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 ایام هفته
 ساعت

 وزن کشي

شروع 

 مسابقات
 تعداد اوزان

 چهارشنبه

15/10/1400 

 7 کیلوگرم 67دسته  Bو گروه   55دسته  10 8

 8 کیلوگرم 61 ستهد 13 11

 8 رمکیلوگ 67دسته   Aگروه 15 13

 10 کیلوگرم 73دسته  17 15

 پنج شنبه

16/10/1400 

 5 کیلوگرم 81 هدست 15 13

 8 کیلوگرم 89دسته  16 14

 جمعه 

17/10/1400  

 6 کیلوگرم 96دسته  10 8

 6 کیلوگرم 102دسته  11 9

 7 کیلوگرم 109دسته  13 11

 5 + کیلوگرم109دسته  15 13
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 کیلوگرم  B 67و گروه  55دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  200 ذوب آهن  (55)  محمد اصغرنژاد 1

  200 ذوب آهن  (55) رحسن گل پرو 2

  200 ذوب آملدین والف (55) دهقانیپیمان  3

  200 ذوب آملدین فوال (55) رضا ایرانمنش 4

  150 عقاب نیروی هوایی (B67) ساالر مرادی 5

  205 نیروی زمینی  (B67)احسان امیری  6

  210 رعد پدافند (B67) مسعود کولیوند 7

8     

 

 کیلوگرم  61دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  195 مناطق نفتخیز جنوب ابوالفضل خاکپور 1

  195 مناطق نفتخیز جنوب مهراب جوانشیری 2

  200 رعد پدافند حمید امن زاده 3

  201 وی زمینینیر علی نارویی 4

  205 نیروی زمینی حسین رستمی 5

  230 عقاب نیروی هوایی مهدی امیری 6

  205 عقاب نیروی هوایی حسین رضوی 7

  230 ذوب آملدین فوال مجید عسگری 8
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 کیلوگرم  67دسته  Aگروه 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  220 مناطق نفتخیز جنوب عیسی قربانی 1

  221 نیروی زمینی  حسین ابراهیمی  2

  240 ذوب آملدین فوال کیومرث مقدسی 3

  250 فوالدین ذوب آمل جابر بهروزی 4

  250 عقاب نیروی هوایی مهران قاسم زاده 5

  240 ملی حفاری شاهرخ عقیلی خواه 6

  250 ذوب آهن  حافظ قشقایی 7

  260 ملی حفاری  حسین نجفی 8

 

 کیلوگرم  73 دسته  

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  220 مناطق نفتخیز جنوب عباس شجاعی  1

  250 پدافند رعد کیمنش پیری 2

  230 رعد پدافند سام مقتدر  3

  200 نیروی زمینی  مهدی رضازاده 4

  200 نیروی زمینی  سینا عبدالبراتی  5

  285 عقاب نیروی هوایی پوریا اکبری 6

  285 عقاب نیروی هوایی حسین مختاری 7

 (180ابوالفضل جمعه پور) 260 ذوب آهن  رضا قاسمی 8

  300 ملی حفاری میثم زارعی 9

  260 ملی حفاری مصطفی زارعی  10
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 کیلوگرم  81دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  240 مناطق نفتخیز جنوب شاهین شریفی 1

  260 رعد پدافند علی چسباوی 2

  320 عقاب نیروی هوایی علیرضا کاردانیان 3

  310 ملی حفاری محمد هادی پورحسینی  4

  320 فوالدین ذوب آمل میرمصطفی جوادی 5

6     

7     

8     

 

 کیلوگرم  89دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  240 مناطق نفتخیز جنوب حمیدرضا زارع 1

  270 رعد پدافند علیرضا جباری 2

  275 نیروی زمینی  محمد مویدی  3

  290 عقاب نیروی هوایی آرمین عباسی 4

  345 عقاب نیروی هوایی محمدمهدی حیاتی 5

  320 ملی حفاری مهدی پاپی 6

  340 ذوب آهن  مسعود چترایی 7

  330 دین ذوب آملفوال محمد زارعی 8
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 کیلوگرم  96دسته 

 رزرو رکورد باشگاه گينام و نام خانواد ردیف

  260 مناطق نفتخیز جنوب ابوالفضل زارع  1

  275 رعد پدافند علیرضا جلیلیان 2

  250 نیروی زمینی  علیرضا گرامی پور 3

 (320علی صالحی پور) 370 ملی حفاری کیانوش رستمی 4

 (330)علیرضا معینی 340 ذوب آهن  رضا دهدار 5

 (310محمد فتاحی) 340 فوالدین ذوب آمل ایوب موسوی 6

7     

8     

 

 کیلوگرم  102دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  280 مناطق نفتخیز جنوب احسان معتمدی 1

  340 رعد پدافند حامد نوری 2

  240 ی زمینی نیرو علی سالمی  3

  360 ملی حفاری عارف خاکی  4

  350 ذوب آهن  امیر حقوقی 5

  360 ذوب آهن رسول معتمدی 6

7     

8     
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 کیلوگرم  109 دسته

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

 (200فرید قنبری ) 260 مناطق نفتخیز جنوب ابراهیم اسفندیاری 1

  350 رعد پدافند میالد رهبری نژاد 2

  290 رعد پدافند مهدی رحمانی 3

  370 ملی حفاری پیمان جان 4

  380 ملی حفاری مهدی کرمی 5

  370 ذوب آهن  سهراب مرادی 6

 (330امیرمحمدرحیمی) 375 فوالدین ذوب آمل کیا قدمی  7

8     

 

 کیلوگرم  +109دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  330 مناطق نفتخیز جنوب سیدصابر پورسیدیحیی 1

  50 نیروی زمینی ممهدی نجفی مقد 2

  365 عقاب نیروی هوایی سیداحسان موسوی 3

  380 ذوب آهن  محسن دادرس 4

  380 فوالدین ذوب آمل آیت شریفی 5

6     

7     

8     

 


