
)1: (صفحه
اردوها و مسابقات داخلی فدراسیون هاکی                                            1394برنامه عملیاتی سال 

هاتعداد تیمزمان برگزاريمکان برگزاريشرح فعالیتردیف
یا نفرات شرکت کننده

توضیحاترده سنی

آقایان–چمنی سال21زیر نفر36اردیبهشتاستان  آذربایجان غربیمرحله اردوي آمادگی تیم ملیاولین1
آقایان–چمنی سال21زیر نفر34خرداد ماهاستان کهگیلویه و بویراحمددومین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی2
آقایان-چمنی سال21زیر نفر30تیرماهاستان آذربایجان شرقیسومین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی3
آقایان-چمنی سال21زیر نفر30مرداد ماهاستان آذربایجان شرقیچهارمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی4
آقایان–چمنی سال21زیر نفر30شهریور ماهاستان کرمانشاهمنین مرحله اردوي آمادگی تیم ملیپنج5
آقایان–چمنی سال21زیر نفر28مهر ماهاستان کرمانشاهششمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی6
آقایان–چمنی سال21زیر نفر28مهر ماهان غربیاستان  آذربایجهفتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی7
آقایان–چمنی سال21زیر نفر28آبان ماهاستان  آذربایجان غربیهشتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی8
آقایان–چمنی سال21زیر نفر28آبان ماهاستان  آذربایجان غربینهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی9
آقایان-چمنی سال21زیر نفر25آذر ماهاستان کهگیلویه و بویراحمددهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی10
یانآقا-چمنی سال21زیر نفر25آذر ماهاستان کهگیلویه و بویراحمدیازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی11
آقایان-چمنی سال21زیر نفر25دي ماهاستان کهگیلویه و بویراحمددوازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی12
آقایان-چمنی سال21زیر نفر25دي ماه استان کهگیلویه و بویراحمدسیزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی13
آقایان–چمنی سال21زیر نفر25بهمن ماهاستان کهگیلویه و بویراحمده اردوي آمادگی تیم ملیچهاردهمین مرحل14
آقایان–چمنی سال21زیر نفر25بهمن ماهاستان کهگیلویه و بویراحمدپانزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی15
آقایان- چمنیبزرگساالننفر20اسفند ماهاستان  آذربایجان غربییم ملیشانزدهمین مرحله اردوي آمادگی ت16
آقایان- سالنیبزرگساالننفر20فروردین ماهاستان مرکزياولین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی17
آقایان–سالنی سال21زیر نفر20اردیبهشتاستان گلستاندومین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی18
آقایان-سالنی سال21زیر نفر20خرداداستان لرستانسومین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی19



)2: (صفحه
)آقایان(و اردوها                                                  اردوها و مسابقات داخلی ابقات داخلیبرگزاري مسفدراسیون هاکی                              1394برنامه عملیاتی سال 

زمان مکان برگزاريشرح فعالیتردیف
برگزاري

یم هاتعداد ت
یا نفرات شرکت کننده

توضیحاترده سنی

آقایان-سالنیبزرگساالننفر20تیرماهاستان همدانچهارمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی20
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20مرداد ماهاستان سمنانپنجمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی21
آقایان-سالنی بزرگساالننفر20شهریور ماهاستان تهرانششمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی22
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20مهر ماه استان مرکزيهفتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی23
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20مهر ماهان  مرکزياستهشتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی24
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20آبان ماهاستان  مرکزينهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی25
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20آبان ماهاستان  آذربایجان شرقیدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی26
آقایان-سالنی بزرگساالننفر20آذر ماه استان  آذربایجان شرقییازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی27
آقایان-سالنی بزرگساالننفر20آذر ماهاستان  آذربایجان شرقیدوازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی28
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20دي ماه استان زنجانزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملیسی29
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20دي ماهاستان قزوینچهاردهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی30
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20اه بهمن ماستان قمپانزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی31
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20بهمن ماه استان تهرانشانزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی32
یانآقا-سالنی بزرگساالننفر20اسفند ماهاستان کرمانهفدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی33
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20اسفند ماهاستان کرمانهجدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی34
بانوان–سالنی آزادنفر25)درطول سال(استان داوطلبمرحله اردوي تدارکاتی تیم ملی هاکی داخل سالن بانوان3514



)3: (صفحه 

فدراسیون1394برنامه عملیاتی 
بخش اردوها و مسابقات برون مرزي و فعالیت هاي بین المللی: عنوان سرفصل

تاریخ اعزامتاریخنیرده سعنوان فعالیتردیف
مراجعت

محل 
برگزاري

تعداد کشورهاي 
شرکت کننده

توضیحاتمحل تامین هزینهتعداد نفرات اعزامیجنسیت
تعداد 
همراه

تعداد 
ورزشکار

ارزيریالی

داخل سالنفدراسیونفدراسیون1012ردماعالم نشدهقزاقستان21/2/9427/2/94بزرگساالنششمین دوره جام ملتهاي آسیا 1
داخل سالنفدراسیونفدراسیون1012زناعالم نشدهتایلند15/5/9425/5/94بزرگساالنششمین دوره جام ملتهاي آسیا 2
داخل سالنفدراسیونفدراسیون1012مرداعالم نشدهمسکوآذر ماهماه آذربزرگساالنبیست و یکمین دوره تورنمنت بین المللی مسکو3
داخل سالنفدراسیونفدراسیون1012زناعالم نشدهمسکوآذر ماه آذر ماه بزرگساالنبیست و یکمین دوره تورنمنت بین المللی مسکو4
) سال 18زیر ( مسابقات ملی جوانان اولین دوره 5

کاپ آسیا
کمیته ملی 1012مرداعالم نشدهبنگالدش94مهر 9419مهر 21جوانان

المپیک
کمیته ملی 

المپیک
روي چمن

) سال 18زیر ( اولین دوره مسابقات ملی جوانان 6
کاپ آسیا

کمیته ملی 1012زنعالم نشدهاتایلندآبان9417آبان 12جوانان
المپیک

کمیته ملی 
المپیک

روي چمن



)4: (صفحه 
)بانوان- آقایان (هاي آموزشی و پژوهشی                          بخش آموزش و پژوهش  فعالیت فدراسیون هاکی                     1394برنامه عملیاتی سال 

یف
رد

درجهدوره هاي آموزشی

زي
آمو

باز

ردزن
تاریخ م

شروع 
کالس

تاریخ 
پایان 
کالس

تعداد شرکت 
محلکنندگان

حاتتوضیارگان متقاضیبرگزاري

ري
بیگ

مر

ري
داو

شی
موز

ه آ
رگا

کا
لی

لمل
ن ا

بی
لی

م
جه

در
جه1

در
جه2

در
هی3

وجی
ت

حداقل 
نفرات

حداکثر 
نفرات

سالنفدراسیونگلستاناستان نفر20نفر15/6/9420/6/9415****1
گردهمایی و بازآموزي کمیته مربیان

داخل کشورفدراسیونگلستاناستان نفر30نفر 20/7/9424/7/9420****2
کارگاه آموزش

مربیان مدارس هاکیکارگاه بازآموزي فدراسیونمازندراناستان نفر40نفر35اعالم میشوداعالم میشود****3

آقایانکارگاه آموزشمرکزياستان مرکزياستان نفر20نفر15داعالم میشواعالم میشود***4

استانهاي غربیکارگاه آموزشاستان تهراناستان تهراننفر25نفر8/8/9412/8/9420***5

خراساناستان نفر20نفر20/3/9422/3/9415***6
رضوي

استانهاي شرقیکارگاه آموزشخراساناستان 

نیمه اول ***7
آذرماه

نیمه اول 
آذرماه

استانهاي شرقیکارگاه آموزشسمناناستان سمناناستان نفر20نفر15

استانهاي مرکزيکارگاه آموزشاناصفهاستان اصفهاناستان نفر20نفر10/11/9412/11/9415***8
آقایان کارگاه بازآموزي فدراسیوناصفهاناستان نفر40نفر30اعالم میشوداعالم میشود***9
2ه مربیان درجگردهمایی فدراسیونتهراناستان نفر40نفر35اعالم میشوداعالم میشود****10
۱گردهمایی فدراسیوناستان تهراننفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود****11
بانوان-روانشناسی ورزشی آقایانفدراسیوناستان تهراننفر40نفر30اعالم میشوداعالم میشود*****12
بانوان-آقایانمرکزياستان مرکزياستان نفر35نفر30تیرماهتیرماه****13
آقایانفدراسیونمرکزياستان نفر30نفر25مردادماهمردادماه***14
بانوانونفدراسیلرستاناستان نفر30نفر10/5/9423/5/9425****15
بانوان-آقایانفدراسیوناستان تهراننفر25نفر1/3/943/3/9420****16
آقایانفدراسیوناستان تهراننفر25نفر20/3/9423/3/9420***17
بانوان-آقایانفدراسیوناستان تهراننفر20نفر1/2/943/2/9415****18



)5: (صفحه 
فدراسیون1394برنامه عملیاتی سال 

فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی

یف
رد

درجهدوره هاي آموزشی
تاریخ شروع 

کالس
تاریخ پایان کالس

تعداد
شرکت 
کنندگان

محل 
برگزاري

توضیحات

بین کارگاه آموزشیداوريمربیگري
المللی

جهدرملی
1

درجه
2

درجه
3

حداقل توجیهی
نفرات

حداکثر 
نفرات

آقایانهمداننفر40نفر20/2/9423/2/9430دور اول کلینیک ملی داوري آقایان*19
آقایانمرکزينفر40نفر20/6/9423/6/9430دور دوم کلینیک  ملی داوري آقایان*20
آذربایجان نفر40نفر20/10/9423/10/9430دور سوم کلینیک ملی داوري آقایان*21

شرقی
آقایان

بانواناصفهاننفر40نفر30خرداد ماهخرداد ماهدور اول کلینیک ملی داوري بانوان*22
بانوانفارسنفر40نفر20/7/9423/7/9430دور دوم کلینیک ملی داوري بانوان*23
خراسان نفر40نفر30بهمنبهمندور دوم کلینیک ملی داوري بانوان*24

رضوي
بانوان

آقایانتهراننفر6-اردبیهشتاردیبهشتتست اول آمادگی جسمانی*25
بانوانقمنفر10/4/9415/4/94-10*-*26
آقایانقمنفر10/4/9415/4/94-15*-*27
بانوانسیستاننفر10-)روز5(مهر ماه )روز5( مهرماه *-*28
آقایانسیستاننفر15-)روز5(مهر ماه )روز5( مهرماه *-*29
آقایانمازندراننفر15-)روز4( اسفند اسفند*-*30
بانوانمازندراننفر15-)روز5( اسفند اسفند*-*31
آقایانمرکزينفر10-)روز5( آبان آبان*-*32
بانوانمرکزينفر15-)روز4(مرکزي مرکزي*-*33
آقایانلرستاننفر10-)روز3( اردیبهشت اردیبهشت*-*34
بانوانلرستاننفر5-)روز3( اردیبهشت اردیبهشتاولین کالس مسئولین فنی و جاج*35
آقایانسمناننفر10-روز3مهر ماهوم کالس مسئولین فنی و جاجدوره د*36
بانوانسمناننفر5-روز3مهر ماهدوره دوم کالس مسئولین فنی و جاج*37



)6: (صفحه 
فدراسیون1394برنامه عملیاتی سال 

یف
رد

درجهدوره هاي آموزشی
تاریخ شروع 

کالس
پایان کالستاریخ

تعداد
محل شرکت کنندگان

برگزاري
توضیحات

بین کارگاه آموزشیداوريمربیگري
المللی

درجهملی
1

درجه
2

درجه
3

حداقل توجیهی
نفرات

حداکثر 
نفرات

آقایانفارسنفر10)روز3( بهمن بهمن دور سوم کالس مسئولین فنی و جاج*38
بانوانفارسنفر5)روز3( بهمن بهمن دور سوم کالس مسئولین فنی و جاج*39
آذربایجان نفر6)روز3( فروردینفروردیندور اول کالس  مسئولین و ناظران*40

غربی
آقایان

آذربایجان نفر4)روز3( فروردینفروردیناندور اول کالس  مسئولین و ناظر*41
غربی

بانوان

آقایانکرماننفر6)روز 3( شهریور شهریوردور دوم کالس مسئولین ناظران*42
بانوانکرماننفر4)روز 3( شهریور شهریوردور دوم کالس مسئولین ناظران*43
آقایانمرکزينفر6)روز3( دي دي سومین دوره کالس مسئولین و ناظران*44
بانوانمرکزينفر4)روز3( دي دي سومین دوره کالس مسئولین و ناظران*45
آقایانتهراننفر5)روز1( ین فرودفروردینجلسه اولین اعضاي کمیته داوران*46
بانوانتهراننفر2)روز1( فرودین فروردینجلسه اولین اعضاي کمیته داوران*47
آقایان تهراننفر5)روز1( مرداد مردادجلسه اول اعضاي کمیته داوران*48
بانوانتهراننفر2)روز1( مرداد مردادکمیته داورانجلسه اول اعضاي*49
آقایانتهراننفر5)روز 1( آبان آبانجلسه اول اعضاي کمیته داوران*50
انبانوتهراننفر2)روز 1( آبان آبانجلسه اول اعضاي کمیته داوران*51
آقایانتهراننفر5)روز 1( بهمن بهمن جلسه اول اعضاي کمیته داوران*52
بانوانتهراننفر2)روز 1( بهمن بهمن جلسه اول اعضاي کمیته داوران*53



)7: (صفحه 
)بانوان- آقایان (بخش آموزش و پژوهش  فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی                                 : فدراسیون هاکی                     عنوان سرفصل هزینه 1394برنامه عملیاتی سال 
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نفرات
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کلینیک*54
ريداو

بین المللی

کلینیک
داوري

بین المللی
آکادمی هاکی مالزيمالزينفر3-خردادماهخردادماه

آقایان
کلینیک*55

داوري
بین المللی

کلینیک
داوري

بین المللی
آکادمی هاکی مالزيمالزينفر2-خردادماهخردادماه

بانوان
کالس*56

بین المللی
مسئولین فنی

کالس
بین المللی
مسئولین فنی

آقایانمالزينفر3-تیرماهتیرماه

کالس*57
بین المللی
مسئولین فنی

کالس
بین المللی
مسئولین فنی

بانوانيمالزنفر2-تیرماهتیرماه

کالس*58
بین المللی
مسئولین فنی

کالس
بین المللی
مسئولین فنی

بانوانایراننفر10-مردادماهمردادماه

کالس*59
بین المللی
مسئولین فنی

کالس
بین المللی
مسئولین فنی

آقایانایراننفر20-مردادماهمردادماه

کالس-*60
بین المللی 
مسئولین

آکادمی هاکی مالزيمالزينفر2-مردادماهمردادماه
بانوان

کالس-*61
بین المللی 
مسئولین

آکادمی هاکی مالزيمالزينفر3-مردادماهمردادماه
آقایان

کالس *62
توجیهی 

سرپرستان کل

آکادمی هاکی مالزيمالزينفر2-شهریورماهشهریورماه
بانوان

کالس *63
توجیهی 

سرپرستان کل

آکادمی هاکی مالزيمالزينفر3-شهریورماهشهریورماه
آقایان

سمینار 64
مشترك 
داوران با 

مربیان

اردیبهشت ماه
روز3

اردیبهشت ماه
روز3

بانواناستان تهراننفر15-

سمینار 65
مشترك 
داوران با 

مربیان

اردیبهشت ماه
روز3

اردیبهشت ماه
روز3

آقایانناستان تهرانفر20-

سمینار 66
مشترك 
داوران با 

مربیان

آبانماه 
روز3

آبانماه 
روز3

بانواناستان تهراننفر15-

سمینار 67
مشترك 
داوران با 

مربیان

آبانماه 
روز3

آبانماه 
روز3

قایانآاستان تهراننفر20-



)8: (صفحه 
فدراسیون1394برنامه عملیاتی سال 

یف
رد

درجهدوره هاي آموزشی
تاریخ شروع 

کالس
تاریخ پایان 

کالس

تعداد
محل شرکت کنندگان

برگزاري
توضیحات

بین کارگاه آموزشیداوريمربیگري
المللی

درجهملی
1

درجه
2

درجه
3

حداقل یهیتوج
نفرات

حداکثر 
نفرات

آمادگی جسمانی-مردهمدان10/2/943/2/943040آمادگی جسمانی*68
اصول مربیگري-مردهمدان25/2/9328/2/933040اصل مربیگري*69
مردمرکزي2025نیمه دوم تیرماه**_70
زنلرستان2025نیمه دوم شهریور **_71



)9: (صفحه

فعالیت هاي همگانی، توسعه ايفدراسیون هاکی                                                           1394برنامه عملیاتی سال 

توضیحاتتعداد نفرات تحت پوششمکان اجراءزمان اجراءشرح فعالیتردیف

پسران و دختراننفر 50استان داوطلبخردادوانانکالس توجیهی براي مربیان رده هاي نونهاالن و نوج1

پسران و دختراننفر1500استان30درطول سالراه اندازي مدارس هاکی2
پسران و دختراننفر400منطقه4تابستانسال12تا 7برگزاري مسابقات مینی هاکی 3
پسران و دختراننفر400منطقه4تابستانسال14تا 13ي مسابقات سالنی رده سنی برگزار4
پسران و دختراننفر400استان داوطلبتابستان یا پاییزبرگزاري مسابقات نهایی براي قهرمانان هر منطقه در مینی هاکی 5
پسران و دختراننفر80استان داوطلبتابستان یا پاییزهرمان هر منطقه هاکی سالنیبرگزاري مسابقات نهایی براي ق6
پسران و دختراننفر80استان 30درطول سالبابت خرید وسایل مینی هاکی و سالنی و رده سنی نوجوانان7
پسران و دختراننفر1500استان 30درطول سالسال 16آموزش و برگزاري مسابقات براي نوجوانان زیر 8



)23: (صفحه
آقایان و بانوان: بخش استعدادیابی فدراسیون هاکی     1394برنامه عملیاتی سال 

توضیحاتتعداد نفرات تحت پوششمکان اجراءزمان اجراءشرح فعالیتردیف

بانواننفر 40تهرانفروردین اسفندعدادیابی سمینار کمیته هاي است1

بانواننفر 300کشورسراسراردیبهشتسال 13تا 8شناسایی استعداد از سنین 2
بانواننفر300کشورسراسرخردادتهیه وسایل و تجهیزات3
بانواننفر75تهرانخرداداردیبهشتبرگزاري کالسها و کارگاههاي آموزشی4
بانواننفر825کشورسراسرشهریور مهر آبانسال15تا 8برگزاري مسابقات سالنی و چمنی براي نونهاالن 5
بانواننفر105همدان و نقدهسالدرطول برگزاري اردو چمن سالن6
آقایاننفر 80سالنهاي مسابقاتسالنیمه اول سمینار کمیته استعدادیابی7
آقایاننفر 600استانهاي کشورنیمه اول سالسال 13تا 8شناسایی استعداد از سنین 8
آقایاننفر600استانهاي کشورسالدومنیمه تهیه وسایل و تجهیزات9
آقایاننفر105استانهاي کشورنیمه اول سالهاي آموزشیبرگزاري کالسها و کارگاه10
آقایاننفر1588مناطق داوطلبسالدومنیمه سال15تا 8برگزاري مسابقات سالنی و چمنی براي نونهاالن 11
قایانآنفر105استانهاي کشورسالدرطول برگزاري اردوي  چمن و سالن12



)24: (صفحه
)آقایان(اردوها و مسابقات داخلی  برگزاري مسابقات داخلیفدراسیون هاکی                                         1394برنامه عملیاتی سال 

زمان مکان برگزاريشرح فعالیتردیف
برگزاري

تعداد تیم ها رده سنی
یا نفرات شرکت کننده

توضیحات

آقایان–چمنی سال21زیر نفر200تیم 8مرداد ماهاستان  آذربایجان غربیقهرمانی کشوربرگزاري مسابقات امید1
آقایان-چمنی سال18زیر نفر220تیم 12تیرماهاستان  آذربایجان غربیقهرمانی کشوربرگزاري مسابقات جوانان2
من آقایانچنفر176تیم 8سال18زیر مرداد ماهاستان آذربایجان شرقیبرگزاري مسابقات دسته یک جوانان قهرمانی کشور3
چمن آقایاننفر176تیم 8سال18زیر مرداد ماهاستان آذربایجان غربیبرگزاري مسابقات دسته دو جوانان قهرمانی کشور4
داخل سالن آقایاننفر240تیم 12آزادآبان ماهاستان مرکزيبرگزاري مسابقات لیگ برتر  باشگاههاي کشور5
داخل سالن آقایاننفر240تیم 12آزادمهر ماهاستان همدانزاري لیگ دسته یک باشگاههاي کشوربرگ6
داخل سالن آقایاننفر260تیم 16سال21زیر تیر ماهاستان قمبرگزاري مسابقات دسته دو امید قهرمانی کشور7
داخل سالن آقایاننفر260تیم 16سال18زیر مرداد ماهاستان مازندرانن قهرمانی کشوربرگزاري مسابقات سالنی دسته دو جوانا8
داخل سالن آقایاننفر150تیم 8سال21زیر تیر ماهاستان سمنانبرگزاري مسابقات دسته یک امید  قهرمانی کشور9
داخل سالن آقایاننفر360تیم 16سال16زیر تیر ماهاستان فارسدو قهرمانی کشوربرگزاري مسابقات سالنی نوجوانان، دسته 10
داخل سالن آقایاننفر150تیم 8سال18زیر مرداد ماهاستان گلستانبرگزاري مسابقات سالنی دسته یک جوانان قهرمانی کشور11
داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر شهریور ماهاستان تهرانقه یک کشوريبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منط12
داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر شهریور ماهاستان مرکزيبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منطقه دو کشوري13
داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر شهریور ماهاستان همدانوريبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منطقه سه کش14
داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر شهریور ماهاستان آذربایجان غربیبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منطقه چهار کشوري15
داخل سالن پسراننفر140تیم 8سال14زیر مهراستان زنجانمنطقه4برگزاري  مسابقات نهایی مدارس هاکی 16
برگزاري مسابقات سالنی نوجوانان، دسته یک قهرمانی 17

کشور
داخل سالن پسراننفر140تیم 8سال16زیر تیر ماهاستان سمنان



)25: (صفحه
)                 بانوان(اردوها و مسابقات داخلی و اردوها                                      برگزاري مسابقات داخلیفدراسیون هاکی  1394رنامه عملیاتی سال ب

زمان کان برگزاريمشرح فعالیتردیف
برگزاري

تعداد تیم ها یا 
نفرات شرکت 

کننده

توضیحاترده سنی

بصورت سالنی آزادنفر262–تیم 12شهریور ماهگیالناستان باشگاههاي کشور)دور رفت(دوره مسابقات لیگ برتر هشتمینگرازي بر1
بصورت سالنیآزادنفر262–تیم 12شهریور ماههمداناستان باشگاههاي کشور) دور رفت( ات لیگ دسته یک برگزاري   هشتمین دوره مسابق2

ی بصورت سالنآزادنفر262–تیم 12اسفند ماهاستان آذربایجان غربیباشگاههاي کشور) دور برگشت( برگزاري   هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر 3
بصورت سالنیآزادنفر262–تیم 12اسفند ماه  مرکزياستان باشگاههاي کشور) دور برگشت(برگزاري   هشتمین دوره مسابقات لیگ دسته یک 4
سالنی بصورت سال16زیر نفر170–تیم 10مرداد ماهزنجاناستان برگزاري مسابقات قهرمانی کشور  نوجوانان5
بصورت سالنیسال18زیر نفر170–تیم 10آبان ماه کرماناستان برگزاري مسابقات قهرمانی کشور جوانان6
بصورت سالنیسال14زیر نفر170–تیم 8شهریور ماهقزویناستان برگزاري مسابقات مدارس هاکی منطقه یک کشور7
بصورت سالنیسال14زیر نفر170–تیم 8شهریور ماه سمناناستان مدارس هاکی منطقه دو  کشوربرگزاري مسابقات8
بصورت سالنیسال21زیر نفر220-تیم10در طول سالاستان داوطلبمسابقات امید هاکی قهرمانی کشور9


