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أجندة الفعاليات
الرياضية في أبوظبي

2019



تم تأسيس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006 الذي 
أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة.

ويأتي تأسيس المجلس انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة 
واألنشطة الشبابية من خالل تطوير األندية والمؤسسات الرياضية في اإلمارة 

بتوفير بيئة رياضية متكاملة، والعمل على تحفيز الرياضيين الموهوبين ودعمهم 
لتحقيق تطلعاتهم.

و يدعم مجلس ابوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية 
العالمية في ابوظبي ومن بينها بطولة أبوظبي HSBC برعاية شركة االمارات 

لأللمونيوم وسباق الجائزة الكبرى لطيران االتحاد للفورموال للسيارات1، وسلسلة 
بطوالت االتحاد الدولي للترايثلون، وبطولتي غاري بالير و أبوظبي انفيتيشنال 

للغولف، وسباق ريد ُبول الجوي، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وكأس العالم 
لألندية 2017 و2018 ، ونهائيات كأس آسيا لكرة القدم “اإلمارات 2019”، إضافًة 

إلى طواف أبوظبي للدراجات الهوائية الذي يقام تحت إشراف االتحاد الدولي 
للدراجات الهوائية.

ويؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر 
الكثير من الجوانب االيجابية أبرزها تشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة 

التمارين واألنشطة الرياضية واتخاذ ممارسة الرياضة كأسلوب للحياة وما لذلك من 
تأثير إيجابي على الصحة العامة، إضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية المتميزة 

من مواطني الدولة، وتكثيف الضوء على إمارة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية 
متميزة.

نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نقوم بتغطية كافة الفعاليات واالنشطة 
الرياضية التي تقام في إمارة أبوظبي سواء أن كانت رياضات برية أو بحرية أو 

جوية. 
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1 يناير 2019
مباراة رأس السنة للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

2 يناير 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

3 - 12 يناير 2019
مهرجان شتاء العين للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج 

3 - 5 يناير 2019
مسابقة قفز الحواجز

 نادي أبوظبي للفروسية

4 يناير 2019
سباق الفورمال 2

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية 

4 يناير 2019
سباق الخيل

 نادي العين للفروسية 
 

4 يناير 2019
منافسة ياس للميدالية الشهرية للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف 

4 يناير - 22 فبراير 2019 
كأس العين للتحدي

 نادي الكريكت

5 يناير 2019
غولف السعديات

 نادي شاطئ السعديات 

7 - 17 يناير 2019
بطولة نادي أبوظبي الرياضي الدولية للتنس 

 نادي أبوظبي الرياضي  

7 - 17 يناير 2019
يوم اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

7 - 9 يناير 2019
بطولة فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز 

 منتجع الفرسان الرياضي الدولي 

9 - 12 يناير 2019
بطولة الشراع لقفز الحواجز

 منتجع الفرسان الرياضي الدولي

9 يناير 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

يــنـايــــر

5 يناير - 1 فبراير 2019 
كأس اسيا

 العين، أبوظبي ، دبي.

45 تقويم مجلس أبوظبي الرياضي لألحداث الرياضية 2019 تقويم مجلس أبوظبي الرياضي لألحداث الرياضية 2019



10 يناير 2019
منافسة  هواة الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

10 يناير 2019
سباق كأس رئيس الدولة للخيول 

للمالك 100كم
قربة بوذيب  

10 يناير 2019
سباق كأس رئيس الدولة للسيدات 100كم

قربة بوذيب  

11 يناير 2019
سباق دراجات المائية جي تي 15

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

11 يناير 2019
يوم الجولف لقادة الفرق

 ياس لينك – نادي الجولف 

11 يناير 2019
السباق الثاني للجري لمسافة 5 و10 كلم 

لمؤسسة تحقيق  امنية
 مدينة زايد الرياضية 

12 يناير 2019
سباق القدرة

 قرية اإلمارات للقدرة ، الوثبة 

12 يناير 2019
دوري كرة السلة على الكراسي

 نادي العين ألصحاب الهمم

12 يناير 2019
منافسة سبينس للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف 

12 يناير 2019
منافسة بولينج 

 صالة خليفة الدولية للبولينج  

12 يناير 2019
يوم أصحاب الهمم

 نادي الجولف
  

12 يناير 2019
سباق )مهرجان الشيخ زايد( للقوارب الشراعية

فئة 60 قدم 
 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية و اليخوت

12 يناير 2019
كأس الريف للقدرة 120 كلم 

 الوثبة 

13 يناير 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

14 يناير 2019
يوم اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

15 - 27 يناير 2019
مسابق كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

 نادي أبوظبي للصقارين

16 يناير 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

17 - 18 يناير 2019
مسابقة قفز الحواجز

 نادي أبوظبي للفروسية

17 - 19 يناير 2019
سباق )مهرجان الشيخ زايد( للقوارب الشراعية

فئة 22 قدم 
 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية و اليخوت

17 - 19 يناير 2019
مهرجان الخبيصي للشطرنج 

 نادي العين للثقافة والشطرنج 

18 يناير 2019
جت سكي

 شاطئ ياس 

18 يناير 2019
سباق ليوا للدراجات الهوائية

 تل مرعب

18 يناير 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

19 يناير 2019
بطولة ستروك بالي للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

10 - 12 يناير 2019 
بطولة أبوظبي جراند سالم للجيوجتسو
 مدينة زايد الرياضية  صالة مبادلة أرينا

16 - 19 يناير 2019 
بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للغولف

 نادي أبوظبي للجولف

10 - 13 يناير 2019 
غاري بالير انفيتشن

 نادي الجولف السعديات
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20 يناير 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

20 أبريل 2019
دوري الفرق للتنس

 نادي أبوظبي الرياضي

21 يناير 2019
يوم اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

22 - 26 يناير 2019
بطولة اإلمارات الوطنية لجمال الخيول 

العربية
 أبوظبي

23 يناير 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

24 - 26 يناير 2019
مهرجان الجيمي للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج 

24 - 26 يناير 2019
مسابقة صيد الكنعد

 أبوظبي 

25 يناير 2019
البطولة الشهرية المفتوحة للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف
 

25 يناير 2019
مباراة البولو الخيرية لدعم الهالل االحمر

 نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو 

25 يناير 2019
بطولة الرقبي

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

25 يناير 2019
منافسة ميدالية الجولف الشهرية

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

25 يناير 2019
الفعاليات المجتمعية لسباقات التحدي 

للدراجات الهوائية
 جزيرة الحديريات

25 يناير 2019
سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري

 جزيرة الحديريات

25 يناير 2019
الجولة الختامية لدوري زايد الخير للجودو

 صالة اإلتحاد

26 يناير 2019
سباق القدرة

 قرية اإلمارات للقدرة، الوثبة

26 يناير 2019
ياس لينكس ضد العين للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

26 يناير 2019
كأس شيخ زايد بن منصور بن زايد للقدرة 

للشباب واألطفال 120كلم
 الوثبة

26 يناير 2019
دوري كرة القدم للصم

 نادي أبوظبي لذوي االحتياجات الخاصة

26 يناير 2019
سباق للقوارب الشراعية المحلية فئة 60 قدم

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية و اليخوت

30 - 31 يناير 2019
قمة القيادات الرياضيةالعالمية- ليدرز

 فندق باب القصر

27 يناير 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

11 يناير 2019 
بطولة الرجال المفتوحة للجودو

 صالة اإلتحاد

27 - 31 يناير 2019
بطولة الجولف للهواة والمحترفين 

 نادي الجولف

28 يناير 2019
يوم اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

30 يناير 2019 
صباح الجولف السيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

31 يناير - 2 فبراير 2019
مهرجان المسعودي للشطرنج

 المسعودي ، العين

31 يناير 2019
اليوم الرياضي2019  لحضانة هيدستارت

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

11 يناير 2019 
بطولة كأس رئيس الدولة للشباب

قربة بوذيب  
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فبــرايــــر

8 - 9 فبراير 2019 
سباق أبوظبي ردبول الجوي

 كورنيش أبوظبي

1 فبراير 2019
بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة 

القدم
 نادي العين للسيدات

1 فبراير 2019
منافسة الميدالية الشهرية – ياس لينكس

 ياس لينك – نادي الجولف

1 فبراير 2019
بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك

لكرة السلة
 نادي العين للسيدات

1 فبراير 2019
سباق العين المجتمعي للدراجات الهوائية

 وادي ادفنشر/ جبل حفيت، العين

1 فبراير 2019
منافسة الرمي 2019

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

2  فبراير 2019
سباق القدرة

 قرية اإلمارات للقدرة، الوثبة

2  فبراير 2019
مسابقة صيد األسماك

 أبوظبي

2  فبراير 2019
بطولة القدرة

 الوثبة

2  فبراير 2019
مباراة العين الودية

 ياس لينك – نادي الجولف

2  فبراير 2019
سباق الجري المجتمعي في حديقة العين 

للحيوان
 العين

2  فبراير 2019
دوري كرة السلة على الكراسي

 نادي العين ألصحاب الهمم

2  فبراير 2019
بطولة االشبال للمصارعة

 صالة اإلتحاد

2  فبراير 2019
سباق القوارب الشراعية المحلية ْفئة 22 قدم

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

3 فبراير 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية
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4 فبراير 2019
يوم اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

4 فبراير 2019
الجولة األولى لفعالية الهواة والمحترفين 

للجولف
 نادي شاطئ السعديات

5 فبراير - 5 أبريل 2019
مهرجان المرخانية
 المرخانية، العين

5 فبراير 2019
الجولة الثانية لفعالية الهواة والمحترفين 

للجولف
 نادي شاطئ السعديات

6 فبراير 2019
يوم الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

7 - 9 فبراير 2019
مهرجان الطوية للشطرنج

 الطوية، العين

8 فبراير 2019
التزلج على المياه

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

8 فبراير 2019
ترايثلون

 جزيرة الحديريات

8 فبراير 2019
سباق السرعة للدرجات هوائية

 جزيرة الحديريات

8 فبراير 2019
منافسة كرة القدم
 نادي كرة القدم

8 فبراير 2019
بطولة الكاتا للجودو

 صالة اإلتحاد

9 فبراير 2019
سباق القدرة

 قرية اإلمارات للقدرة، الوثبة

9 فبراير 2019
منافسة الجولف الرباعية للفرق

 ياس لينك – نادي الجولف

9 فبراير 2019
مسابقة السعديات للجولف

 نادي شاطئ السعديات

9 فبراير 2019
بطولة الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

9 فبراير 2019
كأس رئيس الدولة للقدرة للخيول 160 كلم

 الوثبة

9 فبراير 2019
سباق للقوارب الشراعية المحلية فئة 60 قدم 

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

9 فبراير 2019
السباق الثالث للدواثلون

 جزيرة الحديريات

9 فبراير 2019
سباق الترايثلون  واالكواثلون للصغار

 جزيرة الحديريات

9 فبراير 2019
يوم اصحاب الهمم للجولف

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

9 - 12 فبراير 2019
بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية

 أبوظبي

11 فبراير 2019
جولف اإلثنين للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

12 فبراير 2019
تايكندو

 جامعة اإلمارات

13 - 24 فبراير 2019
بطولة العين الدولية للرماية ألصحاب الهمم

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

13 فبراير 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

13 - 15 فبراير 2019
مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للقدرة 

240كلم
قربة بوذيب  

13 - 24 فبراير 2019
كأس العالم للرماية 2019 الصحاب الهمم

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

14 فبراير 2019
بطولة أعضاء نادي الجولف
 ياس لينك – نادي الجولف

14 - 16 فبراير 2019
مهرجان السالمات للشطرنج

 العين، السالمات

15 فبراير 2019
جت سكي
 بحر ياس

15 فبراير 2019
تدرب في ياس

 جزيرة ياس، أبوظبي

15 فبراير 2019
فعالية سبينيز للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

15 فبراير 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

15 فبراير 2019
منافسة الميدالية الشهرية للجولف

 نادي الجولف

15 - 16 فبراير 2019
بطولة هوكي الجليد للسيدات تحت 9 

سنوات
 هيلي فان سيتي ايس ريك، العين

15 - 16 فبراير 2019
بطولة أبوظبي المفتوحة للكايت سيرف

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

16 فبراير 2019
كأس الشيخ سلطان بن زايد للخيول

للقدره -  للصغار
قربة بوذيب  

6 - 9 فبراير 2019 
كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك 

الدولية لقفز الحواجز – النسخة السادسة
 منتجع الفرسان الرياضي الدولي

7 - 9 فبراير 2019 
بطولة أبوظبي جراند سالم للجوجيتسو
 مدينة زايد الرياضية – صالة مبادلة أرينا
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20 - 30 فبراير 2019 
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

 إتحاد اإلمارات للفروسية

24 فبراير  - 2 مارس 2019 
طواف اإلمارات

 أبوظبي - دبي - العين - الشارقة

16 فبراير 2019
مسابقة صيد األسماك

 أبوظبي

16 فبراير 2019
مهرجان السباحة

 جزيرة الحديريات

16 فبراير 2019
مهرجان اليوم الرياضي

 نادي أبوظبي الرياضي

16 فبراير 2019
مهرجان التنس لليوم الرياضي للدولة

 نادي أبوظبي الرياضي

17 فبراير 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

18 فبراير 2019
صباح اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات للجولف 

20 فبراير 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك - نادي الجولف

21 - 23 فبراير 2019
مهرجان البطين للشطرنج

 البطين،  العين

21 فبراير 2019
مهرجان مدرسة العين للرقبى

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

21 - 22 فبراير 2019
مسابقة قفز الحواجز

 نادي أبوظبي للفروسية

22 فبراير 2019
جهاز التحكم عن بعد للزوارق

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

22 فبراير 2019
منافسة الجولف الشهرية المفتوحة

 ياس لينك – نادي الجولف

22 فبراير 2019
كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد 

للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم
 الوثبة

22 فبراير 2019
الجولة االولي لدوري أبطال اإلمارات للجودو

 صالة اإلتحاد

22 - 23 فبراير 2019
سباق القدرة

 قرية اإلمارات للقدرة، الوثبة

23 فبراير 2019
منافسات التزلج على األمواج

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

23 فبراير 2019
مباراة ياس لينك الودية للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

23 فبراير 2019
منافسات الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

23 فبراير 2019
كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد للقدرة 

لمسافة 100كلم لمالك اإلسطبالت الخاصة
 الوثبة

23 فبراير 2019
الكأس الدولي للجولف  2019

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

25 فبراير 2019
يوم اإلثنين لجولف السيدات

 نادي شاطئ السعديات

27 فبراير 2019
صباح الجولف السيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

28 فبراير - 2 مارس  2019
مهرجان اليحر للشطرنج

 اليحر،  العين
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مـــارس
1 مـــارس 2019 
سباق الفورمال 2

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

1 مـــارس 2019
بطولة باريس المفتوحة للجولف

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

1 مـــارس 2019
منافسة الميدالية الشهرية لملعب ياس

لينك للجولف
 ياس لينك – نادي الجولف

1 مـــارس 2019
السباق الثالث لفعالية بنك أبوظبي التجاري 
للجري لمسافة 5 و10 كلم لصالح مؤسسة 

حقق امنية
 مدينة زايد الرياضية

1 مـــارس 2019
منافسات الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

1 مـــارس 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

2  مـــارس 2019
مسابقة صيد األسماك

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

2 - 15 مـــارس 2019
كأس سمو الشيخ زايد بن هزاع العاشرة

لكرة القدم
 نادي أبوظبي الرياضي

2  مـــارس 2019
يوم الجولف ألصحاب الهمم

 نادي الجولف

2  مـــارس 2019
منافسات الجولف

 نادي شاطئ السعديات

3 مـــارس 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

4 مـــارس 2019
يوم اإلثنين للجولف لسيدات

 نادي شاطئ السعديات

4 مـــارس 2019
السباق الليلي للدراجات الهوائية )5/6( 

 جزيرة الحديريات

6 مـــارس 2019
صباح السيدات للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

7 - 9 مـــارس 2019
مهرجان ناهل للشطرنج

 ناهل،  العين

6 مـــارس 2019
دوري العين للكريكت

 نادي الكريكت
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8 - 22 مـــارس 2019 
األلعاب األولمبية العالمية الخاصة

 أبوظبي

7 مـــارس 2019
اليوم الرياضي الوطني

 اإلمارات

7 - 8 مـــارس 2019
سباق قفز الحواجز

 نادي أبوظبي للفروسية

8 مـــارس 2019
جت سكي

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

8 مـــارس 2019
المنافسة الشهرية المفتوحة للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

8 مـــارس 2019
السباق التأهيلي لمسافة 40 كلم للقدرة 

والتحمل 
 قربة بوذيب 

8 مـــارس 2019
يوم المرأة العالمي

 أبوظبي

8 - 9 مـــارس 2019
بطولة العين الوطنية لقفز الحواجز

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

8 - 9 مـــارس 2019
ترياثلون ضمان أبوظبي العالمي

 جزيرة الحديريات

8 - 9 مـــارس 2019
كأس 2019 للجولف

 نادي الجولف

9 مـــارس 2019
منافسات ياس لينك للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

9 مـــارس 2019
الجولة المفتوحة االولى للجولف للرجال

 نادي شاطئ السعديات

9 مـــارس 2019
بطولة الكريكت 
 نادي الكريكت

10 مـــارس 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

10 مـــارس 2019
لعبة البنات العالمية

 صالة أبوظبي للتزلج

10 مـــارس 2019
الجولة المفتوحة الثانية للجولف للرجال

 نادي شاطئ السعديات

11 مـــارس 2019
يوم اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

11 - 21 مـــارس 2019
األلعاب األولمبية الخاصة

 اإلمارات العربية المتحدة

12 - 20 مـــارس 2019
ألعاب القوى- األلعاب األولمبية الخاصة

 جامعة نيويورك

12 - 20 مـــارس 2019
األلعاب األولمبية الخاصة- الدراجات الهوائية

 حلبة مرسى ياس، جزيرة ياس

13 - 17 مـــارس 2019
األلعاب األولمبية الخاصة - التزلج

 مركز أبوظبي للمعارض

8 - 9 مـــارس 2019 
البطولة العالمية للترايثلون جولة أبوظبي

 جزيرة ياس
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13 - 29 مـــارس 2019
كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو

 نادي غنتوت

13 مـــارس 2019
منافسات الجولف للسيدات
 ياس لينك – نادي الجولف

14 - 16 مـــارس 2019
مهرجان المقام للشطرنج

 المقام،  العين

14 - 21 مـــارس 2019
األولمبياد الخاص لأللعاب العالمية أبوظبي 

2019
 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

14 - 15 مـــارس 2019
مسابقة قفز الحواجز

 نادي أبوظبي للفروسية

15 مـــارس 2019
المنافسة الشهرية للجولف

 نادي الجولف

15 مـــارس 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

15 مـــارس 2019
كأس كايل فيليبس

 ياس لينك – نادي الجولف

15 - 16 مـــارس 2019
األلعاب األولمبية الخاصة- السباحة في

المياه المفتوحة
 كورنيش أبوظبي

15 - 18 مـــارس 2019
األلعاب األولمبية الخاصة- منافسة قوارب 

الكاياك
 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية و اليخوت

15 مـــارس 2019
سباق الفورمال 4

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

16 مـــارس 2019
منافسات الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

16 مـــارس 2019
األلعاب األولمبية الخاصة- جري 5كلم 

و10 كلم و21.5 كلم
 جزيرة الحديريات

16 مـــارس 2019
مسابقة صيد األسماك

 أبوظبي

16 مـــارس 2019
جهاز الحكم عن بعد للزوارق

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

16 مـــارس 2019
سباق الخيول

 نادي أبوظبي للفروسية

21 مـــارس 2019
مهرجان أبوظبي للقدرة 100-كلم للسيدات

 الوثبة

21 - 23 مـــارس 2019
مهرجان المريال للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

21 - 23 مـــارس 2019
سباق القدرة

 نادي أبوظبي للفروسية

22 مـــارس 2019
سباق الدراجت المائية جي تي 3

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

22 مـــارس 2019
اليوم األول للرجال لمنافسة الجولف 

المفتوحة
 ياس لينك – نادي الجولف

22 مـــارس 2019
مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 100 كلم 

لمالك اإلسطبالت الخاصة
 الوثبة

23 مـــارس 2019
اليوم الثاني للرجال لمنافسة الجولف 

المفتوحة
 ياس لينك – نادي الجولف

30 مـــارس 2019 
كأس رئيس الدولة للجوجيتسو – الجولة 

االخيرة
 مدينة زايد الرياضية – صالة مبادلة أرينا

23 مـــارس 2019
مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم

 الوثبة

23 مـــارس 2019
البطولة المفتوحة للصغار للجولف

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

25 مـــارس 2019
يوم اإلثنين للجولف للسيدات

 نادي شاطئ السعديات

26 - 29 مـــارس 2019
البطولة الوطنية لجمعية اإلمارات للخيول 

العربية
 أبوظبي

27 مـــارس 2019
صباح الجولف السيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

28 - 29 مـــارس 2019
مسابقة قفز الحواجز

 نادي أبوظبي للفروسية

28 مـــارس 2019
منافسات الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

28  مـــارس - 6 أبريل 2019
مهرجان ربيع العين للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

29 مـــارس 2019
سباق القوارب الخشبية

 الظفرة

29 مـــارس 2019
بطولة اسبينيس للغولف

 ياس لينك – نادي الجولف

29 مـــارس 2019
بطوله ام اإلمارات للجوجيتسو – الجولة 

األخيرة
 صالة فاطمة بنت مبارك، منطقة الكرامة

29 - 30 مـــارس 2019
كأس مانشستر سيتي
 مدينة زايد الرياضية

29 - 30 مـــارس 2019
البطولة المفتوحة للجولف للسيدات 2019

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

30 مـــارس 2019
بطولة ياس لينك للجولف للصغار

 ياس لينك – نادي الجولف

30 مـــارس 2019
سباق جزيرة ياس للدراجات الهوائية

 جزيرة ياس، أبوظبي

31 مـــارس - 3 أبريل 2019
سلسلة فادو 2019 الشرق األوسط للجولف

 نادي العين للفروسية والرماية والجولف

31 مـــارس - 6 أبريل 2019
تصفيات كأس العالم لتزلج على الجليد - رجال

الفئة الثالثة
 أبوظبي، صالة أبوظبي للتزلج
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أبـريـــل

5 أبـريـــل 2019 
ماراثون الجت سكي

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

2  أبـريـــل 2019
منافسة اإلمارات لهواة ومحترفي الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

3 أبـريـــل 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

4 - 13 أبـريـــل 2019
سباقات وفعاليات مهرجان الظفرة البحري

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

5 أبـريـــل 2019
مهرجان الترايثلون
 جزيرة الحديريات

5 أبـريـــل 2019
سباق السرعة لألفراد )سباق ضد الساعة(

 جزيرة الحديريات

5 أبـريـــل 2019
سباق الدواثلون )السباق 4(

 جزيرة الحديريات

6 أبـريـــل 2019
يوم البولو البريطاني

 نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

6 أبـريـــل 2019
سباق الترايثلون واالكواثلون للصغار

 جزيرة الحديريات

8 أبـريـــل 2019
السباق الليلي للدراجات الهوائية )6/6(

 جزيرة الحديريات

10 أبـريـــل 2019
صباح الجولف للسيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

11 أبـريـــل 2019
ليالي الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

11 - 13 أبـريـــل 2019
مهرجان زاخر للشطرنج

 زاخر ، العين

12 أبـريـــل 2019
منافسة الجولف الشهرية

 ياس لينك – نادي الجولف

13 أبـريـــل 2019
منافسة الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف
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13 أبـريـــل 2019
دوري كرة السلة على الكراسي

 نادي العين ألصحاب الهمم

13 أبـريـــل 2019
دوري كرة السلة على الكراسي
 إتحاد اإلمارات لرياضة المعاقين

14 - 20 أبـريـــل 2019
كأس اسيا للسيدات

 صالة أبوظبي للتزلج 

15 أبـريـــل 2019
سباق دراجات مائية جي تي 15

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

17 أبـريـــل 2019
صباح الجولف السيدات

 ياس لينك – نادي الجولف

17 أبـريـــل 2019
منافسات السباحة
 جامعة اإلمارات

أبـريـــل 2019
سباق فاطمة بنت مبارك للجري للسيدات 

النسخة الخامسة
 أبوظبي

18 - 20 أبـريـــل 2019
مهرجان فلج هزاع للشطرنج

 فلج هزاع، العين

19 أبـريـــل 2019
التزلج على المياه

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

19 أبـريـــل 2019
اليوم الخيري للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

20 أبـريـــل 2019
سباق الجري المسائي

 جزيرة الحديريات

20 أبـريـــل 2019
منافسة سبينيز للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

20 - 29 أبـريـــل 2019
بطولة العين الدولية الثانية للشباب

 نادي العين للثقافة والشطرنج

21 - 30 أبـريـــل 2019
بطولة اسيا الفردية للشباب و الشابات 

تحت 20 سنة
 نادي العين للثقافة والشطرنج

24 أبـريـــل 2019
الجولف الصباحي للسيدات
 ياس لينك – نادي الجولف

26 أبـريـــل 2019
بطولة التجديف االولمبي

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

26 أبـريـــل 2019
منافسات التزلج على األمواج

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

26 أبـريـــل 2019
منافسة نهاية الموسم للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

26 أبـريـــل 2019
السباق الليلي للدراجات الهوائية  لمسافات 

16 و 32 و 60 و 90 كلم
 الوثبة

26 - 27 أبـريـــل 2019
بطولة هوكي الجليد للفرق تحت سن 12

 العين

27 أبـريـــل 2019
سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات 

للجري
 ملعب زايد للكريكيت

27 أبـريـــل 2019
منافسة الميدالية الشهرية للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

27 أبـريـــل 2019
مهرجان السباحة )4/6(

 جزيرة الحديريات

19 - 27 أبـريـــل 2019 
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي 

الجوجيتسو
 مدينة زايد الرياضية، صالة مبادلة أرينا

14 - 20 أبـريـــل 2019 
كأس التحدي اآلسيوي
 حلبة أبوظبي للتزلج 

2425 تقويم مجلس أبوظبي الرياضي لألحداث الرياضية 2019 تقويم مجلس أبوظبي الرياضي لألحداث الرياضية 2019



مـايـــو

5 مايو 2019 
سباق فيراري للجري

 عالم فيراري, أبوظبي

أول أسبوع من مايو 2019
حفل ختام موسم هوكي الجليد

 حلبة أبو ظبي للتزلج

1 مايو 2019
ختام موسم السيدات للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

1 - 31 مايو 2019
منافسات  الكارتنج
 حلبة مرسى ياس

4 مايو 2019
كأس رئيس الدولة للمصارعة

 صالة االتحاد

2 - 4 مايو 2019
مهرجان المرخانية

 نادي العين للثقافة و الشطرنج

4 مايو 2019
مبارات السيدات الودية للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

4 - 11 مايو 2019
القيادة في ياس

 حلبة مرسى ياس

5 - 23 مايو 2019
مهرجان رمضان العين للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

10 مايو 2019
قيادة الدرجات النارية على الحلبة

 حلبة مرسى ياس

10 مايو 2019
منافسة الميدالية الشهرية للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

11 مايو 2019
كأس رئيس الدولة

 نادي العين ألصحاب الهمم

13 - 24 مايو 2019
القيادة في ياس

 حلبة مرسى ياس

13 مايو 2019
سباق مدينة زايد الرياضية للجري لمسافة

 5 و 10 كلم )السباق الوردي(
 مدينة زايد الرياضية
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16 - 30 مايو 2019
أمسيات الدراج

 حلبة مرسى ياس

17 مايو 2019
أمسيات الدريفت

 حلبة مرسى ياس

17 - 31 مايو 2019
سباقات الدراج ذات االنطالق المتحرك

 حلبة مرسى ياس

18 مايو 2019
منافسة اسبينيس للجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

18 - 25 مايو 2019
القيادة في ياس

 حلبة مرسى ياس

مايو 2019
بطولة فاطمة بنت مبارك الرمضانية 

الخامسة للسيدات
 أبوظبي

24 مايو 2019
البطولة الرمضانية
 جزيرة الحديريات

24 مايو 2019
المنافسة الشهرية للغولف
 ياس لينك – نادي الجولف

مايو 2019
البطولة الرمضانية لهوكي الجليد / نساء

 صاله أبوظبي للتزلج - مدينة زايد الرياضية

مايو 2019
البطولة الرمضانية لهوكي الجليد / رجال

 العين

مايو 2019
البطولة الرمضان الثانية لكرة القدم للناشئين

 نادي أبوظبي الرياضي

مايو 2019
بطولة التنس

 نادي أبوظبي الرياضي

31 مايو 2019
منافسات الجولف

 ياس لينك – نادي الجولف

مايو 2019 
البطولة الرمضانية لهوكي الجليد )نساء(

 أبوظبي

1 مايو 2019 
بطولة التنس

 نادي أبوظبي الرياضي

10 مايو 2019 
كأس رئيس الدولة للجودو

 صالة اإلتحاد 

25 مايو 2019
سباق الجري الرمضاني على جزيرة الحديريات لمسافة 5 و 10كلم

 جزيرة الحديريات
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أغسطسيونيو

يوليو

يونيو 2019
البطولة الرمضانية لهوكي الجليد )رجال(

 العين

يونيو 2019
مخيم فاطمة بنت مبارك الصيفي الثالث

 أبوظبي

20 - 22 يونيو 2019
مهرجان النيادات للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

27 - 29 يونيو 2019
مهرجان الصاروج للشطرنج

 الصاروج, العين

يوليو 2019
المعسكر الصيفي )مجلس أبوظبي للتعليم(

 حلبة أبوظبي للتزلج

1 - 10 يوليو 2019
بطولة اإلمارات الفردية للفتيات والسيدات

 نادي العين للثقافة والشطرنج

11 - 20 يوليو 2019
مهرجان مزيد للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

25 - 27 يوليو 2019
مهرجان الكويتات للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

13 - 15 يونيو 2019 
مهرجان المويجعي

 نادي العين للثقافة والشطرنج

1 - 3 أغسطس 2019
مهرجان هيلي للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

1 - 10 أغسطس 2019 
بطولة آسيا للناشئين للفئات من 

8 - 18 سنة
 نادي العين للثقافة والشطرنج

8 - 10 أغسطس 2019
مهرجان الرميلة للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

15 - 19 أغسطس 2019
بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف 

للفئات تحت 8-10-12
 نادي العين للثقافة والشطرنج

16 أغسطس 2019
سباق ياس مول المجتمعي للجري

 عالم فيراري , أبوظبي

22 - 24 أغسطس 2019
مهرجان العامرية للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

أغسطس 2019
يوم المرأة اإلماراتية

 أبوظبي

29 - 31 أغسطس 2019
مهرجان عشارج للشطرنج
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سبـتمـبــر

28 سبتمبر 2019 
سباق القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدم

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

5 - 7 سبتمبر 2019
مهرجان نعمة للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

7 - 14 سبتمبر 2019
بطولة آسيا الغربية للفئات من 8 - 18 سنة

 نادي العين للثقافة والشطرنج

12 - 14 سبتمبر 2019
مهرجان الخريس للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

12 - 13 سبتمبر 2019
التزلج على المياه

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

13 سبتمبر 2019
سباق فيراري للجري داخل الصالة المغطاة: 

2.5، و5 و  10 كلم
 عالم فيراري, أبوظبي

14 سبتمبر 2019
سباق البوانيش الشراعية

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

16 سبتمبر 2019
السباق الليلي للدراجات الهوائية

 جزيرة الحديريات

19 - 21 سبتمبر 2019
مهرجان الناصرية للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

19 - 20 سبتمبر 2019
ماراثون جت سكي

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

21 سبتمبر 2019
سباق فندق الوفت للجري داخل الصالة 

المغطاة  للصغار
 فندق آلوفت, أبوظبي

26 - 28 سبتمبر 2019
مهرجان الشويب للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

26 - 27 سبتمبر 2019
سباق الزوارق السريعة 

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

27 سبتمبر 2019
سباق الدراجات الهوائية

 جزيرة ياس, أبوظبي

سبتمبر - أكتوبر 2019
المعرض الدولي للصيد والفروسية

ADNEC - أرض المعارض 
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أكتـوبـــر

3 - 12 أكتوبر 2019 
مهرجان خريف العين للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

3 - 4 أكتوبر 2019
منافسات التزلج على األمواج

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

4 - 5 أكتوبر 2019
مسابقة صيد األسماك

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

5 أكتوبر 2019
سباق البوانيش الشراعية

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

5 أكتوبر 2019
سباقات المجتمعية - أيام عطلة نهاية 

االسبوع
 جزيرة الحديريات

5 - 10 أكتوبر 2019
سباق الدراجات الهوائية لألفراد )سباق الزمن 

/ضد الساعة(
 جزيرة الحديريات

5 - 10 أكتوبر 2019
السباق الخامس للدواثلون

 جزيرة الحديريات

6 - 10 أكتوبر 2019
سباق االكواثون المفتوح للصغار

 جزيرة الحديريات

7 - 10 أكتوبر 2019
سباق ليلة اإلثنين للدراجات الهوائية

 جزيرة الحديريات

10 - 13 أكتوبر 2019
بطولة العالم للناشئين و الناشئات تحت -14

18-16 سنة
 نادي العين للثقافة والشطرنج

12 أكتوبر 2019
سباق القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدم

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

13 أكتوبر 2019
السباق الوردي في مدينة زايد الرياضية 

للجري لمسافة 5 و 10كلم
 مدينة زايد الرياضية

14 - 26 أكتوبر 2019
بطولة العالم تحت 20 سنة للشابين 

والشابات الفردية
 نادي العين للثقافة والشطرنج
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17 - 19 أكتوبر 2019
مهرجان الساد للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

18 - 19 أكتوبر 2019
سباق العين للدراجات الهوائية

 وادي ادفنشر/ جبل حفيت, العين

19 - 21 أكتوبر 2019
بطولة بطل اإلمارات ريجاتا

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

24 - 28 أكتوبر 2019 
سباق دلما للمسافات الطويلة للقوارب الشراعية المحلية فئة 60 قدم

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

25 - 27 أكتوبر 2019
بطولة جراند سالم - أبوظبي للجودو

 صالة أرينا مبادلة

24 - 26 أكتوبر 2019
مهرجان مساكن للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

26 أكتوبر 2019
سباق ويست إن الليلي للجري )كيلوماراثون(

 منتج جولف ونادي صحي ويستن أبوظبي

26 أكتوبر 2019
مهرجان السباحة )5/6(

 جزيرة الحديريات

31 أكتوبر - 2 2019
مهرجان يوم العلم للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

أكتوبر 2019
يوم المرأة للرياضات الموحدة بتنظيم 

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
 أبوظبي

أكتوبر 2019
حملة التوعية بسرطان الثدي )كافحي 

كإمراه( – نادي العين للسيدات
 نادي العين للسيدات

أكتوبر 2019
حملة التوعية بسرطان الثدي )كافحي 

كإمراه( – نادي أبوظبي للسيدات
 نادي أبوظبي للسيدات
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نـوفمـبـــر

1 نوفمبر 2019 
مهرجان الدراجات الهوائية

 ليوا

1 نوفمبر 2019
سباق الزوارق السريعة

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

2  نوفمبر 2019
سباق القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدم

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

2  نوفمبر 2019
سباق الترا رن

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

2  نوفمبر 2019
بطولة اإلمارات لمربي الخيول العربية

  أبوظبي

6 - 9 نوفمبر 2019
مهرجان المعترض للشطرنج

 أبوظبي

7 - 9 نوفمبر 2019
سباق الجري لمسافة 2.5 و5 و 10 كلم 

“في مدينة أبوظبي”
 نادي العين للثقافة والشطرنج

8 نوفمبر 2019
سباق الفورمال 4
 كاسر االمواج

8 نوفمبر 2019
سباق البوانيش الشراعية

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

9 نوفمبر 2019
مهرجان السباحة )6/6(

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

9 نوفمبر 2019
سباق جري فاطمة بنت مبارك للسيدات – 

النسخة السادسة
 جزيرة الحديريات

نوفمبر 2019
سباق ليلة اإلثنين للدراجات الهوائية

 أبوظبي

11 نوفمبر 2019
سباق الدراجات ليلة اإلثنين

 جزيرة الحديريات
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نوفمبر 2019 
مباراة اليوم الوطني اإلماراتي 48
 نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

23 نوفمبر 2019
مسابقة صيد األسماك

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

28 نوفمبر - 2 ديسمبر 2019
مهرجان الثاني من ديسمبر للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

29 نوفمبر 2019
منافسات الترايثلون في أيام عطلة نهاية 

االسبوع
 جزيرة الحديريات

29 نوفمبر 2019
سباق الدراجات الهوائية لألفراد )سباق 

السرعة(
 جزيرة الحديريات

29 نوفمبر 2019
سباق الدواثلون السادس

 جزيرة الحديريات

30 نوفمبر 2019
مهرجان للترايثلون واالكواثلون للصغار

 جزيرة الحديريات

نوفمبر 2019
الحملة الوردية

 نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

نوفمبر 2019
يوم األمل للبولو 

 نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

12 نوفمبر 2019
سباق دراجات مائية جي تي 30

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

14 - 16 نوفمبر 2019
مهرجان الظاهره للشطرنج

 نادي العين للثقافه والشطرنج

15 نوفمبر 2019
سباق المشي لمسافة 10 كلم ولمسافة 

نصف الماراثون
 جزيرة ياس

16 نوفمبر 2019
مسابقة صيد الكنعد

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

21 - 23 نوفمبر 2019
مهرجان المناصير للشطرنج

 نادي العين للثقافه و الشطرنج

22 نوفمبر 2019
سباق الدراجات الهوائية

 جزيرة الحديريات

22 نوفمبر 2019 
سباق فورمال 2

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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ديـسمــبـر

4 - 7 ديسمبر 2019
فورمال 1

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

2 ديسمبر 2019
مسابقة السباحة

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

5 - 7 ديسمبر 2019
مهرجان الظاهر للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

7 ديسمبر 2019
يوم اللحاق سباق الجري

 منتجع جولف ونادي صحي ويستن أبوظبي

9 ديسمبر 2019
سباق ليلة اإلثنين للدراجات الهوائية

 جزيرة الحديريات

12 ديسمبر 2019
مهرجان عين الفايضة للشطرنج

 نادي العين للثقافة والشطرنج

13 ديسمبر 2019
جهاز التحكم عن بعد للزوارق

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

13 ديسمبر 2019
مسابقة صيد األسماك

 جزيرة الحديريات

13 ديسمبر 2019
سباق الدراجات الهوائية

 جزيرة الحديريات

13 ديسمبر 2019
سباق الدواثلون

 نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

13 - 20 ديسمبر 2019
كأس رئيس الدولة للناشئين والرجال

 نادي العين للثقافة والشطرنج

13 - 20 ديسمبر 2019
كأس رئيس الدولة للناشئين والسيدات

 نادي العين للثقافة والشطرنج

14 ديسمبر 2019
سباق سانتا للتتابع

 نادي شاطئ السعديات

4243 تقويم مجلس أبوظبي الرياضي لألحداث الرياضية 2019 تقويم مجلس أبوظبي الرياضي لألحداث الرياضية 2019



19 -  28 ديسمبر 2019
بطولة العين كالسيك الخامسة
 نادي العين للثقافة والشطرنج

20 ديسمبر 2019
سباق الجري لمسافة 2.5 و 5 و10 كلم 

)ابوظبي(
 كورنيش أبوظبي

25 - 30 ديسمبر 2019
سباق كأس أبوظبي الدولي لألبتمست

 نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

ديسمبر 2019
مسابقة الظفرة للصيد بالصقور

 نادي أبوظبي للصقارين

ديسمبر 2019
مسابقة مهرجان الشيخ زايد التراثي للصيد 

بالصقور
 نادي أبوظبي للصقارين

ديسمبر 2019
بطولة اإلمارات المفتوحة للبولو الدولية

 نادي غنتوت

ديسمبر 2019
مغامرة اليوم الوطني اإلماراتي ألكاديمية 

فاطمة بنت مبارك
 أبوظبي

ديسمبر 2019
مخيم فاطمة بنت مبارك الشتوي الثاني

ديسمبر  2019 نادي أبوظبي للسيدات
ماراثون أدنوك أبوظبي

 كورنيش أبوظبي

ديسمبر 2019 
بطولة مبادلة العالمية للتنس

 مدينة زايد الرياضية
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