
 

 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی رده های سنی نونهاالن و خردساالن کشتی آزاد کشور در سال 

 

 برگزاری زمان محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 22/1/94تا  15/1 استان داوطلب آزاد –نونهاالن  اردوی تدارکاتی تورنمنت رومیکیدز

 24/1/94تا  22/1 ترکیه آزاد –نونهاالن  تورنمنت بین المللی تورنمنت رومیکیدز

 26/4/94تا  24/4 استان داوطلب آزاد –نونهاالن  رقابت های قهرمانی نونهاالن کشور)آموزشگاه های کشور(

 1/5/94تا  27/4 استان داوطلب آزاد –نونهاالن  اولین اردوی بستر سازی نونهاالن

 2/5/94تا  31/4 داوطلباستان  آزاد–خردساالن رقابت های فهرمانی خردساالن کشور

 اول مرداد هده استان داوطلب آزاد–خردساالن جشنواره فرهنگی ورزشی میالد

 22/6/94تا  17/6 استان داوطلب آزاد –نونهاالن دومین اردوی بستر سازی نونهاالن

 22/6/94تا  17/6 استان داوطلب آزاد –خردساالن  اولین اردوی بستر سازی خردساالن

 9/7/94تا  2/7 استان داوطلب آزاد –نونهاالن  تدارکاتی تورنمنت بین المللی المپیکی های آیندهاردوی 

 11/7/94تا  9/7 باکو -آذربایجان  آزاد –نونهاالن  تورنمنت بین المللی المپیکی های آینده

 15/8/94تا  9/8 استان داوطلب آزاد –نونهاالن سومین اردوی بستر سازی نونهاالن

 15/8/94تا  9/8 استان داوطلب آزاد –خردساالن  اردوی بستر سازی خردساالن دومین

 27/08/94تا  17/8 استان داوطلب آزاد –نونهاالن تورنمنت بین المللی روز جهانی کودکاردوی تدارکاتی 

 29/08/94تا  27/8 استان داوطلب آزاد –نونهاالن تورنمنت بین المللی روز جهانی کودک

 23/11/94تا17 استان داوطلب آزاد –نونهاالن اردوی بستر سازی نونهاالنچهارمین 

 22/11/94تا 15/11 خانه کشتی -تهران آزاد –نونهاالن  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی جام زالتی دی نیف ردوف

 24/11/94تا 23/11 بلغارستان آزاد –نونهاالن تورنمنت بین المللی جام زالتی دی نیف ردوف

 



 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی آزاد نوجوانان کشور در سال 

 برگزاری زمان محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 برگزاری اردوی تدارکاتی

 جهت اعزام به تورنمنت جام فدراسیون
 27/1/94تا  17/1 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان

 30/1/94تا  27/1 باکو –آذربایجان  آزاد –نوجوانان تورنمنت جام فدراسیون آذربایجان

 11/2/94تا  9/2 استان داوطلب آزاد –نوجوانان برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی

 2/3/94تا  23/2 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی آسیایی )اول(

 20/3/94تا  7/3 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان آسیایی)دوم(برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی 

 15/3/94تا  5/3 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان اردوی تدارکاتی جام آتاالی

 17/3/94تا  15/3 ترکیه آزاد –نوجوانان اعزام تیم کشتی آزاد به تورنمنت آتاالی

 24/3/94تا  21/3 دهلی نو –هندوستان  آزاد -نوجوانان   مسابقات قهرمانی آسیا

 12/4/94تا  6/4 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان برگزاری اردوی تدارکاتی جهانی )اول(

 2/5/94تا  20/4 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان برگزاری اردوی تدارکاتی جهانی )دوم(

 اول مرداد هده داوطلباستان  آزاد–خردساالن جشنواره فرهنگی ورزشی میالد

 20/5/94تا  8/5 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان برگزاری اردوی تدارکاتی جهانی )سوم(

 2/6/94تا  24/5 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان برگزاری اردوی تدارکاتی جهانی )چهارم(

 8/6/94تا  3/6 بوسنی آزاد –نوجوانان مسابقات قهرمانی جهان

 30/7/94تا  20/7 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان اردوی تدارکاتی جام سایتی یف برگزاری

 3/8/94تا  1/8 روسیه آزاد –نوجوانان  مسابقه جام سایتی یف

 25/09تا23/09 استان داوطلب آزاد-نوجوانان مسابقات قهرمانی کشور

 30/9/94تا  23/9 خانه کشتی –تهران  آزاد –نوجوانان اردوی تدارکاتی جام بین المللی مشفق عیسی یف

 3/10/94تا  1/10 آذربایجان آزاد –نوجوانان تورنمنت بین المللی مشفق عیسی یف

 10/10/94تا 04/10 استان داوطلب آزاد _نوجوانان  (OPENرقابت های عمومی کشور )

 15/10/94تا  5/10 استان داوطلب آزاد –نوجوانان  اردوی مقدماتی تیم ملی )اول(

 30/11/94تا  20/11 استان داوطلب آزاد –نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )دوم(

 18/12/94تا  8/12 استان داوطلب آزاد –نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )سوم(

 اردوی تدارکاتی

 تورنمنت بین المللی جام یادگار امام)ره(
 12/12/94تا  01/12 استان داوطلب آزاد –نوجوانان

 14/12/94تا  12/12 استان داوطلب آزاد –نوجوانان تورنمنت بین المللی جام یادگار امام)ره(

 

 

 



 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی فرنگی خردساالن و نونهاالن کشور در سال 

 برگزاری زمان محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 22/1/94تا  15/1 استان داوطلب فرنگی –نونهاالن  اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی رومیکیدز

 24/1/94تا  22/1 ترکیه فرنگی –نونهاالن  شرکت در تورنمنت بین المللی رومیکیدز

 26/4/94تا  24/4 استان داوطلب فرنگی –نونهاالن  رقابت های قهرمانی کشور)آموزشگاه های کشور(

 1/5/94تا 27/4 داوطلباستان  فرنگی –نونهاالن  اردوی بستر سازی)اول(

 2/5/94تا  31/4 استان داوطلب فرنگی –خردساالن  رقابت های قهرمانی کشور

 اول مرداد هده استان داوطلب فرنگی –خردساالن جشنواره فرهنگی ورزشی میالد

 22/6/94تا 17/6 استان داوطلب فرنگی –نونهاالن اردوی بستر سازی)دوم(

 22/6/94تا  17/6 استان داوطلب فرنگی –خردساالن  اردوی بستر سازی )اول(

 9/7/94تا  2/7 استان داوطلب فرنگی –نونهاالن اردوی تدارکاتی تورنمنت جام المپیکی های آینده

 11/7/94تا  9/7 باکو –آذربایجان  فرنگی –نونهاالن تورنمنت المپیکی های آینده

 25/7/94تا  20/7 خانه کشتی –تهران  فرنگی –نونهاالن اردوی تدارکاتی تورنمنت بین المللی آکیف پریم

 26/7/94تا  25/7 ترکیه فرنگی –نونهاالن  تورنمنت بین المللی آکیف پریم

 15/8/94تا  9/8 استان داوطلب فرنگی –نونهاالن اردوی بستر سازی نونهاالن)سوم(

 15/8/94تا  9/8 استان داوطلب فرنگی –خردساالن اردوی بستر سازی )دوم(

 27/8/94تا  17/8 استان داوطلب فرنگی –نونهاالن اردوی تدارکاتی تورنمنت بین الملل روز جهانی کودک

 29/8/94تا  27/8 استان داوطلب فرنگی –نونهاالن تورنمنت بین المللی روز جهانی کودک

 23/11/94تا  17/11 استان داوطلب فرنگی -نونهاالن  اردوی بستر سازی نونهاالن )چهارم(



 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی فرنگی نوجوانان کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 27/1/94تا  17/1 خانه کشتی –تهران  فرنگی –نوجوانان اردوی تدارکاتی  جام سامورگاشف

 27/1/94تا  17/1 خانه کشتی –تهران  فرنگی –نوجوانان اردوی تدارکاتی جام فدراسیون ها

 30/1/94تا 27/1 روسیه فرنگی –نوجوانان مسابقات سامور گاشف روسیه

 30/1/94تا 27/1 آذربایجان فرنگی –نوجوانان مسابقات جام فدراسیون ها

 20/2/94تا  6/2 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان اردوی مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا

 2/94/ 11تا  9/2 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان انتخای تیم ملیبرگزاری رقابت های 

 6/3/94تا  24/2 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان اردوی تدارکاتی مسابقات قهرمانی آسیا )دوم(

 15/3/94تا  5/3 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان اردوی تدارکاتی منتخب آتاالی

 20/3/94تا  10/3 خانه کشتی –تهران  فرنگی –نوجوانان  )سوم( اردوی تدارکاتی مسابقات قهرمانی آسیا

 17/3/94تا  15/3 ترکیه فرنگی –نوجوانان  شرکت در رقابت آتاالی

 24/3/94تا  21/3 دهلی -هند فرنگی –نوجوانان مسابقات قهرمانی آسیا

 12/4/94تا 2/4 خانه کشتی –تهران  فرنگی –نوجوانان اردوی تدارکاتی مسابقات بین المللی رفیک

 14/4/94تا  12/4 صربستان فرنگی –نوجوانان مسابقات بین المللی رفیک صربستان

 30/4/94تا 17/4 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی )اول(

 اول مرداد هده استان داوطلب فرنگی –خردساالن جشنواره فرهنگی ورزشی میالد

 18/5/94تا  4/5 خانه کشتی –تهران  فرنگی –نوجوانان مسابقات جهانی )دوم(اردوی تدارکاتی 

 3/6/94تا  22/5 خانه کشتی –تهران  فرنگی –نوجوانان اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی )سوم(

 8/6/94تا  3/6 بوسنی فرنگی –نوجوانان مسابقات جهانی

 27/09/94/ تا 25/09 داوطلباستان  فرنگی –نوجوانان رقابت های قهرمانی کشور

 10/10/94/ تا 04/10 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان (openرقابت های عمومی)

 15/10/94تا  5/10 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )اول(

 30/11/94تا  20/11 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )دوم(

 12/12/94تا  01/12 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان تدارکاتی جام یادگار امام)ره(اردوی 

 14/12/94تا  12/12 استان داوطلب فرنگی –نوجوانان مسابقات جام یادگار امام)ره(
 

 

  



 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی فرنگی جوانان کشور در سال 

 برگزاریزمان  محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 27/1/94تا  17/1 استان داوطلب  فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی جام فدراسیون 

 30/1/94تا  27/1 آذربایجان فرنگی –جوانان شرکت در جام فدراسیون 

 17/2/94تا  8/2 خانه کشتی   – تهران فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی جام رومانی

 20/2/94تا  18/2 رومانی فرنگی –جوانان مسابقات جام رومانی

 25/2/94تا  23/2 استان داوطلب  فرنگی –جوانان رقابت های انتخابی تیم ملی 

 31/2/94تا  25/2 خانه کشتی   – تهران فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی جام قهرمانان 

 18/3/94تا  12/3 قرقیزستان فرنگی –جوانان مسابقات جام کا با کوجومکول

 18/3/94تا  8/3 استان داوطلب  فرنگی –جوانان تدارکاتی آسیایی)اول(اردوی 

 4/4/94تا  21/3 استان داوطلب  فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)دوم(

 18/4/94تا  8/4 خانه کشتی  –تهران  فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)سوم(

 21/4/94تا  18/4 میانمار فرنگی –جوانان مسابقات قهرمانی آسیا

 8/5/94تا  28/4 استان داوطلب  فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی جهانی)اول(

 20/5/94تا  10/5 استان داوطلب فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی جهانی)دوم(

 25/5/94تا 20/5 برزیل فرنگی –جوانان مسابقات جهانی

 17/7/94تا  15/7 استان داوطلب فرنگی –جوانان مسابقات قهرمانی کشور

 30/7/94تا  22/7 خانه کشتی   – تهران فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی جام جمهوریت

 6/8/94تا  26/7 استان داوطلب فرنگی –جوانان اردوی تدارکاتی جام شاهد

 3/8/94تا  1/8 ترکیه فرنگی –جوانان جام جمهوریت

 08/08تا06/08 استان داوطلب فرنگی –جوانان  تورنمنت بین المللی جام شاهد 

 18/8/94تا  8/8 استان داوطلب فرنگی –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )اول(

 25/8/94تا  20/8 استان داوطلب فرنگی –جوانان برگزاری کارگاه فنی )اول(

 7/9/94تا  27/8 استان داوطلب فرنگی –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )دوم(

 25/9/94تا 20/9 استان داوطلب فرنگی –جوانان )دوم( برگزاری کارگاه فنی

 10/10تا04/10 استان داوطلب فرنگی -جوانان ( OPENمسابقات عمومی کشور  )

 20/10/94تا  8/10 استان داوطلب فرنگی –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )سوم(

 25/10/94تا 20/10 استان داوطلب فرنگی –جوانان کارگاه فنی )سوم(

 23/11/94تا  10/11 استان داوطلب فرنگی –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی)چهارم(

 25/11/94تا  20/11 استان داوطلب فرنگی –جوانان کارگاه فنی )چهارم(
 



1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی آزاد جوانان کشور در سال   

 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 27/1/94تا  17/1 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان تدارکاتی جام فدراسیوناردوی 

 25/2/94تا  23/2 استان داوطلب آزاد –جوانان رقابت های انتخابی تیم ملی

 30/1/94تا  27/1 آذربایجان آزاد –جوانان جام فدراسیون

 17/2/94تا  8/2 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی جام قهرمانان

 10/3/94تا  28/2 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)اول(

 18/3/94تا  12/3 قرقیزستان آزاد –جوانان مسابقات جام کابا کوجومکول

 31/3/94تا  15/3 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)دوم(

 19/4/94تا  4/4 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی آسیایی)سوم(

 21/4/94تا  18/4 میانمار آزاد –جوانان مسابقات قهرمانی آسیا

 6/5/94تا  23/4 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی جهانی)اول(

 20/5/94تا  10/5 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی جهانی)دوم(

 25/5/94تا 20/5 برزیل آزاد –جوانان مسابقات جهانی

 15/7/93تا  13/7 استان داوطلب آزاد –جوانان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور

 1/8/94تا  22/7 خانه کشتی – تهران آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی جام جمهوریت

 6/8/94تا  26/7 خانه کشتی –تهران  آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی جام شاهد

 3/8/94تا  1/8 ترکیه آزاد –جوانان جام جمهوریت

 8/08/94تا06/8 استان داوطلب آزاد-جوانان تورنمنت بین المللی جام شاهد

 18/8/94تا  8/8 استان داوطلب آزاد –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )اول(

 25/8/94تا  20/8 استان داوطلب آزاد –جوانان کارگاه فنی )اول(

 7/9/94تا  27/8 استان داوطلب آزاد –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )دوم(

 25/9/94تا 20/9 استان داوطلب آزاد –جوانان کارگاه فنی )دوم(

 10/10/94تا 04/10 استان داوطلب آزاد –جوانان (OPENرقابت های عمومی کشور)

 20/10/94تا  8/10 استان داوطلب آزاد –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی )سوم(

 25/10/94تا 20/10 استان داوطلب آزاد –جوانان کارگاه فنی )سوم(

 23/11/94تا  10/11 استان داوطلب آزاد –جوانان اردوی مقدماتی تیم ملی)چهارم(

 25/11/94تا  20/11 استان داوطلب آزاد –جوانان کارگاه فنی )چهارم(

 15/12/94تا  5/12 خانه کشتی –تهران  آزاد –جوانان اردوی تدارکاتی جام دیمیتری کرکین

 17/12/94تا 15/12 روسیه آزاد –جوانان مسابقات جام دیمیتری کرکین
 

 

 



 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی آزاد بزرگساالن کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 7/1/94تا  4/1 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جام یاشار دوغو

 22/1/94تا  4/1 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جام جهانی )اول(

 18/1/94تا  4/1 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی آسیایی)اول(

 10/1/94تا  8/1 ترکیه آزاد –بزرگساالن مسابقات بین المللی جام یاشار دوغو

 23/1/94تا  22 آمریکا آزاد –بزرگساالن مسابقات جام جهانی

 4/2/94تا  1/2 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جام دانکلوف

 16/2/94تا  1/2 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی آسیایی )دوم(

 6/2/94تا  4/2 بلغارستان آزاد –بزرگساالن مسابقات جام دانکلوف

 20/2/94تا  16/2 قطر آزاد –بزرگساالن مسابقات قهرمانی آسیا

 31/2/94تا  24/2 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی علیف

 1/3تا 31/2 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن مرحله اول لیگ کشتی آزاد کشور

 5/3/94تا  25/2 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن تیم ملی)اول(اردوی مقدماتی 

 4/3/94تا  31/2 روسیه آزاد –بزرگساالن مسابقات جام علیف روسیه

 9/3/94تا  2/3 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی ساساری

 11/3/94تا  9/3 ایتالیا آزاد –بزرگساالن مسابقات ساساری

 20/3/94تا  10/3 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن مقدماتی تیم ملی)دوم(اردوی 

 22/3/94تا  20/3 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن رقابت های انتخابی تیم ملی

 25/4/94تا  11/4 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی مقدماتی تیم ملی )سوم(

 2/5/94تا  24/4 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی مسابقات زیلکوفسکی

 28/4/94تا  26/4 ایروان -ارمنستان آزاد –بزرگساالن رقابت های جام استفان سرکسیان
 15/5/94تا  1/5 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جهانی )اول(

 4/5/94تا  2/5 لهستان آزاد –بزرگساالن مسابقات جام زیلکوفسکی

 هفته اول شهریورماه  استان داوطلب   آزاد–بزرگساالن  کشوری  بسیجمسابقات 
 2/6/94تا  18/5 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جهانی )دوم(

 16/6/94تا  6/6 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جهانی )سوم(

 22/6/94تا  16/6 آمریکا آزاد – بزرگساالن قهرمانی جهانشرکت در مسابقات 

 10/7/94تا  1/7 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن برگزاری اردوی تدارکاتی جام کرکین

 12/7/94تا  10/7 روسیه آزاد –بزرگساالن رقابت های جام کرکین

 10/07/94تا08/07 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن مرحله دوم لیگ کشتی آزاد کشور

 15/8/94تا  13/8 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن رقابت قهرمانی کشور سهمیه ای

 25/8/94تا  20/8 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن کارگاه فنی )اول(

 

 



 1393زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی آزاد بزرگساالن کشور در سال 

 برگزاریزمان  محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 29/08/94تا  27/8 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن تورنمنت دوستی ایران و آفریقا

 06/9/94تا  04/9 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن لیگ کشتی آزاد جهان

 25/9/94تا  20/9 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن کارگاه فنی )دوم(

 22/10/94تا  12/10 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جام جهان پهلوان تختی

 25/10/94تا  20/10 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن کارگاه فنی )سوم(

 25/10/94تا  23/10 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن )مرحله اول انتخابی تیم ملی(تورنمنت جام جهان پهلوان تختی 

 2/11/94تا  25/10 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی تیم ملی )جام یارگین(

 11/11تا30/10 کشتی خانه–تهران  آزاد-بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی )اول(

 11/11/94تا  30/10 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی تیم ملی )جایزه بزرگ فرانسه(

 6/11/94تا  3/11 روسیه آزاد –بزرگساالن شرکت در جام یارگین

 14/11/94تا  12/11 فرانسه آزاد –بزرگساالن شرکت در جام جایزه بزرگ

 27/11تا15/11 کشتی خانه–تهران  آزاد-بزرگساالن  (دوماردوی تدارکاتی مسابقات آسیایی )

 25/11/94تا  20/11 استان داوطلب آزاد –بزرگساالن کارگاه فنی )چهارم(

 2/12/94تا 28/11 بانکوک-تایلند  آزاد–بزرگساالن  مسابقات آسیایی

 13/12/94تا  5/12 خانه کشتی –تهران  آزاد –بزرگساالن اردوی تدارکاتی جام مدوید

 16/12/94تا  14/12 بالروس آزاد –بزرگساالن شرکت در جام مدوید

 1/1/95تا28/12 قزاقستان آزاد-بزرگساالن  (1گزینشی المپیک ) قاره ایمسابقات 

 دهه سوم فروردین استان داوطلب آزاد-بزرگساالن  انتخابی مرحله نهایی تیم ملی

 3/2/95تا 1/2/95 مغولستان آزاد-بزرگساالن  (2گزینشی المپیک )جهانی  مسابقات 

 18/2/95تا 16/2/95 ترکیه  آزاد -بزرگساالن (3گزینشی المپیک  )جهانی مسابقات 

 95هفته چهارم اردیبهشت  آمریکا  آزاد-بزرگساالن  جام جهانی کشتی آزادمسابقات 
 

 

  



 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی فرنگی بزرگساالن کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 15/1/94تا  4/1 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات قهرمانی آسیا )اول(

 14/1/94تا  5/1 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی وهبی امره

 16/1/94تا  14/1 ترکیه فرنگی -بزرگساالن  تورنمنت جام وهبی امره

 2/2/94تا  20/1 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات قهرمانی آسیا )دوم(

 4/2/94تا  28/1 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  تدارکاتی نیکالپتروفاردوی 

 6/2/94تا  4/2 بلغارستان فرنگی -بزرگساالن  جام نیکالپتروف

 16/2/94تا  6/2 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات قهرمانی آسیا )سوم(

 20/2/94تا  16/2 قطر فرنگی -بزرگساالن  مسابقات قهرمانی آسیا

 1/3تا31/2 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن  مرحله اول لیگ باشگاه ها کشتی فرنگی

 22/3/94تا  20/3 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  مرحله نهایی انتخابی تیم ملی

 تیرماه آمریکا فرنگی -بزرگساالن  جام کوربی

 1/5/94تا  19/4 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی )اول(

 31/4/94تا  24/4 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام ریاست جمهوری

 31/4/94تا  24/4 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام پیتالسینسکی

 4/5/94تا  1/5 لهستان فرنگی -بزرگساالن  جام پیتالسینسکی

 4/5/94تا  1/5 قزاقستان فرنگی -بزرگساالن  مسابقات جام ریاست جمهوری

 17/5/94تا  6/5 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی )دوم(

 31/5/94تا  21/5 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی )سوم(

 هفته اول شهریورماه  استان داوطلب   فرنگی –بزرگساالن  کشوری  بسیجمسابقات 

 16/6/94تا  4/6 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی مسابقات جهانی)چهارم(

 22/6/94تا  16/6 آمریکا فرنگی -بزرگساالن  مسابقات قهرمانی جهان

 10/07/94تا08/07 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  مرحله دوم لیگ کشتی فرنگی کشور

 24/7/94تا  14/7 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی پادوبنی

 26/7/94تا  24/7 روسیه فرنگی -بزرگساالن  تورنمنت جام پادوبنی

 22/8/94تا  20/8 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  رقابت های قهرمانی کشور

 25/8/94تا  20/8 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  کارگاه فنی )اول(

 27/8/94تا  20/8 خانه کشتی-تهران فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام کارایف

 29/08/94تا  27/08 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  تورنمنت دوستی ایران و آفریقا

 29/8/94تا  28/8 بالروس فرنگی -بزرگساالن  جام کارایف

 



 1394زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی فرنگی بزرگساالن کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 13/9/94تا  11/9 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  لیگ جهانی کشتی فرنگی

 27/9/94تا  15/9 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  اردوی مقدماتی تیم ملی )اول(

 25/9/94تا  20/9 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  کارگاه فنی )دوم(

 22/10/94 تا12/10 خانه کشتی –تهران  فرنگی -بزرگساالن  اردوی تدارکاتی جام تختی

 25/10/94تا  20/10 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  کارگاه فنی )سوم(

 25/10/94تا23/10 استان داوطلب فرنگی –بزرگساالن  )مرحله اول انتخابی تیم ملی(تورنمنت بین المللی جام تختی

 11/11/94تا  30/10 خانه کشتی -تهران فرنگی -بزرگساالن  (اول) مسابقات آسیاییاردوی تدارکاتی 

 27/11/94تا  15/11 خانه کشتی –تهران  فرنگی -بزرگساالن  (دوم)مسابقات آسیایی  اردوی تدارکاتی

 25/11/94تا  20/11 استان داوطلب فرنگی -بزرگساالن  کارگاه فنی )چهارم(

 1/12/94تا28/11 بانکوک-تایلند  فرنگی –بزرگساالن  مسابقات آسیایی

 15/12/94تا  1/12 خانه کشتی –تهران  فرنگی -بزرگساالن  (مجارستان )اردوی تدارکاتی جام جایزه بزرگ

 17/12/94تا  15/12 مجارستان فرنگی -بزرگساالن  جایزه بزرگمسابقات بین المللی جام 

 1/1/95تا28/12 قزاقستان بزرگساالن فرنگی  (1مسابقات قاره ای گزینشی المپیک  )

 دهه سوم فروردین استان داوطلب فرنگی-بزرگساالن  انتخابی مرحله نهایی  تیم ملی

 3/2/95تا1/2 مغولستان  بزرگساالن فرنگی  (2مسابقات جهانی گزینشی المپیک  )

 18/2/95تا16/2 ترکیه  بزرگساالن فرنگی  (3مسابقات جهانی گزینشی المپیک   )

 هفته سوم اردیبهشت ماه  شیراز-ایران  فرنگی-بزرگساالن  مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 

 

  



 94زمانبندی اجرای برنامه فنی کشتی سنتی کشور در سال 

 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 30/1/94تا  20/1 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند آلیش زنان

 30/1/94تا  20/1 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند  آلیش مردان

 21/1/94تا  20/1 دانیالشوش  -خوزستان بزرگساالن برگزاری رقابت های قهرمانی کشور ساحلی

 21/1/94تا  20/1 شوش دانیال -خوزستان جوانان برگزاری رقابت های قهرمانی کشور ساحلی

 21/1/94تا  20/1 شوش دانیال -خوزستان نوجوانان برگزاری رقابت های قهرمانی کشور ساحلی

 26/2/94تا  16/2 استان داوطلب بزرگساالن اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 26/2/94تا  16/2 استان داوطلب جوانان تدارکاتی کشتی ساحلیاردوی 

 20/2/94تا  10/2 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 20/2/94تا  10/2 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 20/2/94تا  10/2 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 4/3/94تا  25/2 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 4/3/94تا  25/2 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 7/3/94تا  28/2 استان داوطلب بزرگساالن اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 7/3/94تا  28/2 استان داوطلب جوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 6/3/94تا  23/2 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 8/3/94تا  7/3 استان داوطلب بزرگساالن برگزاری رقابت های انتخابی  تیم ملی آلیش زنان

 8/3/94تا  8/3 استان داوطلب بزرگساالن برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی  آلیش مردان

 20/3/94تا  10/3 استان داوطلب بزرگساالن ساحلیاردوی تدارکاتی کشتی 

 20/3/94تا  10/3 استان داوطلب جوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 20/3/94تا  10/3 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 25/3/94تا  10/3 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند آلیش زنان

 25/3/94تا  10/3 استان داوطلب بزرگساالن با کمربند آلیش مرداناردوی کشتی 

 22/3/94تا  20 رومانی جوانان مسابقات جهانی کشتی ساحلی

 22/3/94تا  20 رومانی نوجوانان مسابقات جهانی کشتی ساحلی

 22/3/94تا  20 رومانی بزرگساالن مسابقات جهانی کشتی ساحلی

 10/4/94تا  30/3 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 10/4/94تا  30/3 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 4/4/94 یزد نوجوانان جشنواره کشتی پهلوانی

 4/4/94 یزد جوانان جشنواره کشتی پهلوانی

 

 



 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 25/4/94تا  15/4 استان داوطلب بزرگساالن زنان اردوی کشتی با کمربند

 25/4/94تا  15/4 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 24/4/94تا19/4 چین  بزرگساالن  رقابت های قهرمانی آسیایی قزاق کوراش

 14/5/94تا  30/4 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 14/5/94تا  30/4 استان داوطلب بزرگساالن با کمربند مردان اردوی کشتی

 15/5/94 ایران بزرگساالن رقابت های قهرمانی آسیا آلیش مردان

 16/5/94 ایران بزرگساالن رقابت های قهرمانی آسیا آلیش زنان

 23/5تا22/5 استان داوطلب بزرگساالن  رقابت های قهرمانی کشور گراپلینگ

 2/6/94تا  23/5 استان داوطلب بزرگساالن کمربند زناناردوی کشتی با 

 2/6/94تا  23/5 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 30/05/94تا 29/05 استان داوطلب نوجوانان  مسابقات قهرمان کشوری  ساحلی 

 30/05/94تا 29/05 استان داوطلب جوانان  مسابقات قهرمان کشوری  ساحلی 

 30/05/94تا 29/05 استان داوطلب بزرگساالن مسابقات قهرمان کشوری  ساحلی 

 16/6/94تا  6/6 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 30/6/94تا  20/6 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 02/7/94تا 22/6 استان داوطلب بزرگساالن  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 02/7/94تا  22/6 استان داوطلب جوانان  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 02/7/94تا  22/6 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 مهرماه لهستان جوانان مسابقات جهانی آلیش زنان

 مهرماه لهستان بزرگساالن  مسابقات جهانی آلیش مردان

 22/7/94تا  12/7 استان داوطلب نوجوانان کشتی ساحلی اردوی تدارکاتی

 15/07/94تا13/07/94 استان داوطلب جوانان (شکمربند آقایان )آلیمسابقات قهرمان کشوری کشتی با 

 20/7/94تا  17/7 ترکیه  بزرگساالن مسابقات قهرمانی جهان گراپلینگ

 30/7/94تا  20/7 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 30/7/94تا  20/7 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

  24/07/94تا22/07 استان داوطلب بزرگساالن (ساحلی OPENرقابت های عمومی )

 24/07/94تا22/07 استان داوطلب نوجوانان  ساحلی OPEN)رقابت های عمومی)

 24/07/94تا22/07 استان داوطلب جوانان ( ساحلی OPENرقابت های عمومی)

 12/8/94تا 2/8 استان داوطلب بزرگساالن  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 12/8/94تا  2/8 استان داوطلب جوانان  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 12/8/94تا  2/8 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 



 زمان برگزاری برگزاریمحل  رشته –رده سنی  شرح

 15/08/94تا13/08/94 استان داوطب بزرگساالن مسابقات قهرمان کشوری کشتی با کمربند آقایان )آلیش(

 30/8/94تا  20/8 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 30/8/94تا  20/8 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 30/9/94تا  20/8 استان داوطلب جوانان  تدارکاتی کشتی کمربند زناناردوی 

 30/8/94تا  20/8 استان داوطلب جوانان  اردوی تدارکاتی کشتی کمربند مردان

 نیمه دوم آبان ماه استان داوطلب جوانان رقابت های قهرمانی کشور کشتی کمربند زنان و مردان

 نیمه دوم آبان ماه استان داوطلب بزرگساالن کمربندزنان و مردانرقابت های قهرمانی کشور کشتی 

 20/9/94تا  10/9 استان داوطلب بزرگساالن اردوی تدارکاتی کشتی کمربند

 20/9/94تا  10/9 استان داوطلب بزرگساالن اردوی تدارکاتی کشتی کمربند

 20/9/94تا  10/9 استان داوطلب جوانان اردوی تدارکاتی کشتی کمربند

 20/9/94تا  10/9 استان داوطلب جوانان اردوی تدارکاتی کشتی کمربند

 22/9/94تا 12/9 استان داوطلب بزرگساالن  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 22/9/94تا  12/9 استان داوطلب جوانان  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 22/9/94تا  12/9 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 25/09/94تا23/09 استان داوطلب نوجوانان مسابقات قهرمان کشوری کشتی با کمربند آقایان )آلیش (

 1/10/94تا30/09 استان داوطلب بزرگساالن مسابقات قهرمان کشوری کشتی با کمربند بانوان )آلیش (

داوطلباستان  جوانان مسابقات قهرمان کشوری کشتی با کمربند بانوان )آلیش (  04/10/94تا30/09 

 10/10/94تا  30/9 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 10/10/94تا  30/9 استان داوطلب جوانان اردوی کشتی با کمربند زنان

 10/10/94تا  30/9 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند زنان

 10/10/94تا  30/9 استان داوطلب جوانان اردوی کشتی با کمربند زنان

 04/10/94تا02/10 استان داوطلب بزرگساالن  مسابقات قهرمان کشوری کشتی پهلوانی 

 1/10/94تا02/10 استان داوطلب بزرگساالن مسابقات قهرمان کشوری قزاق کوراش 

 12/10/94تا 2/10 استان داوطلب بزرگساالن  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 12/10/94تا  2/10 استان داوطلب جوانان  تدارکاتی کشتی ساحلیاردوی 

 12/10/94تا  2/10 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 10/10/94تا04/10 استان داوطلب بزرگساالن (کشتی با کمربند آقایان OPENرقابت های عمومی )

 10/10/94تا04/10 استان داوطلب جوانان (کشتی با کمربند آقایان OPENرقابت های عمومی )

 10/10/94تا04/10 استان داوطلب نوجوانان (کشتی با کمربند آقایان OPENرقابت های عمومی )

 دی ماه  استان داوطلب بزرگساالن  رقابت های کشتی پهلوانی کشور )بی وزن(
 اردوی تدارکاتی کشتی پهلوانی

 شرکت کننده در جام تختی
 23/10/94تا  13/10 استان داوطلب بزرگساالن



 زمان برگزاری محل برگزاری رشته –رده سنی  شرح

 30/10/94تا  20/10 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 30/10/94تا  20/10 استان داوطلب جوانان اردوی کشتی با کمربند مردان

 30/10/94تا  20/10 داوطلباستان  بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 30/10/94تا  20/10 استان داوطلب جوانان اردوی کشتی با کمربند مردان

 25/10/94تا  23/10 استان داوطلب بزرگساالن تختی جهان پهلوانجام رقابت های بین المللی 

 2/11/94تا 22/10 استان داوطلب بزرگساالن  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 2/11/94تا  22/10 استان داوطلب جوانان  تدارکاتی کشتی ساحلیاردوی 

 2/11/94تا  22/10 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 02/11/94تا01/11 استان داوطلب بزرگساالن (کشتی با کمربند بانوان OPENرقابت های عمومی )

 02/11/94تا01/11 استان داوطلب جوانان (کشتی با کمربند بانوان OPENرقابت های عمومی )

 20/11/94تا  10/11 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 20/11/94تا  10/11 استان داوطلب جوانان اردوی کشتی با کمربند مردان

 20/11/94تا  10/11 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 20/11/94تا  10/11 استان داوطلب جوانان کمربند مرداناردوی کشتی با 

 10/12/94تا  30/11 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربند مردان

 10/12/94تا  30/11 استان داوطلب جوانان اردوی کشتی با کمربند مردان

 8/12/94تا 18/12 استان داوطلب بزرگساالن  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 8/12/94تا 18/12 استان داوطلب جوانان  اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 8/12/94تا 18/12 استان داوطلب نوجوانان اردوی تدارکاتی کشتی ساحلی

 10/12/94تا  30/11 استان داوطلب بزرگساالن اردوی کشتی با کمربندزنان

 10/12/94تا  30/11 استان داوطلب جوانان اردوی کشتی با کمربند زنان

 94اسفند  استان داوطلب نوجوانان  انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی 

 94اسفند  استان داوطلب جوانان  انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی

 94اسفند  استان داوطلب بزرگساالن  انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی

 95اردیبهشت  استان داوطلب جوانان انتخابی تیم ملی  کشتی کمربند مردان رقابت های

 95اردیبهشت  استان داوطلب جوانان رقابت های انتخابی تیم ملی  کشتی کمربند زنان

 95اردیبهشت  استان داوطلب بزرگساالن رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی کمربند مردان

 95اردیبهشت  استان داوطلب بزرگساالن رقابت های انتخابی  تیم ملی  کشتی کمربندزنان

 


