جدول زمان بندی سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر پسران
 1401/07/23لغایت  _ 1401/07/26ساری
صبح روز شنبه مورخ  _ 1401/07/23مسابقات تیمی
اسامی تیم ها

گروه

کرمانشاه – خوزستان

الف

زنجان – سیستان و بلوچستان

ب

آذربایجان شرقی -البرز

ج

یزد  -کردستان

د

افتتاحیه مسابقات (حضور همه تیم ها اجباری است)

ساعت برگزاری بازی ها

ساعت 9:00

ساعت 10:30

خراسان رضوی – چهارمحال و بختیاری

ه

فارس  -اردبیل

و

کرمان  -همدان

ز

تهران  -لرستان

ح

ساعت 11:30

عصر روز شنبه مورخ  _ 1401/07/23ادامه مسابقات تیمی
قزوین – خوزستان

الف

قم – سیستان و بلوچستان

ب

گلستان -البرز

ج

اصفهان -کردستان

د

سمنان – چهارمحال و بختیاری

ه

مرکزی -اردبیل

و

آذربایجان غربی  -همدان

ز

مازندران  -لرستان

ح

کرمانشاه – قزوین

الف

زنجان – قم

ب

آذربایجان شرقی -گلستان

ج

یزد  -اصفهان

د

خراسان رضوی – سمنان

ه

فارس  -مرکزی

و

کرمان – آذربایجان غربی

ز

تهران  -مازندران

ح

ساعت 16:00

ساعت 17:30

ساعت 19:00

ساعت 20:30

صبح روز یکشنبه مورخ  _ 1401/07/24مسابقات تیمی و آزاد
مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیمی

ساعت 09:00

شروع مسابقات آزاد یکنفره

ساعت 10:30

عصر روز یکشنبه مورخ  _ 1401/07/24مسابقات تیمی و آزاد
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیمی
شروع مسابقات آزاد دونفره
ادامه مسابقات آزاد یکنفره

ساعت 16:30
ساعت 17:45

جدول زمان بندی سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر پسران
 1401/07/23لغایت  _ 1401/07/26ساری
صبح روز دوشنبه مورخ  _ 1401/07/25مسابقات تیمی و آزاد
نیمه نهایی تیمی

ساعت 09:00

ادامه مسابقات آزاد یکنفره و دونفره

ساعت 10:00

عصر روز دوشنبه مورخ  _ 1401/07/25مسابقات تیمی و آزاد
فینال مسابقات تیمی

ساعت 17:00

ادامه مسابقات آزاد یکنفره و دونفره

ساعت 18:00

صبح روزسه شنبه مورخ  _ 1401/07/26مسابقات آزاد
فینال مسابقات آزاد دونفره

ساعت 9:30

فینال مسابقات آزاد یکنفره

ساعت 10:00

مراسم اختتامیه

❖ حضور تیم ها  45دقیقه قبل از زمانهای اعالم شده در سالن مسابقات الزامی است.
❖ ارنج بازیهای تیمی میبایست  30دقیقه قبل از زمان مسابقه به میز منشی تحویل داده شود.
❖ تغییرات احتمالی در برنامه مسابقات توسط سرداور به اطالع سرپرستان تیمها خواهد رسید.

