
  1393ت مسابقازاري و عوامل برگانتصابات داوران 

 فدراسیون هاکی جمهوري اسالمی ایران
)262 16 263- 4: تلفکس( – مجموعه فرهنگی ورزشی انقالبتهران، بزرگراه نیایش، : آدرس  

 

 )بانوان(مسابقات   فینال لیگ برتر
 محل برگزاري   اراك

 شرکت کنندگان   آذربایجان غربی، لرستان، مرکزي، همدان
 11/2/1393 پنجشنبهبعد از ظهر   

 
 تاریخ برگزاري   :ورود

  :خروج  12/2/1393بعد از ظهر جمعه 
 آدرس محل اسکان  مرداد 5ورزشگاه 

 تلفن تماس  )09183671055(آقاي علی مشایخی 

 انتصابات نام استان شهر وضعیت

  سرپرست کل  خدیجه افشار فارس شیراز 
  و داوري فنی مسئول شهال گشتاسبی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 
  داوران فریما فرخلو کهکیلویه و بویر احمد گچساران 
  نرگس ابراهیم پور مازندران ساري 
  مهرناز پوالدي فرد فارس شیراز 
  فاطمه زارع فارس شیراز 
  جاج ها امینه خجسته خوزستان اهواز 
  ندا بیت مشعل خوزستان اهواز 

  )www.iranhockey.org( ابالغ رسمی محسوب می گردد صادر شده است وسایت فدراسیون هاکی  وب این فرم از طریق
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 مسابقات    مدارس و مینی هاکی کشور

 محل برگزاري   تبریز 

 خراسان رضوي  -آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی -گیالن
  مازندران  گلستان

 شرکت کنندگان 

 تاریخ برگزاري   :ورود 11/6/1393 سه شنبهبعد از ظهر   
  :خروج  14/6/1393  بعد از ظهر جمعه 

 محل اسکان آدرس   خوابگاه پایگاه قهرمانی  -خیابان چهارراه
 تلفن تماس  )09143147018(آقاي عمران همتی 

 انتصابات نام استان شهر وضعیت

   سرپرست کل  مجتبی حسینی  تهران  تهران 

   مسئول فنی و داوري حسن اباذري  لرستان خرم آباد 

   رسول انتخابی آذربایجان شرقی تبریز 

 داوران 

  نیما امینیان همدان همدان 

  علی محقق نیا انگلست گرگان 

   امیر صف آرا لرستان خرم آباد 
   محمد صاحبی قم  قم 

  اصغر قدیمی اصفهان اصفهان  
  احمدرضا راهزانی راكا راكا   

 
 این فرم از طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی محسوب می گردد. 

)www.iranhockey.org(  
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 مسابقات    2منطقه  مدارس و مینی هاکی کشور

 محل برگزاري   اراك 

  اصفهان، سمنان، سیستان و بلوچستان، همدان، قم، مرکزي
    

 شرکت کنندگان 

 تاریخ برگزاري   :ورود 24/6/1393دوشنبه بعد از ظهر   
  :خروج  27/6/1393  پنجشنبهبعد از ظهر 
  عه ورزشی شهداي پنجم مرداد اراك، خیابان دانشگاه، مجمو

 
 آدرس محل اسکان 

 تلفن تماس  09183671055: مشایخی آقاي 

 انتصابات نام استان شهر وضعیت

   سرپرست کل  مجتبی حسینی  تهران  تهران 

   مسئول فنی و داوري محمدرضا امینیان  همدان  همدان 

   احمد راهزانی  اراك  اراك 

  داوران

   امیر صف آرا   لرستان خرم آباد 

   علی محقق نیا  گلستان  گرگان 

   معین نایب لی  کرمان  کرمان 
   مرتضی احمدي  گلستان  گرگان 

   محمد صاحبی  قم  قم  
  خراطمهدي  مازندران  ساري  
   حامد طاهري   اراك   اراك  

 
 سوب می گردداین فرم از طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی مح. 

)www.iranhockey.org(  
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  دور رفت – Aمرحله اول لیگ برتر باشگاههاي کشور گروه 
  

 مسابقات  

 محل برگزاري   ایالم

  نفت و گاز گچساران، شهرداري اراك، هیئت هاکی استان همدان، 
  هیئت هاکی استان ایالم

  

  شرکت کنندگان 
  

 تاریخ برگزاري   :ورود 1/8/1393پنجشنبه   
  :خروج  2/8/1393  جمعه

  سالن شهداي قالویزان -ایالم، جاده مهران
 

 آدرس محل اسکان 
 تلفن تماس    0918 - 9417594: آقاي صمیمی

 انتصابات نام استان شهر وضعیت

    سرپرست کل  نادر فروتنیان تهران  
    مسئول فنی  رضا امینیان همدان  
    ناظر داوريمسئول   مهدي شاطري نهمدا  
     احمد کاظمی لرستان 

 محمد دهقان اصفهان    داوران

   آرش جهانی لرستان 
   علی محقق نیا گلستان 

   بهمن کیهانی کرمانشاه  
 این فرم از طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی محسوب می گردد. 

)www.iranhockey.org(  
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  دور رفت – Bمرحله اول لیگ برتر باشگاههاي کشور گروه 
  

 مسابقات  

 محل برگزاري   تبریز

هیئت هاکی استان لرستان، هیئت هاکی استان گلستان، هیئت هاکی استان 
  سمنان، شهرداري تبریز

    

  شرکت کنندگان 
  

 تاریخ برگزاري   :ورود 8/8/1393پنجشنبه   
  :خروج  9/8/1393  جمعه

 آدرس محل اسکان  شارخوابگاه اف –خیابان پاستور جدید  - تبریز - آذربایجان شرقی
 تلفن تماس    3147018-0914

 انتصابات نام استان شهر وضعیت

     سرپرست کل  نادر فروتنیان  
     سرپرست فنی رضا امینیان 

    مسئول داوران مهدي شاطري  
      ديرحمت محم 

  احمدرضا راهزانی     داوران
    فرهاد لشگري 
    کمیل تقی زاده 
    محمد دهقان 

 این فرم از طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی محسوب می گردد. 
)www.iranhockey.org(  
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  برگشت دور  – Aلیگ برتر باشگاههاي کشور گروه 
  

 قات مساب 

 محل برگزاري   )گچساران ( کهگیلویه و بویراحمد 

نفت و گاز گچساران، هیئت هاکی استان همدان، شهرداري اراك، هیئت هاکی 
  استان ایالم

    

  شرکت کنندگان 
  

 تاریخ برگزاري   :ورود 15/8/1393پنجشنبه   
  :خروج  16/8/1393  جمعه

 آدرس محل اسکان  بگاه شهداي صنعت نفتخوا –شرکت نفت  –کوي مدرس  - گچساران
 تلفن تماس     0916 -  8197726:آقاي رحمت محمدي

 انتصابات نام استان شهر وضعیت

    سرپرست کل  نادر فروتنیان تهران  
    ناظر داوران مهدي شاطري همدان  
     آرش جهانی لرستان 

  ذبیح اله جان قربان اصفهان    داوران
   احمد کاظمی لرستان 
   محمد دهقان اصفهان 

 این فرم از طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی محسوب می گردد. 
)www.iranhockey.org(  
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  برگشتدور  – Bگروه لیگ برتر باشگاههاي کشور هشتمین 
  

 مسابقات  

 محل برگزاري   سمنان

هیئت هاکی استان  - ستان گلستانهیئت هاکی ا - هیئت هاکی استان لرستان
    شهرداري تبریز - سمنان

  شرکت کنندگان 
  

 تاریخ برگزاري   :شروع 22/8/1393پنجشنبه   
  :پایان  23/8/1393  جمعه

 آدرس محل اسکان  هتل سنگسر - مهدي شهر - سمنان
 تلفن تماس      0919 - 2326788: آقاي عباس بینش

 انتصابات  نام استان شهر وضعیت

    سرپرست کل  نادر فروتنیان تهران  
    فنیناظر  رضا امینیان همدان  
     سرپرست داوران حسن یاري نیا گیالن 

   داوران  احمدرضا راهزانی مرکزي 

 
   محمد دهقان اصفهان 
    معین نایب لی کرمان 
    حامد طاهري  مرکزي  
    کمیل تقی زاده  مازندران  

 طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی محسوب می گردد این فرم از. 
)www.iranhockey.org(  
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  لیگ برتر باشگاههاي کشور دوره نیمه نهایی، رده بندي و فینال هشتمین
  

 مسابقات  

 محل برگزاري   استان البرز

  نفت و گاز گچساران –شهرداري اراك 
  شهرداري تبریز - تان سمنانهیئت هاکی اس

  شرکت کنندگان 
  

 تاریخ برگزاري   :شروع 29/8/93 صبح      پنجشنبه   
  :پایان  29/8/93  بعدازظهر پنجشنبه

   - میانجاده -متري گلشهر 45 -خروجی گلشهر - قزوین - اتوبان کرج - استان البرز
 ورزشگاه انقالب - باغستان

 برگزاري آدرس محل  

 تلفن تماس   0912 -4070615

 انتصابات  نام استان شهر وضعیت

    ناظر داوري  مهدي شاطري همدان 

   سرپرست فنی حسن یاري نیا گیالن  
   سرپرست کل نادر فروتنیان تهران 
   داوران  احمد کاظمی  لرستان 

 
   رحمت اله محمدي کهگیلویه و بویراحمد 
    محمد دهقان اصفهان 
    کمیل تقی زاده  مازندران  
    آرش جهانی  لرستان  
    علی محقق نیا  گلستان  
    معین نایب لی  کرمان  
    احمد رضا راهزانی  مرکزي  

 این فرم از طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی محسوب می گردد. 
)www.iranhockey.org(  
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 )بانوان(مسابقات   امید دختران هاکی کشور
 محل برگزاري   مازندران
   -باشگاه فرهنگی ورزشی ریف اصفهان - آذربایجان شرقی -آذربایجان غربی -مازندران

  خراسان رضوي -گلستان -همدان –ایالم 
  
  
  
  

 شرکت کنندگان

 تاریخ برگزاري   :ورود 9/1393/ 4  
  :خروج  7/9/1393

 آدرس محل اسکان  دانشگاه آزاد اسالمی-جاده کیا کاله -قائم شهر -رانمازند
 تلفن تماس   0911- 9512357خانم محمد زاده 

 انتصابات نام استان شهر وضعیت

   داوران نرگس ابراهیم پور مازندران  
   صدیقه نصیري مازندران 
   نین خلخالیناز قزوین 
   فاطمه زارع فارس 
   مهرناز پوالدي فارس  
   امینه خجسته خوزستان 

   شهرزاد معلم زاده کرمان  

   سمیرا کیانفر  کرمان  

   لیال خلخالی قزونی  

   کارورزان  لیال عبدالهی ایالم 
   شیرانیفریناز  اصفهان   

   زهرا بدلی  آذربایجان غربی   

   سعیده اشرفی اصفهان   

   زیبا فتوحی  آذربایجان غربی   

   حدیث قره خانی همدان   

   زهرا توانا  فارس   

   مسئول دوران  فریما فرخلو کهگیلویه و بویراحمد 
   خدیجه افشاري شیراز   

 این فرم از طریق وب سایت فدراسیون هاکی صادر شده است و ابالغ رسمی محسوب می گردد. 
)www.iranhockey.org(  

  

  

  

 


