جدول النشاط المعتمد لالتحاد المصري لتنس الطاولة  -موسم ٢٠١١/٢٠١٠
من

إلى

١٢يونيو ٢٠١٠

٢٧يونيو ٢٠١٠

١٥يونيو ٢٠١٠

٢٥يونيو ٢٠١٠

٢٨يونيو ٢٠١٠

٣٠يونيو ٢٠١٠

٠١يوليو ٢٠١٠

٠٤يوليو ٢٠١٠

٠١يوليو ٢٠١٠

٠٤يوليو ٢٠١٠

٠٧يوليو ٢٠١٠

١١يوليو ٢٠١٠

١٣يوليو ٢٠١٠

١٨يوليو ٢٠١٠

٢٠يوليو ٢٠١٠

٢٤يوليو ٢٠١٠

١٣يوليو ٢٠١٠

٢٧يوليو ٢٠١٠

٢٢يوليو ٢٠١٠

٢٦يوليو ٢٠١٠

٢٧يوليو ٢٠١٠

٣١يوليو ٢٠١٠

٢٤يوليو ٢٠١٠

٢٧يوليو ٢٠١٠

٢٨يوليو ٢٠١٠

٠١أغسطس ٢٠١٠

٠١أغسطس ٢٠١٠

٠٨أغسطس ٢٠١٠

١١أغسطس ٢٠١٠

١٥أغسطس ٢٠١٠

١٤أغسطس ٢٠١٠

٢٦أغسطس ٢٠١٠

١٨أغسطس ٢٠١٠

٢٢أغسطس ٢٠١٠

٢٤أغسطس ٢٠١٠

٣٠أغسطس ٢٠١٠

٠١سبتمبر ٢٠١٠

٠٥سبتمبر ٢٠١٠

٢٠سبتمبر ٢٠١٠

٢٧سبتمبر ٢٠١٠

٢٨سبتمبر ٢٠١٠

٠١أكتوبر ٢٠١٠

٠١أكتوبر ٢٠١٠

٣٠نوفمبر ٢٠١٠

٠١أكتوبر ٢٠١٠

٣٠نوفمبر ٢٠١٠

١٣أكتوبر ٢٠١٠

١٧أكتوبر ٢٠١٠

١٧أكتوبر ٢٠١٠

٢٤أكتوبر ٢٠١٠

٢٠أكتوبر ٢٠١٠

٢٨أكتوبر ٢٠١٠

٠١نوفمبر ٢٠١٠

٠٧نوفمبر ٢٠١٠

٠٩نوفمبر ٢٠١٠

١٣نوفمبر ٢٠١٠

٠٧نوفمبر ٢٠١٠

١٤نوفمبر ٢٠١٠

١٠نوفمبر ٢٠١٠

١٤نوفمبر ٢٠١٠

١٥نوفمبر ٢٠١٠

٣٠نوفمبر ٢٠١٠

٢٢نوفمبر ٢٠١٠

٢٧نوفمبر ٢٠١٠

النشاط
بطولة الجمھورية للشركات
معسكر اإلعداد النھائي لبطولة أفريقيا للناشئين  -على فترتين صباحية و مسائية
بطولة أفريقيا لألشبال و الشبالت تحت  ١٥سنه
بطولة أفريقيا للناشئين و الناشئات تحت  ١٨سنه
بروتور اليابان  -عمومي و  ٢١سنه )عمر عصر(
بروتور مصر  -عمومي و  ٢١سنه
دورة األلعاب األفريقية األولي للناشئين
البطولة المفتوحة األولي لفردي الناشئين و الناشئات  ١٢ ، ١٥سنه
معسكر اإلعداد النھائي لدورة سنغافورة األولمبية للناشئين )عمر بدير و دينا مشرف(
بروتور المغرب  -عمومي و  ٢١سنه
بطولة المغرب الدولية للرواد فوق  ٧٠ - ٦٠ - ٥٠ - ٤٠ - ٣٠سنه
معسكر و تصفيات مشروع االتحاد الدولي لألمل للبراعم تحت  ١٢سنه
بطولة كوريا الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين )عمر بدير  +دينا مشرف(
البطولة العربية للفرق )عمومي  +ناشئين  +أشبال(
بروتور كوريا  -عمومي و  ٢١سنه
دورة األلعاب األوليمبية األولي للناشئين )تنس الطاولة من  ٢٦-٢١أغسطس(
بروتور الصين) - (٢عمومي و  ٢١سنه
البطولة المفتوحة األولي للرجال و الشباب  ٢١سنه و السيدات و الناشئين و الناشئات  ١٨سنه )بھا زوجيات(

بطولة البرتغال الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين
البطولة المفتوحة الثانية لفردي الناشئين و الناشئات  ١٢ ، ١٥سنه  +الرجال و السيدات و الشباب  ٢١سنه و الناشئين و الناشئات  ١٨سنه
كأس العالم لفرق الرجال و السيدات
المرحلة األولي للدوري الممتاز } أ {  -مجموعات الفرق )أضعف  ١٦فريق( شامال المرتبط
الدور األول للدوري الممتاز } ب {  -مجموعات الفرق
بروتور المجر  -عمومي و  ٢١سنه )عمر عصر  +خالد عصر(
بطولة الجامعات المصرية )تنس الطاولة من  ١٩- ١٧أكتوبر(
بطولة األندية العربية لفرق الرجال و السيدات
بطولة كأس العالم لفرق األشبال )تحدي القارات(  +نھائيات كأس العالم للناشئين
البطولة المفتوحة الثالثة لفردي الناشئين و الناشئات  ١٢ ، ١٥سنه
معسكر اإلعداد النھائي )الداخلي( لبطولة العالم للناشئين  -على فترتين صباحية و مسائية )و يشمل إختيار(
بروتور بولندا  -عمومي و  ٢١سنه )عمر عصر(
معسكر اإلعداد النھائي )خارجي( لبطولة العالم للناشئين  -مع منتخبات رومانيا و صربيا )إحتياطي الھند(
بطولة أفريقيا للرجال و السيدات
بطولة شرم الشيخ الدولية للرواد فوق  ٨٠ - ٧٠ - ٦٠ - ٥٠ - ٤٠ - ٣٠سنه
بطولة العالم للناشئين و الناشئات تحت  ١٨سنه

٢٩نوفمبر ٢٠١٠

٠٤ديسمبر ٢٠١٠

٠٤ديسمبر ٢٠١٠

١١ديسمبر ٢٠١٠

١٤ديسمبر ٢٠١٠

١٨ديسمبر ٢٠١٠

البطولة المفتوحة الثالثة للرجال و السيدات و الشباب  ٢١سنه و الناشئين و الناشئات  ١٨سنه )بھا زوجيات(

٠١يناير ٢٠١١

٢٨فبراير ٢٠١١

٠١يناير ٢٠١١

٢٨فبراير ٢٠١١

١٨يناير ٢٠١١

٢٢يناير ٢٠١١

٢٦يناير ٢٠١١

٢٩يناير ٢٠١١

المرحلة الثانية للدوري المتاز } أ {  -مجموعات الفرق من  ١٦-١شامال المرتبط
الدور الثاني للدوري الممتاز } ب {  -مجموعات الفرق
بروتور سلوفينيا  -عمومي و  ٢١سنه )عمر عصر(
بطولة العراق الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين
بروتور إنجلترا  -عمومي و  ٢١سنه )عمر عصر(
بطولة الجمھورية لفردي و زوجي و فرق الناشئين و الناشئات  ١٢ ، ١٥سنه  -أوائل المناطق
بروتور قطر  -عمومي و  ٢١سنه
بروتور الكويت )كأس سلوى(  -عمومي و  ٢١سنه
بطولة السويد )سفير( الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين
بروتور ألمانيا  -عمومي و  ٢١سنه

٢٦يناير ٢٠١١

٣٠يناير ٢٠١١

٠٩فبراير ٢٠١١

١٣فبراير ٢٠١١

٠٩فبراير ٢٠١١

١٣فبراير ٢٠١١

١٥فبراير ٢٠١١

١٩فبراير ٢٠١١

٢٣فبراير ٢٠١١

٢٧فبراير ٢٠١١

٢٤فبراير ٢٠١١

٢٧فبراير ٢٠١١

٠٩مارس ٢٠١١

١٣مارس ٢٠١١

بطولة مصر الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين

١٥مارس ٢٠١١

١٩مارس ٢٠١١

بطولة الجمھورية لفردى الرجال و السيدات و الشباب  ٢١و الناشئين و الناشئات  ١٨سنه

١٦مارس ٢٠١١

١٩مارس ٢٠١١

بطولة مالطا الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين

٢٢مارس ٢٠١١

٢٥مارس ٢٠١١

بطولة تونس الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين

٢٢مارس ٢٠١١

٢٦مارس ٢٠١١

بطولة الجمھورية لفرق األندية للشباب  ٢١و الناشئين و الناشئات ١٢ ، ١٥ ، ١٨

٠١أبريل ٢٠١١

٠٤أبريل ٢٠١١

بطولة جنوب أفريقيا الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين

٠٦أبريل ٢٠١١

١٠أبريل ٢٠١١

١٥أبريل ٢٠١١

١٦أبريل ٢٠١١

١٧أبريل ٢٠١١

١٨أبريل ٢٠١١

٢٢أبريل ٢٠١١

٢٣أبريل ٢٠١١

٢٧أبريل ٢٠١١

٢٧أبريل ٢٠١١

بطولة أفريقيا للناشئين و الناشئات تحت  ١٨سنه و األشبال و الشبالت تحت  ١٥سنه
الدورة المجمعة األولى للدورى الممتاز } أ { للرجال
بطولة الجمھورية لفرق األندية للسيدات
الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز } أ { للرجال
المباراة الفاصلة للدورى الممتاز } أ { ( فى حالة التعادل في أول دورتين

٠٣مايو ٢٠١١

٠٧مايو ٢٠١١

بطولة أسبانيا الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين

٠٤مايو ٢٠١١

٠٦مايو ٢٠١١

٠٨مايو ٢٠١١

١٥مايو ٢٠١١

١١مايو ٢٠١١

١٣مايو ٢٠١١

بطولة التصعيد للدوري الممتاز } أ {  -رجال
بطولة العالم لفردي و زوجي الرجال و السيدات
بطولة دوري الدرجة األولي  -التصعيد للدوري الممتاز } ب {  -رجال

٢٥مايو ٢٠١١

٢٧مايو ٢٠١١

بطولة كأس النخبه }  ٢٠رجال  ١٢ +سيدات {  -جوائز مالية قيمة من خالل رعاية و تسويق

٢٩مايو ٢٠١١

٣١مايو ٢٠١١

بطولة كأس مصر لفرق الرجال ) ١٦فريق =  ٨األوائل للممتاز أ  ٨ +فرق من خالل تصفيات للقطاعات(

١٠يونيو ٢٠١١

١٤يونيو ٢٠١١

١٢يونيو ٢٠١١

٢٦يونيو ٢٠١١

١٣يونيو ٢٠١١

١٣يوليو ٢٠١١

معسكر دولي بالصين قبل بطوالت الصين الدولية ضمن سلسلة كأس العالم
بطولة الجمھورية للشركات )دورة ألعاب(
معسكرات اإلعداد المكثفة و النھائية لدورة األلعاب األفريقية

١٥يونيو ٢٠١١

١٩يونيو ٢٠١١

بطولة الصين) (١الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين

٢٢يونيو ٢٠١١

٢٦يونيو ٢٠١١

بطولة الصين) (٢الدولية للناشئين  ١٥ ، ١٨سنه  -سلسلة كأس العالم للناشين

تم التأجيل لسبتمبر ٢٠١١

دورة األلعاب األفريقية  -التأھيل ألولمبياد لندن ) ٢٠١٢موسم (٢٠١٢-٢٠١١

بطوالت رسمية ذات ألقاب )أولمبية  -عالمية  -قارية  -إقليمية(

الملعب

المشاركة
المبدئية

أخر موعد
لإلشتراك

اإلسكندرية
المركز األولمبي  -المعادي

الكونجو برازافيل
الكونجو برازافيل
كوبي  -اليابان
القاھرة
الرباط  -المغرب
المنصورة
شنج دو  -الصين
الرباط  -المغرب
الرباط  -المغرب
بوھانج  -كوريا ج
بوھانج  -كوريا ج
المنامه  -البحرين
كوريا الجنوبية
سنغافورة
سوزو  -الصين
القاھرة
فونتشال  -البرتغال
اإلسكندرية
دبي  -اإلمارات
ذھاب و إياب
ذھاب
ھركاني  -المجر
القاھرة
بيروت  -لبنان
حيدرأباد  -الھند
اإلسكندرية

-١٥مايو

-٠١يونيو

-٣١مايو

-٠٧يونيو

-٢٢يونيو

-٠١يونيو

-١٢يوليو
-١٢يوليو
-١٩يوليو
-١٣أغسطس

المركز األولمبي  -المعادي

وارسو  -بولندا
رومانيا
ياوندي  -كاميرون
شرم الشيخ
براتسالفا  -سلوفاكيا
بورسعيد
ذھاب و إياب
إياب
سلوفينيا
أربيل  -العراق
إنجلترا
أسوان  /قنا
الدوحة  -قطر
الكويت  -الكويت
أوريبرو  -السويد
دورتموند  -ألمانيا
القاھرة  -مصر
القاھرة
تل كوروك  -مالطا
تونس
اإلسماعيلية
كيب تاون  -ج .أفريقيا
كيب تاون  -ج .أفريقيا
اإلسكندرية
اإلسكندرية
القاھرة
القاھرة
بالتيارو  -أسبانيا
الشرقية
روتردام  -ھولندا
سوھاج  /أسوان
القاھرة
األقصر
زينج دينج  -الصين
بورسعيد
مصر  +الصين
تاجيوان  -الصين
شينج دو  -الصين
مابوتو  -موزمبيق

بطوالت محلية على مستوى األندية و المناطق

بطوالت دولية رسمية )بروتور  -كأس عالم للناشئين(

منافسات الدوري العام بمختلف الدرجات

معسكرات تدريب دولية مشتركة تسبق البطوالت الرسمية

بطوالت محلية متميزة للنخبة

بطوالت دولية أو إقليمية أخري

بطوالت محلية أخرى )رواد و شركات و جامعات(

