
 

 10/2/2022 بريوت يف
  إىل كافة أندية كرة الطاولة اللبنانّية

 (3تعميم رقم )
 2022روزانمة نشاط اإلحتاد اللبناين لكرة الطاولة لعام 

 را" للظروف الغري مستقّرة يف البلد*** قابل للتعديل نظ  ***إن هذا الربانمج

 الشهر  اليوم  النشاط 
( مون السال) لبنان فرق ناشئين و ناشئات   بطولة  11 –  14  آذار  

19 –  27 (Pts X 2)   (مون السال)كأس لبنان فردي رجال و سيدات   
 Para TT Leb Cup 26)مون السال(

   
World Table Tennis Day 6  نيسان 

Bonus في المحافظات فردي رجال و سيدات ) تنظيم اللجان( بطولة    

النقاط مع تعميم جدول نقاط البطوالت( )شرح   
 

   
المحافظات فرق رجال   بطولة  7  – 12  أيار  

( مون السالجبل لبنان ) محافظة –المحافظات فرق رجال   بطولة  6  – 14  
( مون السال) رجال درجه ثانيه  فرق لبنان  بطولة  20 –  22  

( مون السال) لبنان للقدامى  بطولة  28 
   

Mediterranean CC under 15 Italy (RIMINI) 
Mediterranean Games 2022 Oran (ALG) 

21 –  24  

26 –  30  

 حزيران 

   
(مون السال) لبنان  فرق رجال و سيدات درجه أولى  بطولة  12 – 17  تموز  

(مون السال) لبنان  فردي رجال و سيدات و مزدوج   بطولة  (Pts X 3) 18 – 27  
(مون ال سال) Para TT LEB Championship 23 

   
فردي رجال و سيدات في المحافظات  كأس الصيف  

 )شرح النقاط مع تعميم جدول نقاط البطوالت( 
12 – 14  آب  

Jeux de la Francophone Democratic Republic of the Congo- Under 21 19 – 28  

(مون السالكأس لبنان فردي للفئات العمرية )  Knock Out 
 )شرح النقاط مع تعميم جدول نقاط البطوالت( 

26 – 28  

   
Asian Games Hangzhou(CHN) Senior 10 – 25  أيلول  

تشرين األول  –أيلول  (مون السالنان  فردي و مزدوج للفئات العمرية )لب  بطولة   
 )شرح النقاط مع تعميم جدول نقاط البطوالت( 

29 –  4  

   
Top 8 Men & Women 5  – 6 )مون السال(  تشرين الثاني  

WTT Youth Contender Jezzine LEB ( Centro Julian y Linda Slim) 14 –  20  

   
Cyprus Friendship Table Tennis Tournament (CYP)   كانون األول 

Asian Games Shantou (CHN) Junior 20 – 28  

   



 2002برانمج النقاط املعتمد للعام *مرفق  
 شكرا" للطف تعاونكم 

 


