تقویم رویدادهای فدراسیون بین المللی بیلیارد و اسنوکر ()IBSFدر سال 2016
()9315

 33 تیر تا  1مرداد  03–33( 9315جوالی )0392
مسابقات جهانی اسنوکر شش توپ و رویداد تیمی(( 6102 )IBSFآقایان)
شرم الشیخ – مصر
 33 مرداد تا  7شهریور  03–02( 9315آگوست )0392
مسابقات اسنوکر زیر  60سال قهرمانی جهان ((6102 )IBSFآقایان و بانوان)
بروکسل – بلژیک
 33 مرداد تا  7شهریور  03–02( 9315آگوست )0392
مسابقات اسنوکر زیر  01سال قهرمانی جهان (( 6102 )IBSFآقایان و بانوان)
بروکسل – بلژیک
91–00 شهریور ماه 1-90( 9315سپتامبر )0392
مسابقات قهرمانی اسنوکر شش توپ حرفه ای های جهان( 6102آقایان)
بانکوک  -تایلند
 03–01 آبان 93 - 91(9315نوامبر )0392
مسابقات اسنوکر  01توپ جهانی( ( -6102)IBSFآقایان  ،پیشکسوتان و بانوان )

دوحه – قطر

 01 آبان  91(9315نوامبر )0392
مجمع عمومی سالیانه(0392 -)IBSF
دوحه – قطر
 مکان و تاریخ مسابقات بیلیارد سه توپ جهانی هنوز قطعی نشده است و کشورهای هند،استرالیا و انگلیس
کاندیدای گرفتن میزبانی آن هستند.
مسابقات جهانی بیلیارد سه توپ ( 6102آقایان)
 تاریخ آن هنوز مشخص نیست.
مسابقات جام جهانی اسنوکر تیمی (دونفره) ( 6102آقایان)
مکان آن هنوز به طور قطعی تعیین نگردیده است ولی احتماال چین خواهد بود.
 تاریخ آن هنوز مشخص نیست.
آکادمی آموزشی بیلیارد آسیا تحت نظارت ( WPBSA2016آقایان)
بانکوک – تایلند

تقویم رویدادهای کنفدراسیون بیلیارد و اسنوکر آسیا ( )ACBSدر سال )9315(0392

 99–92 اسفند 9–2( 9311مارچ)0392
هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی اسنوکر زیر  60سال آسیا و پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی بیلیارد سه توپ آسیا(0392)ACBS
کلمبو  -سریالنکا

 2-90 فروردین  05 - 39( 1395مارچ )2016
ششمین دوره مسابقات قهرمانی غرب آسیا (اسنوکر و پاکت بیلیارد))WABSF )2016
اردن هاشمی
 93 فروردین  01( 9315مارچ )0392
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزشهای بیلیاردی غرب آسیا (WABSF)0392
مکان آن متعاقبا به اطالع خواهد رسید.
 02 فروردینتا 1اردیبهشت 92–03( 9315آوریل)0392
پنجمین دوره مسابقات قهرمانی اسنوکر  2توپ انفرادی و چهارمین دوره مسابقات اسنوکر  01توپ رویداد تیمی قهرمانی آسیا
(6102)ACBS
دوبی-امارات
 91–01 اردیبهشت 2–92( 9315می )0392
سی و دومین دوره مسابقات اسنوکر 01توپقهرمانی آسیا (رده آقایان) (0392)ACBS
دوحه  -قطر
 05 اردیبهشت  91( 9315می )0392
مجمع عمومی سالیانه کنفدراسیون ورزشهای بیلیاردی آسیا (0392)ACBS
دوحه – قطر
 33 شهریور تا 5مهر  03- 02( 9315سپتامبر )0392
اولین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای بیلیاردی آسیا (اسنوکر و بیلیارد)(( 0392)ACBSرده آقایان و بانوان)
ابوظبی – امارات

 05–02 مهر  92–91( 9315اکتبر )0392
دومین دوره مسابقات قهرمانی اسنوکر شش توپ آکادمی قطر 0392
دوحه – قطر

توجه  :طبق اطالع رسانی فدراسیون بین المللی بیلیارد و اسنوکر تاریخ و مکان دقیق برخی از رویدادها متعاقبا
اعالم خواهد شد و همچنین این امکان وجود دارد که با درخواست کشورهای میزبان تغییراتی در تاریخ برخی
مسابقات مذکور ایجاد شود و کمی به تعویق بیافتد.

