
 باشگاههای کشورجوانان مسابقات لیگ  )فینال( دومهفته 

 تهران )تاالر وزنه برداری آزادی( – 1400 هبهمن ما 30لغایت  28

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ایام هفته
 ساعت

 وزن کشي

شروع 

 مسابقات
 تعداد اوزان

شنبهپنج  

28/11/1400 

 5 کیلوگرم  55 دسته 11 9

30/11  30/13  8 کیلوگرم 61 ستهد 

30/13  30/15  7 کیلوگرم 67دسته  

30/15  30/17  5 کیلوگرم 73دسته  

 هجمع

29/11/1400 

 5 کیلوگرم 81دسته  11 9

 7 کیلوگرم 89دسته  13 11

30/13  30/15  4 کیلوگرم 96دسته  

30/14  30/16  5 کیلوگرم 102دسته  

ه شنب  

30/11/1400  

 5 کیلوگرم 109دسته  11 9

30/11  30/13  5 + کیلوگرم109 دسته 



 باشگاههای کشورجوانان مسابقات لیگ  )فینال( دومهفته 

 تهران )تاالر وزنه برداری آزادی( – 1400 ماهبهمن  30لغایت  28

 

 کیلوگرم  55دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  160 فتح دانه مرودشت علی زارعی نژاد 1

  190 زیروه اردبیل محراب دواسری 2

  190 وه اردبیلزیر متین محمدی 3

  180 مناطق نفتخیز جنوب  ابوالفضل خاکباز 4

  100 نیروی زمینی ابوالفضل رضاخانیان 5

6     

7     

8     

 

 کیلوگرم  61دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  180 فتح دانه مرودشت محمدرضا زارعی  1

  200 فوالد خوزستان محمدمهدی ستوده 2

  190 مناطق نفتخیز جنوب بنیامین نیری 3

 (180مهراب جوانشیری ) 200 مناطق نفتخیز جنوب عیسی قربانی 4

  100 نیروی زمینی  آرمین رحیمی  5

  100 نیروی زمینی عرفان آقایی 6

  180 عقاب نیروی هوایی بهداد کریمی 7

  180 عقاب نیروی هوایی امیرحسین زمانی 8

 

 



 باشگاههای کشورجوانان مسابقات لیگ  دوم )فینال(هفته 

 تهران )تاالر وزنه برداری آزادی( – 1400 بهمن ماه 30لغایت  28

 

 

 کیلوگرم  67دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  210 فتح دانه مرودشت سیدمحمد زارعی 1

  170 تفتح دانه مرودش محمدامین مصلح 2

  240 زیروه اردبیل میالد دواسری 3

  100 یروی زمینین منفردپوریا احمدی  4

  100 ینینیروی زم حسین جوکار 5

  220 عقاب نیروی هوایی کوروش پیری  6

  240 یروی هواییعقاب ن علیرضا منصوری  7

8     

 

 کیلوگرم  73 دسته  

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  220 فتح دانه مرودشت ابوالفضل کشتکار 1

  275 زیروه اردبیل علی عالی پور 2

 (180صدرا ذوالفقاری ) 240 مناطق نفتخیز جنوب ایلیا صالحی پور 3

  100 نیروی زمینی رضا خلیف 4

  260 عقاب نیروی هوایی ابوالفضل یوسف پور 5

6     

7     

8     

 

 



 باشگاههای کشورجوانان مسابقات لیگ  دوم )فینال(هفته 

 تهران )تاالر وزنه برداری آزادی( – 1400 بهمن ماه 30لغایت  28

 

 

 کیلوگرم  81دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  301 فوالد خوزستان عباس فخرزارع 1

  270 مناطق نفتخیز جنوب شاهین شریفی  2

  270 مناطق نفتخیز جنوب د اسفندیاریمحم 3

  100 زمینی یونیر سیدسپنتا حاکم زاده 4

  270 عقاب نیروی هوایی عبداهلل بیرانوند 5

6     

7     

8     

 

 کیلوگرم  89دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  295 فتح دانه مرودشت علیرضا نصیری 1

 (290امیرحسین محمدی ) 310 زیروه اردبیل امیرحسین سلیمانی 2

  310 فوالد خوزستان علی کشتکار 3

  280 مناطق نفتخیز جنوب حسین امیدی  4

  280 عقاب نیروی هوایی اسماعیل رضاتبار 5

  300 عقاب نیروی هوایی مصطفی برومند 6

  100 نیروی زمینی صاحب بدیعی 7

8     

 

 



 باشگاههای کشورجوانان مسابقات لیگ  دوم )فینال(هفته 

 تهران )تاالر وزنه برداری آزادی( – 1400 بهمن ماه 30لغایت  28

 

 

 کیلوگرم  96دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  305 زیروه اردبیل محمد ارسالنی 1

  335 فوالد خوزستان محمدتوفیق پوزش 2

  100 نیروی زمینی اییغسهیل سفیدچ 3

  290 عقاب نیروی هوایی فرهاد اکبری  4

5     

6     

7     

8     

 

 کیلوگرم  102های  دسته

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  330 زیروه اردبیل مسعود نصرتی 1

  341 فوالد خوزستان حسین بیرانوند 2

  301 فوالد خوزستان محمدجواد حصائی 3

  305 مناطق نفتخیز جنوب سپهر مردانی 4

  270 عقاب نیروی هوایی علی سبزی پور 5

6     

7     

8     

 

 



 باشگاههای کشورجوانان مسابقات لیگ  دوم )فینال(هفته 

 تهران )تاالر وزنه برداری آزادی( – 1400 بهمن ماه 30لغایت  28

 

 

 کیلوگرم   109 دسته

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  320 زیروه اردبیل بنیامین باالخلی 1

  345 فوالد خوزستان محمد مسعود ممیوند 2

  310 فوالد خوزستان ها طلوعیطا 3

  305 مناطق نفتخیز جنوب کوروش زارع  4

  100 نیروی زمینی حسین رمضان نژاد 5

6     

7     

8     

 

 + کیلوگرم 109دسته 

 رزرو رکورد باشگاه نام و نام خانوادگي ردیف

  360 زیروه اردبیل سجاد هادی نژاد 1

  380 فوالد خوزستان رضا حسن پور 2

  380 فوالد خوزستان علیرضا یوسفی 3

  325 مناطق نفتخیز جنوب علی محمد محمدی 4

  350 زیروه اردبیل علیرضا اسفندیاری 5

6     

7     

8     

 

 


