
 

 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نونهاالن و خردساالن کشتی آزاد کشور در سال 

 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 20/02/95تا 16/02 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن برگزاری اردوی بستر سازی )اول (

 18/4/95تا 13/04 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن برگزاری رقابت های قهرمانی کشور

 20/05/95تا 16/05 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن برگزاری اردوی بستر سازی )دوم (

 9506//24تا 20/06 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن برگزاری اردوی بستر سازی )سوم (

 25/08/95تا 20/08 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن المللی روز کودکاردوی تدارکاتی تورنمنت بین 

 28/08/95تا 26/08 ایران  آزاد-نونهاالن -خردساالن تورنمنت بین المللی روز کودک

 2/10/95تا28/09 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن برگزاری اردوی بستر سازی )چهارم(

 6/11/95/تا 2/11 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن ( پنچم ) اردوی بستر سازی برگزاری

 21/12/95تا 16/12 استان داوطلب آزاد-نونهاالن -خردساالن زالتی –اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی 

 23/12/95تا 22/12 بلغارستان-کاالبوا آزاد-نونهاالن -خردساالن تورنمنت بین المللی زالتی

 

  



 

 1395کشور در سال  فرنگی سنی نونهاالن و خردساالن کشتی  مانبندی اجرای برنامه فنی رده ز
 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 20/02/95تا 16/02 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن اردوی بستر سازی )اول (برگزاری 

 18/04/95تا 13/04 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن برگزاری رقابت های قهرمانی کشور

 20/05/95تا 16/05 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن اردوی بستر سازی )دوم (برگزاری 

 9506//24تا 20/06 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن اردوی بستر سازی )سوم (برگزاری 

 14/08/95تا 9/08 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن آکیفپریم المللی اردوی تدارکاتی تورنمنت بین

 16/08/95تا 15/08 ترکیه فرنگی-نونهاالن -خردساالن آکیفپریم تورنمنت بین المللی

 25/08/95تا 20/08 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی روز کودک

 28/09/95تا 26/08 ایران  فرنگی-نونهاالن -خردساالن بین المللی روز کودکتورنمنت 

 2/10/95تا28/09 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن اردوی بستر سازی )چهارم(برگزاری 

 6/11/95/تا 2/11 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن -خردساالن ( پنچم اردوی بستر سازی )برگزاری

 

  



 

 1395کشور در سال   آزاد جوانان  کشتینوسنی  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده 
 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 07/02/95تا 01/02 استان داوطلب آزاد -نوجوانان جام فدراسیون آذربایجاناردوی تدارکاتی 

 10/2/95تا  07/02 باکو-آذربایجان آزاد -نوجوانان تورنمنت بین المللی جام فدراسیون آذربایجان

 06/03/95تا 06/03 استان داوطلب آزاد -نوجوانان برگزاری رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی

 07/03/95/  تا 27/02 استان داوطلب آزاد -نوجوانان اردوی تدارکاتی تیم ملی آسیایی )اول (

 07/3/95تا  01/03 استان داوطلب آزاد -نوجوانان اردوی تدارکاتی  تورنمنت محمود آتاالی

 11/03/95/ تا 07/03 ترکیه آزاد -نوجوانان تورنمنت بین المللی محمود آتاالی

 17/04/95تا  07/03 استان داوطلب آزاد -نوجوانان اردوی تدارکاتی تیم ملی آسیایی )سوم  (

 25/03/95تا15/03 استان داوطلب آزاد -نوجوانان اردوی تدارکاتی تیم ملی آسیایی ) دوم  (

 20/04/95تا 17/04 چین تایپه آزاد -نوجوانان چین تایپه –مسابقات آسیایی تایچونگ 

 6/05/95/تا 26/04 استان داوطلب آزاد -نوجوانان اردوی تدرکاتی جهانی )اول(

 25/05/95تا  12/05 استان داوطلب آزاد -نوجوانان ()دوماردوی تدرکاتی جهانی

 10/06/95تا  30/05 استان داوطلب آزاد -نوجوانان )سوم(اردوی تدرکاتی جهانی 

 06/95/ 22تا  13/06 استان داوطلب آزاد -نوجوانان ()چهارماردوی تدرکاتی جهانی 

 28/6/95تا  23/06 گرجستان –تفلیس  آزاد -نوجوانان مسابقات جهانی

 28/7/95تا  22/07 استان داوطلب آزاد -نوجوانان سایتی ایفاردوی تدارکاتی  تورنمنت بین المللی جام  

 02/08/95تا  30/07 روسیه-کراسنویارسک  آزاد -نوجوانان تورنمنت بین المللی جام  سایتی ایف

 28/08/95تا  24/08 استان داوطلب آزاد -نوجوانان برگزاری رقابت های قهرمانی کشور) سه گروه (

 10/10/95تا  05/10 استان داوطلب آزاد -نوجوانان (openبرگزاری رقاتهای عمومی )

 95دیماه  استان داوطلب آزاد -نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی)اول(

 95بهمن  استان داوطلب آزاد -نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی)دوم(

 10/12/95تا  04/12 داوطلباستان  آزاد -نوجوانان اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

 14/12/95تا  11/12 ایران آزاد -نوجوانان تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

 

 

 

 



 1395کشور در سال  فرنگیزمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان  کشتی 

 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 07/02/95تا 01/02 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان آذربایجانجام فدراسیون اردوی تدارکاتی 

 10/2/95تا  07/02 باکو-آذربایجان فرنگی -نوجوانان تورنمنت بین المللی جام فدراسیون آذربایجان

 07/03/95تا   27/02 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدارکاتی تیم ملی آسیایی )اول (

 7/3/95تا  31/02 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان تورنمنت محمود آتاالیاردوی تدارکاتی  

 07/3/95تا 01/03 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدارکاتی  تورنمنت سامورگاشف

 7/03/95تا 06/03 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان برگزاری رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی

 09/03/95/ تا 07/03 ترکیه فرنگی -نوجوانان المللی محمود آتاالیتورنمنت بین 

 08/3/95/ تا 07/03 روسیه-روستاودان فرنگی -نوجوانان تورنمنت بین المللی سامور گاشف

 25/03/95تا15/03 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدارکاتی تیم ملی آسیایی ) دوم  (

 17/04/95تا  07/04 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان آسیایی )سوم  (اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 20/04/95تا 17/04 چین تایپه فرنگی -نوجوانان چین تایپه –مسابقات آسیایی تایچونگ 

 06/05/95/تا 26/04 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدرکاتی جهانی) اول(

 25/05/95تا  12/05 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدرکاتی جهانی) دوم(

 05/95تا 18تا11/05 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدارکاتی  تورنمنت گازارا شویلی

 20/05/95تا 18/05 گرجستان فرنگی -نوجوانان تورنمنت بین المللی گازارا شویلی

 10/06/95تا  30/05 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدرکاتی جهانی )سوم(

 06/95/ 22تا  13/06 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدرکاتی جهانی )چهارم(

 28/6/95تا  23/06 گرجستان –تفلیس  فرنگی -نوجوانان مسابقات جهانی

 28/08/95تا  26/08 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان برگزاری رقابت های قهرمانی کشور)سه گروه (

 10/10/95تا  05/10 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان (openرقاتهای عمومی ) برگزاری

 95دیماه  استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی)اول(

 95بهمن  استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی)دوم(

 10/12/95تا  04/12 استان داوطلب فرنگی -نوجوانان اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

 14/12/95تا  11/12 ایران  فرنگی -نوجوانان تورنمنت بین المللی جام یادگار امام

 

 

 



 

 1395کشور در سال   آزاد کشتی جوانانسنی  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده  

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 21/12/94تا  20/12 استان داوطلب آزاد-جوانان انتخابی تیم ملیبرگزاری رقابت های 

 07/02/95تا  01/02 استان داوطلب آزاد-جوانان اردوی تدارکاتی تورنمنت جام فدراسیونها

 13/02/95تا  2/02 استان داوطلب آزاد-جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)اول(

 10/02/95تا 07/02 آذربایجان آزاد-جوانان فدراسیونهاتورنمنت بین المللی جام 

 28/02/95تا  17/02 استان داوطلب آزاد-جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)دوم(

 1/3/94تا  27/02/94 آمریکا آزاد -جوانان  تورنمنت بین المللی  میدان تایمز 

 11/03/95 تا 2/03 استان داوطلب آزاد-جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی )سوم(

 16/03/95تا  11/03 فیلیپین آزاد-جوانان مسابقات آسیایی

 26/04/95تا  15/04 استان داوطلب آزاد-جوانان اردوی مسابقات جهانی)اول(

 10/05/95تا  31/04 استان داوطلب آزاد-جوانان )دوم(اردوی مسابقات جهانی

 26/06/95تا  15/05 استان داوطلب آزاد-جوانان )سوم(اردوی مسابقات جهانی

 95/ 9/06تا  31/05 استان داوطلب آزاد-جوانان )چهارم(اردوی مسابقات جهانی

 14/06/95تا  9/06 فرانسه آزاد-جوانان مسابقات جهانی

 9/07/95تا  6/07 استان داوطلب آزاد-جوانان برگزاری مسابقات قهرمان کشوری )سه گروه(

 08/08/95تا  01/08 استان داوطلب آزاد-جوانان اردوی تدارکاتی جام شاهد

 09/08/95تا  08/08 ایران آزاد-جوانان برگزاری رقابت های بین المللی جام شاهد

 18/08/95تا  8/08 استان داوطلب آزاد-جوانان (1اردوی مقدماتی  تیم ملی )

 5/09/95تا  25/08 استان داوطلب آزاد-جوانان (2)اردوی مقدماتی  تیم ملی

 10/10/95تا05/10 استان داوطلب آزاد -جوانان (openتهای عمومی )ببرگزاری رقا

 25/10/95تا  15/10 استان داوطلب آزاد-جوانان (3)اردوی مقدماتی  تیم ملی

 14/11/95تا  06/11 استان داوطلب آزاد-جوانان اردوی تدارکاتی تورنمنت دانکلوف

 15/11/95تا  15/11 استان داوطلب آزاد-جوانان (4)اردوی مقدماتی  تیم ملی

 18/11/95تا  16/11 بلغارستان آزاد-جوانان تورنمنت بین المللی دانکلوف

 30/11/95تا  20/11 استان داوطلب آزاد-جوانان (5)اردوی مقدماتی  تیم ملی

 95نیمه دوم اسفند  استان داوطلب آزاد-جوانان برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی



 

 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان  کشتی فرنگی  کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 21/12/94تا  20/12 استان داوطلب فرنگی-جوانان انتخابی تیم ملیبرگزاری رقابت های 

 07/02/95تا  01/02 داوطلباستان  فرنگی-جوانان اردوی تدارکاتی تورنمنت جام فدراسیونها

 10/02/95تا  07/02 آذربایجان فرنگی-جوانان تورنمنت جام فدراسیونها

 11/02/95تا 04/02 استان داوطلب  فرنگی  –جوانان  اردوی تدارکاتی تورنمنت  واختانگادزه

 12/02/95تا 11/02 گرجستان  فرنگی  –جوانان  گرجستان  واختانگادزه تورنمنت

 13/02/95تا  2/02 استان داوطلب فرنگی-جوانان تدارکاتی آسیایی)اول(اردوی 

 28/02/95تا  17/02 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)دوم(

 11/03/95تا  2/03 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی )سوم(

 16/03/95تا  11/03 فیلیپین فرنگی-جوانان مسابقات آسیایی

 16/04/95تا  09/04 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی جام جایزه بزرگ آلمان

 26/04/95تا  15/04 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی مسابقات جهانی)اول(

 18/04/95تا  16/04 آلمان فرنگی-جوانان تورنمنت بین المللی جام جایزه بزرگ آلمان

 10/05/95تا  31/04 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی مسابقات جهانی)دوم(

 26/06/95تا  15/05 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی مسابقات جهانی)سوم(

 95/ 9/06تا  31/05 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی مسابقات جهانی)چهارم(

 14/06/95تا  9/06 فرانسه فرنگی-جوانان مسابقات جهانی

 9/07/95تا  6/07 استان داوطلب فرنگی-جوانان قهرمان کشوری )سه گروه (برگزاری مسابقات 

 08/08/95تا  01/08 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی تدارکاتی جام شاهد

 09/08/95تا  08/08 ایران فرنگی-جوانان برگزاری رقابت های بین المللی جام شاهد

 18/08/95تا  8/08 استان داوطلب فرنگی-جوانان (1اردوی مقدماتی  تیم ملی )

 5/09/95تا  25/08 استان داوطلب فرنگی-جوانان (2اردوی مقدماتی  تیم ملی)

 10/10/95تا 05/10 استان داوطلب فرنگی-جوانان (openبرگزاری رقاتهای عمومی )

 25/10/95تا  15/10 استان داوطلب فرنگی-جوانان (3اردوی مقدماتی  تیم ملی)

 15/11/95تا  15/11 استان داوطلب فرنگی-جوانان (4مقدماتی  تیم ملی)اردوی 

 30/11/95تا  20/11 استان داوطلب فرنگی-جوانان (5اردوی مقدماتی  تیم ملی)

 6/12/95تا  30/11 استان داوطلب فرنگی-جوانان اردوی تورنمنت سیراکوف

 09/12/95تا  07/12 بلغارستان فرنگی-جوانان تورنمنت بین المللی جام سیراکوف
 95نیمه دوم اسفند  استان داوطلب فرنگی-جوانان برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی



 1395سنی بزرگساالن   کشتی آزاد  کشور در سال  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده 
 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 16/1/95تا 5/01 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  )اول(اردوی تدارکاتی رقابتهای جام جهانی 

 02/02/95تا 25/01 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی گزینشی

 27/01/95تا  26/01 تهران  آزاد-بزرگساالن  انتخابی تیم ملی بزرگساالن )مرحله نهایی(

 11/2/95تا 30/01 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی رقابتهای جام جهانی)دوم(

 95/ 2/ 04تا  02/2 مغولستان آزاد-بزرگساالن  رقابت های گزینشی المپیک

 15/02/95تا  07/02 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی گزینشی المپیک 

 22/02/95تا  12/02 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی رقابتهای جام جهانی )سوم(

 95/ 2/ 19تا  17/2 استانبول-ترکیه  آزاد-بزرگساالن  رقابت های گزینشی المپیک

 1/03/94تا 27/02 آمریکا آزاد-بزرگساالن  تورنمنت بین المللی میدان تایمز

 10/3/95تا  31/2 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (1اردوی تدارکاتی مسابقات  المپیک )

 23/03/95تا  22/03 آمریکا آزاد-بزرگساالن  رقابت های جام جهانی

 26/3/95تا  15/03 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (2اردوی تدارکاتی مسابقات المپیک)

 26/03/95تا  19/03 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی زیلکوفسکی

 30/03/95تا  28/03 لهستان آزاد-بزرگساالن  زیلکوفسکیتورنمنت  تدارکاتی 

 10/04/95تا  31/03 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (3اردوی تدارکاتی مسابقات المپیک)

 11/04/95تا  03/04 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تورنمنت  جام علی اف

 13/04/95تا  11/04 روسیه آزاد-بزرگساالن  تورنمنت  بین المللی جام علی اف

 95 25/04تا  15/04 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (4تدارکاتی مسابقات المپیک)اردوی 
 26/04/95تا 25/04 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  مقدماتی ( –لیگ باشکاههای کشور )مرحله اول 

 10/05/95تا  31/04 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (5اردوی تدارکاتی مسابقات المپیک)

 08/05/95تا 07/05 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  فینال  ( –لیگ باشکاههای کشور )مرحله اول 

 25/05/95تا 15/05 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (6اردوی تدارکاتی مسابقات المپیک)

 29/05/95تا 24/05 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  مسابقات المپیک

 7/07/95تا  1/07 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  بزرگاردوی تدارکاتی جام  جایزه 

 11/07/95تا  9/07 باکو-آذربایجان آزاد-بزرگساالن  تورنمنت  تدارکاتی جام جایزه بزرگ

 02/08/95تا  25/07 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  جهان اردوی تدارکاتی  تورنمنت مسابقات دانشجویان

 30/07/95تا  29/07 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  برگزاری قهرمان کشوری بزرگساالن)سه گروه ( 

 09/08/95تا  04/08 ترکیه آزاد-بزرگساالن  مسابقات دانشجویان جهانتورنمنت بین المللی  

 

 



 1395کشتی آزاد  کشور در سال سنی بزرگساالن  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده 
 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 8/08/95تا  06/08 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (مقدماتی-دوملیگ باشگاههای کشور )مرحله 

 18/08/95تا  8/08 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (1اردوی مقدماتی  تیم ملی )

 21/08/95تا  20/08 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (فینال -اههای کشور )مرحله دومفینال لیگ باشگ

 5/09/95تا  25/08 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (2)اردوی مقدماتی  تیم ملی

 12/09/95تا  11/09 ایران آزاد-بزرگساالن  جام باشگاههای جهان

 23/09/95تا  13/09 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (3)اردوی مقدماتی  تیم ملی

 7/10/95تا  27/09 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  (4)مقدماتی  تیم ملیاردوی 

 95دیماه  ایران آزاد-بزرگساالن  تورنمنت دوستی ایران و آفریقا

 10/10/95تا  5/10 استان داوطلب آزاد -بزرگساالن  (openبرگزاری رقاتهای عمومی )

 23/10/95تا 12/10 داوطلباستان  آزاد-بزرگساالن  (5)اردوی مقدماتی  تیم ملی

 06/11/95تا 30/10 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جهان پهلوان تختی

 07/11/95تا  1/11 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام یارگین

 8/11/95تا 1/11 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام جایره بزرگ پاریس

 8/11/95تا 7/11 ایران آزاد-بزرگساالن  جام جهان پهلوان تختی

 12/11/95تا  08/11 روسیه آزاد-بزرگساالن  یارگین تورنمنت  بین المللی

 15/11/95تا  08/11 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی یاشاردوغو

 12/11/95تا  09/11 فرانسه آزاد-بزرگساالن  پاریس تورنمنت  بین المللی 

 18/11/95تا  16/11 ترکیه آزاد-بزرگساالن  یاشاردوغو تورنمنت  بین المللی

 28/11/95تا  21/11 استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تورنمنت مدوید

 30/11/95تا  28/11 بالروس آزاد-بزرگساالن  مدوید تورنمنت  بین المللی 

 

 

  



 1395برنامه فنی رده سنی بزرگساالن   کشتی فرنگی  کشور در سال زمانبندی اجرای 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 18/01/95تا  07/01 استان داوطلب فرنگی–گساالن زرب تدارکاتی جام جهانی )اول(اردوی 

 02/02/95تا  25/01 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  گرینشی المپیکاردوی مسایقات 

 27/01/95تا  26/01 تهران  فرنگی-بزرگساالن  انتخابی تیم ملی بزرگساالن)مرحله نهایی(

 04/02/95تا  02/02 مغولستان فرنگی-بزرگساالن  شرکت در رقابت های گزینشی المپیک

 9502//21تا  10/02 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام جهانی )سوم (

 17/02/95تا  10/02 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  مسابقات گزینشیاردوی 

 19/02/95تا  17/02 ترکیه فرنگی-بزرگساالن  شرکت در رقابت های گزینشی المپیک

 30/02/95تا  20/02 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام جهانی)چهارم (

 01/03/95تا  30/02 ایران فرنگی-بزرگساالن  شرکت در رقابت های جام جهانی

 25/03/95تا  11/03 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی  المپیک)اول(

 26/03/95تا  19/03 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی پیتالنسکی

 95/ 30/03تا  28/03 لهستان فرنگی-بزرگساالن  تورنمنت بین المللی  پیتالنسکی

 14/04/95تا 01/4 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی المپیک)دوم(

 15/05/95تا  21/04 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی المپیک)سوم (

 26/04/95تا 25/04 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  مقدماتی ( –لیگ باشگاههای کشور )مرحله اول 

 08/05/95تا 07/05 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  فینال ( -باشگاههای کشور )مرحله اوللیگ 

 25/5/95تا  22/5 برزیل فرنگی-بزرگساالن  مسابقات المپیک

 8/07/95تا  01/07 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی  تدارکاتی جام جایزه بزرگ

 95/ 11/07تا  09/07 باکو-آذربایجان فرنگی-بزرگساالن  تورنمنت بین المللی  جام جایزه بزرگ

 02/08/95تا  25/7 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی دانشجویان جهان

 30/07/95تا  29/07 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  قهرمان کشوری بزرگساالن)سه گروه(

 09/08/95تا  04/08 ترکیه فرنگی-بزرگساالن  رقابت های دانشجویان جهان

 8/08/95تا  06/08 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  (مقدماتی -لیگ باشگاههای کشور )مرحله دوم

 18/08/95تا  07/08 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی مقدماتی تیم ملی)اول(

 21/08/95تا  20/08 داوطلباستان  فرنگی-بزرگساالن  (فینال -فینال لیگ باشکاههای کشور )مرحله دوم

 07/08/95تا20/08 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام کارایوف

 27/08/95تا  20/08 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام واناتا

 3/09/95تا  22/08 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی مقدماتی تیم ملی)دوم(



 1395کشور در سال   فرنگی کشتیبزرگساالن  زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی 
 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 9508//29تا  28/08 بالروس فرنگی-بزرگساالن  شرکت در رقابت های  جام کارایوف

 30/08/95تا  29/08 فنالند فرنگی-بزرگساالن  جام واناتاتورنمنت بین المللی 

 21/09/95تا  08/09 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  تیم ملی )سوم( اردوی مقدماتی

 19/09/95تا  18/09 مجارستان  فرنگی-بزرگساالن  جام باشگاههای کشتی فرنگی

 11/10/95تا  30/09 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  تیم ملی) چهارم( اردوی مقدماتی

 95دیماه  ایران فرنگی-بزرگساالن  و آفریقا تورنمنت دوستی ایران

 10/10/95تا  05/10 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  (openبرگزاری رقاتهای عمومی )

 29/10/95تا  18/10 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  تیم ملی )پنجم( اردوی مقدماتی

 6/11/95تا 30/10 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام تختی

 09/11/95تا  02/11 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی وهبی امره

 17/11/95تا  06/11 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  تیم ملی )ششم ( اردوی مقدماتی

 08/11/95تا 07/11 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  تورنمنت جام تختی

 15/11/95تا  08/11 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  زومباتلیاردوی تدارکاتی 

 11/11/95تا  10/11 ترکیه فرنگی-بزرگساالن  جام وهبی امرهتورنمنت بین المللی  

 18/11/95تا  16/11 مجارستان فرنگی-بزرگساالن  زومباتلی  تورنمنت بین المللی جام 

 05/12/95تا  24/11 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  تیم ملی )هفتم ( اردوی مقدماتی

 23/12/95/تا 12/12 استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  تیم ملی )هشتم ( اردوی مقدماتی
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی بانوان )گراپلینگ (کشور در سال 

 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 15/02/95تا  05/02 اصفهان  گراپلینگ-بزرگساالن  تدارکاتی تیم ملی اردوی

 22/03/95تا  12/03 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 10/04/95تا  01/04 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 30/04/95تا  20/04 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 01/05/95تا31/04 ایران گراپلینگ-بزرگساالن  آسیایی گراپلینگ زنان 

 30/05/95تا  20/05 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 20/06/95تا  10/06 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 08/07/95تا  30/06 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 12/07/95تا  9/07 بالروس گراپلینگ-بزرگساالن  شرکت در رقابت های جهانی

 95اسفندماه  اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  قهرمان کشوری 

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )اول (

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )دوم(

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی بانوان )آلیش( کشور در سال 
 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 15/02/95تا  05/02 اصفهان  آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 12/03/95تا  02/03 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 30/03/95تا  20/03 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 07/04/95تا02/04 ترکمنستان آلیش-بزرگساالن  آسیایی آلیش زنان 

 11/05/95تا  02/05 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 02/06/95تا  21/05 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 10/06/95تا  01/06 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 19/06/95تا  17/06 قرقیزستان آلیش-بزرگساالن  مسابقات جهانی آلیش 

 14/07/95تا  04/07 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 16/07/95تا  14/07 اندونزی  آلیش  –بزرگساالن  جام جایزه بزرگ اندونزی  

 20/09/95تا  10/09 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  بین المللی اردوی تدارکاتی تورنمنت 

 22/09/95تا  20/09 بالروس آلیش -بزرگساالن  تورنمنت بین المللی  کشتی با کمربند 

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )اول (

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )دوم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان )گراپلینگ (کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 15/02/95تا  05/02 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 22/03/95تا  12/03 داوطلباسنان  گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 10/04/95تا  01/04 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 30/04/95تا  20/04 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 01/05/95تا31/04 ایران گراپلینگ-بزرگساالن  آسیایی گراپلینگ 

 30/05/95تا  20/05 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  ملیاردوی تدارکاتی تیم 

 20/06/95تا  10/06 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 08/07/95تا  30/06 اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 12/07/95تا  9/07 بالروس گراپلینگ-بزرگساالن  شرکت در رقابت های جهانی

 95اسفندماه  اسنان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  قهرمان کشوری 

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )اول (

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب گراپلینگ-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )دوم(

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی های سنتی مردان  )آلیش( کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 15/02/95تا  5/02 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 12/03/95تا  02/03 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 30/03/95تا  20/03 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 07/04/95تا02/04 ترکمنستان آلیش-بزرگساالن  آسیایی آلیش 

 11/05/95تا  02/05 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 02/06/95تا  21/05 داوطلباسنان  آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 10/06/95تا  01/06 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 19/06/95تا  17/06 قرقیزستان آلیش-بزرگساالن  مسابقات جهانی آلیش 

 14/07/95تا  04/07 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی

 16/07/95تا  14/07 اندونزی  آلیش  –بزرگساالن  جام جایزه بزرگ اندونزی  

 20/09/95تا  10/09 اسنان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تورنمنت بالروس

 22/09/95تا  20/09 بالروس آلیش -بزرگساالن  تورنمنت بین المللی  کشتی با کمربند 

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )اول (

 متعاقباَ اعالم میشود استان داوطلب آلیش-بزرگساالن  اردوی مشترک برون مرزی )دوم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتیهای سنتی مردان) ساحلی ( کشور در سال 

 برگزاریزمان  محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 02/95/ 15تا 05/02 استان داوطلب ساحلی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 02/95/ 15تا 05/02 استان داوطلب ساحلی–جوانان   اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 02/95/ 15تا 05/02 استان داوطلب ساحلی–نوجوانان  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 1/03/95تا  21/02 استان داوطلب ساحلی –بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

1/03/95تا  21/02 استان داوطلب ساحلی–جوانان   اردوی تدارکاتی تیم ملی   

1/03/95تا  21/02 استان داوطلب ساحلی–نوجوانان  اردوی تدارکاتی تیم ملی   

 14/03/95تا  05/03 استان داوطلب ساحلی –بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 14/03/95تا  05/03 استان داوطلب ساحلی –جوانان  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 14/03/95تا  05/03 استان داوطلب ساحلی –نوجوانان  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 16/03/95تا 15/03 کرواسی ساحلی–بزرگساالن  مسابقات جهانی کشتی ساحلی 

 16/03/95تا 15/03 کرواسی ساحلی– جوانان مسابقات جهانی کشتی ساحلی 

 16/03/95تا 15/03 کرواسی ساحلی– نوجوانان مسابقات جهانی کشتی ساحلی 

 05/95/ 31تا 20/05 استان داوطلب ساحلی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 15/06/95تا  3/06 استان داوطلب ساحلی –بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 02/07/95تا  20/06 استان داوطلب ساحلی –بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 12/07/95تا 03/07 ویتنام ساحلی –بزرگساالن  کشتی های ساحلی   آسیاییبازیهای 

 95اسفند ماه  استان داوطلب ساحلی –بزرگساالن  قهرمان کشوری کشتی ساحلی 

95اسفند ماه  استان داوطلب ساحلی –جوانان  قهرمان کشوری کشتی  ساحلی  

95اسفند ماه  استان داوطلب ساحلی –نوجوانان  قهرمان کشوری کشتی  ساحلی  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1395زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتیهای سنتی مردان)پهلوانی  ( کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 08/03/95تا  08/03 استان داوطلب پهلوانی –بزرگساالن  انتخابی تیم ملی 

پهلوانی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی   03/95/ 20تا 10/03 استان داوطلب 

پهلوانی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی   03/95/ 01تا 24/03 استان داوطلب 

پهلوانی–بزرگساالن  مسابقات آسیایی کشتی پهلوانی    07/04/95تا  02/04 ترکمنستان 

پهلوانی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی  30/06/95تا 18/06 استان داوطلب   

پهلوانی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی  15/07/95تا  03/07 استان داوطلب   

پهلوانی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی   30/07/95تا  20/07 استان داوطلب 

پهلوانی–بزرگساالن  مسابقات جهانی کشتی پهلوانی    2/08/95تا  01/08 بالروس 

پهلوانی–جوانان  قهرمان کشوری   95تابستان استان داوطلب 

پهلوانی–نوجوانان  قهرمان کشوری   95تابستان استان داوطلب 

پهلوانی–بزرگساالن  قهرمان کشوری   95دیماه استان داوطلب 

پهلوانی–بزرگساالن  اردوی تدارکاتی تیم ملی   07/11/95تا  01/11 استان داوطلب 

پهلوانی–بزرگساالن  مسابقات جام جهان پهلوان تختی   8/11/95تا 07/11 ایران  

پهلوانی–بزرگساالن  جام مدوید   30/11/95تا  29/11 بالروس 

    

 

 1395چوخه  ( کشور در سال زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتیهای سنتی مردان) 

 زمان برگزاری محل برگزاری رده سنی رشته شرح

 95اسفند ماه  استان داوطلب چوخه –بزرگساالن  مسابقات قهرمان کشوری  

 


