
 فدراسیون وزنه برداری   1401 سال ورزشی تقویم
 

 ماه                 

 رده سنی
 فروردین

 فروردین 14
 اردیبهشت

 اردیبهشت  12
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد

 نونهاالن

12- 9 
  اجرای برنامه های کمیته استعدادیابی

 نوجوانان

17-13 

 

 

 المپیاد استعدادهای برتر ورزشی  
  سال 12 – 15

 مازندرانشهریور     8 –مرداد  28

     

 

 ازبکستان - آسیا نوجوانان

 مرداد 3 – تیر 24

 قهرمانی کشور
 سال 17-16

 دختران و پسران
  دهه سوم شهریور

 آبادخرم 

 جوانان

20-19-18 

 
 یونان  جهانقهرمانی 

 ردیبهشتا 20-12
 

 جوانان آسیا 

 ازبکستان  

 مرداد 3 –تیر  24

 

  

 کشور قهرمانی

دختران و  

 پسران

  

 

 بزرگساالن

مسابقات   

دانشجویان 

 دانشگاه آزاد کشور

 

 کشورهای اسالمی

 ترکیه

 مرداد 27-18

 

 قهرمانی آسیا

 بحرین

24- 14  

  کشور قهرمانی

  کارگری

 تبریز

 قهرمانی جهان

 کلمبیا

27-10 

  
قهرمانی کشور 

 آقایان و بانوان

 پیشکسوتان
 

      
 قهرمانی کشور 

 دهه اول آبان

 قهرمانی جهان

 امریکا

19 - 10 

   

 کشورلیگ 

 آقایان

   

 

 

 

 مقدماتیمرحله 
 مناطق لیگ 

 منطقه پنج در
 رده سنی نوجوان

 و جوان 

 لیگ  اولفته ه

 بزرگساالن 

 دهه اول آبان

 

 هفته دوم لیگ
 دهه سوم دی

 مناطق لیگ فینال
 پنج در )پسران(

 رده سنی منطقه
 نوجوان و جوان

فته سوم )فینال( ه

 بزرگساالن لیگ 

 

 کشور لیگ
 بانوان

   
 

 
 

 مقدماتی مرحله

 بانوان مناطق لیگ
  

  لیگ فینال

 بانوان مناطق
 

 

اردوهای تیم 

 ملی

اردوی تیم ملی  

نوجوانان، جوانان و 

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 و جوانان نوجوانان،

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 نوجوانان،جوانان

 بزرگساالن و

 ملی تیم اردوی

 و نوجوانان

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 و نوجوانان

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 و نوجوانان

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 و نوجوانان

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 و نوجوانان

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 جوانان

 ملی تیم اردوی

 و جوانان نوجوانان،

 بزرگساالن

 ملی تیم اردوی

 و جوانان نوجوانان،

 بزرگساالن

کالسهای 

 آموزشی

 

    
 کالس

 تغذیه ورزشی

 کالس

 دوپینگآنتی 

کالس بازآموزی 

 مربیان

 مربیگری کالس 

 درجه یک

کالس بازآموزی 

 مربیان

کالس داوری 

 درجه یک ملی

 

بازآموزی کالس  

  دو درجه داوران

 المللی بین

 کالس بازآموزی

داوران درجه یک 

 بین المللی

 

 سمینار
 

    
سمینار روسای 

 هیأت ها

سمینار سراسری 

 داوران

سمینار اصول 

 مربیگری 
 

سمینار روانشناسی 

 ورزشی 
  

 

 


