهمن

محل برگزاری

اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
مسابقات

3

پنجشنبه  3بهمن

تهران

مرحله چهارم لیگ هاکی آقایان

4

جمعه  4بهمن

تهران

مرحله چهارم لیگ هاکی آقایان

5

شنبه  5بهمن

6

یکشنبه  6بهمن

7

دوشنبه  7بهمن

8

سه شنبه  8بهمن

9

چهارشنبه  9بهمن

10

پنجشنبه  10بهمن

تهران

مرحله چهارم لیگ هاکی بانوان

11

جمعه  11بهمن

تهران

مرحله چهارم لیگ هاکی بانوان

12

شنبه  12بهمن

13

یکشنبه  13دبهمن

14

دوشنبه  14بهمن

15

سه شنبه  15بهمن

16

چهارشنبه  16بهمن

آموزش و استعدادیابی

شروع کالس مربیگری درجه یک سرعت
پایان کالس مربیگری درجه یک سرعت

17

پنجشنبه  17بهمن

تهران

دستجات آزاد هنری روی یخ آقایان

18

جمعه  18بهمن

تهران

دستجات آزاد هنری روی یخ بانوان  /اردوی تیم ملی رولبال

19

شنبه  19بهمن

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

20

یکشنبه  20بهمن

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

21

دوشنبه  21بهمن

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

22

سه شنبه  22بهمن

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

23

چهارشنبه  23بهمن

تهران

اردوی تیم ملی رولبال

24

پنجشنبه  24بهمن

تهران

دستجات آزاد هاکی آقایان بزرگسال /اردوی تیم ملی رولبال

25

جمعه  25بهمن

تهران

دستجات آزاد هاکی آقایان بزرگسال

26

شنبه  26بهمن

27

یکشنبه  27دبهمن

28

دوشنبه  28بهمن

29

سه شنبه  29بهمن

30

چهارشنبه  30بهمن

شروع کالس داوری درجه  2رولبال
پایان کالس داوری درجه  2رولبال

اسفند 1398
اهم برنامه ها ( مسابقات  ،آموزش و استعداد یابی )
ردیف

زمان برگزاری

1

پنجشنبه  1اسفند

2

جمعه  2اسفند

3

شنبه  3اسفند

4

یکشنبه  4اسفند

5

دوشنبه  5اسفند

6

سه شنبه  6اسفند

7

چهارشنبه  7اسفند

محل برگزاری
مسابقات

آموزش و استعدادیابی

شروع کالس مربیگری درجه  3رولبال
پایان کالیس مربیگری درجه  3رولبال

8

پنجشنبه  8اسفند

تهران

دستجات آزاد هاکی بانوان بزرگسال

شروع مرحله چهارم کمپ استعدد یابی

9

جمعه  9اسفند

تهران

دستجات آزاد هاکی بانوان بزرگسال

پایان مرحله چهارم کمپ استعداد یابی

10

شنبه  10اسفند

11

یکشنبه  11اسفند

12

دوشنبه  12اسفند

پایان کالس داوری درجه  2فری استایل

13

سه شنبه  13اسفند

شروع کالیس داوری درجه 1فری استایل

14

چهارشنبه  14اسفند

شروع کالس داوری درجه  2فری استایل

15

پنجشنبه  15اسفند

تهران

دستجات آزاد هنری روی یخ آقایان

16

جمعه  16اسفند

تهران

دستجات آزاد هنری روی یخ بانوان

17

شنبه  17اسفند

18

یکشنبه  18اسفند

19

دوشنبه  19اسفند

20

سه شنبه  20اسفند

21

چهارشنبه  21اسفند

22

پنجشنبه  22اسفند

23

جمعه  23اسفند

24

شنبه  24اسفند

25

یکشنبه  25اسفند

26

دوشنبه  26اسفند

27

سه شنبه  27اسفند

28

چهارشنبه  28اسفند

29

پنجشنبه  29اسفند

پایان کالس داوری درجه  1فری استایل

