اإلتحاد المصري لتنس الطاولة
م

برنامج النشاط المحلي موسم 1121 / 1122
التاريخ
اسم البطولة

1

بطولة الجمهورية المفتوحة األولى للناشئين والناشئات  11 , 11سنة

7/12 – 7/11

ستاد القاهرة

1
1
2

بطولة الجمهورية المفتوحة األولى للناشئين  11سنة والشباب  11سنة
بطولة الجمهورية المفتوحة األولى للرجال والسيدات
بطولة الجمهورية المفتوحة الثانية للناشئين والناشئات  11 , 11سنة

7/11 – 7/11
1/6 – 1/1
11/11 – 11/6

ستاد القاهرة
بورسعيد
المنصورة

المكان

البطولة المفتوحة الثانية للرجال والسيدات والشباب  11سنة  ,الناشئين والناشئئات
 11سنة
بداية دور المجموعات للدوري الممتاز ( أ ) للرجال ذهاب وعودة

شهر أكتوبر

7

البطولة المفتوحة الثانية للرواد

شهر نوفمبر

اإلسكندرية

1
1

الدورة المجمعة األولى للمرتبط ( أ )  11سنة
الدورة المجمعة األولى للمرتبط ( ب )  11سنة

1/12 – 1/11
11/1 – 1/11

المركز األوليمبي بالمعادي
المركز األوليمبي بالمعادي

11

بداية دور المجموعات للدوري الممتاز ( ب ) للرجال ذهاب وعودة

11

البطولة المفتوحة الثالثة للناشئين والناشئات  11 , 11سنة

1
6

 11البطولة المفتوحة الثالثة للرجال والسيدات والشباب  11سنة  ,الناشئين والناشئئات
 11سنة
 11البطولة المفتوحة الثالثة للرواد
12

الدورة المجمعة الثانية للمرتبط ( أ )  11سنة

لم تحدد بعد

شهر أكتوبر
11/11 – 11/16

بورسعيد

11/2 – 11/11

اإلسكندرية
اإلسماعيلية
نادي الصيد (الجيزة)

11/11 – 11/11

المركز األوليمبي بالمعادي

أول ديسمبر

مالحظات

11

الدورة المجمعة الثانية للمرتبط ( ب )  11سنة

11/16 – 11/12

المركز األوليمبي بالمعادي

16

البطولة المفتوحة الرابعة للرواد

شهر يناير 1111

المنصورة

17

بطولة الجمهورية لفردي الناشئين والناشئات  11 , 11سنة

فبراير 1111
(أجازة نصف العام)

اإلسكندرية

مارس 1111

ستاد القاهرة

11

الدورة المجمعة األولى للدوري الممتاز ( أ ) للرجال

مارس 1111

اإلسكندرية
بورسعيد

11

بطولة الجمهورية لفرق األندية للشئباب  11سئنة  ,الناشئئين والناشئئات  11سئنة ,
األشبال والشبالت  11سنة ,البراعم والبرعمات  11سنة
بطولة الجمهورية لفرق السيدات

مارس 1111

اإلسماعيلية

أبريل 1111

ستاد القاهرة

11

الدورة المجمعة الثانية للدوري الممتاز ( أ ) للرجال

أبريل 1111

ستاد القاهرة

 11التصعيد للدوري الممتاز ( أ ) للرجال

مايو 1111

السويس

12

البطولة المفتوحة الخامسة للرواد

مايو 1111

دمنهور

11

التصعيد للدوري الممتاز ( ب ) للرجال

مايو 1111

قنا

 11بطولة الجمهورية للرجال والسئيدات والشئباب  11سئنة  ,الناشئئين والناشئئات 11
سنة

11

المدير التنفيذي
(محاسب /هشام محمد أبوحشيش)

