
(6139) فدراسیون هاکی انتصابات داوران و عوامل برگزاری مسابقات  

  

 

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

 

)بانوان( مسابقات  جام کوثر  - 1395 لیگ برتر باشگاههای کشور نهاییدور  

 مرکزی, اراک محل برگزاری

 1396فروردین  29قبل از ظهر سه شنبه,  تاریخ ورود

 1396فروردین  31بعد از ظهر پنجشنبه,  تاریخ خروج

 ایالم, خراسان رضوی, گیالن, همدان الف تیم های شرکت کننده

 آقای علی مشایخی هماهنگی اسکان

 09183671055 شماره تماس

مرداد 5ورزشگاه  آدرس  

 وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی انتصابات

 تائید تهران تهران آلی ال عطار سرپرست کل

ایل بیگیطوبی  مسئول فنی و داوران  تائید تهران تهران 

 تائید ساری مازندران صدیقه نصیری داوران

 تائید اصفهان اصفهان فریناز شیران

 تائید کرمان کرمان شهرزاد معلم زاده

 تائید شیراز فارس مهرناز پوالدی فر

 تائید شیراز فارس فاطمه زارع

 تائید قم قم زهرا فالح جاج ها

 تائید تبریز آذربایجان شرقی سعیده اشرفی
 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6139) فدراسیون هاکی انتصابات داوران و عوامل برگزاری مسابقات  

  

 

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

 

(آقایان) مسابقات  1395لیگ دسته یک باشگاههای کشور  

 استان: گلستان –شهرستان: گرگان  محل برگزاری

 1396تیر  19دوشنبه, قبل از ظهر  تاریخ ورود

 1396تیر  23بعد از ظهر جمعه,  تاریخ خروج

 لرستان, خراسان رضوی, کرمان, اصفهان, گیالن: Aگروه  تیم های شرکت کننده

 گلستان, تهران, فارس, سیستان و بلوچستان, مازندران: Bگروه 

 (09113773407مرتضی احمدی ) هماهنگ کننده

های اداره کل  زش و جوانان استان گلستان, سوئیتبهمن, جنب اداره کل ورمیدان کاخ, کوچه ششم  آدرس  

 وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی انتصابات

 تائید فدراسیون فدراسیون حمید رضا بخارایی سرپرست کل

 تائید کرمانشاه کرمانشاه شاپور مرادخانی  مسئول فنی

 تائید همدان همدان مهدی شاطری مسئول داوران

 تائید فدراسیون فدراسیون حسن اباذری داوران

 تائید همدان همدان علی گلگون

 تائید گرگان گلستان علی محقق نیا

 تائید ساری مازندران کمیل تقی زاده

 تائید اراک مرکزی احمد رضا راهزانی

 تائید خرم آباد لرستان امیر صف آرا

 تائید نقده آذربایجان غربی فرهاد لشگری

 تائید شیراز فارس حسین عاقبت بین

 تائید مهدیشهر سمنان عباس ذوالفقاری

 تائید اراک مرکزی یحیی زاهدی جاج ها

 تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد علی دانش

 تائید همدان همدان نیما امینیان
 (www.iranhockey.orgمی گردد ) این فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6139) فدراسیون هاکی انتصابات داوران و عوامل برگزاری مسابقات  

  

 

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

 

)بانوان( مسابقات   (جام کوثر) 1396 لیگ برتر باشگاههای کشور نهمین دوره 

 همدان, همدان محل برگزاری

 1396 مرداد 24قبل از ظهر سه شنبه,  تاریخ ورود

 1396 مرداد 27, بعد از ظهر جمعه تاریخ خروج

, کرمان, گلستانایالم, خراسان رضوی, گیالن, همدان الف تیم های شرکت کننده  

 خانم طیبه نوری هماهنگی اسکان

 09356214857 شماره تماس

  آدرس

 وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی انتصابات

 تائید تهران تهران آلی ال عطار سرپرست کل

فنیمسئول   تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد شهال گشتاسبی 

داوران مسئول ایل بیگیطوبی    تائید تهران تهران 

 تائید ساری مازندران صدیقه نصیری داوران

 تائید کرمان کرمان سمیرا کیانفر

 تائید کرمان کرمان شهرزاد معلم زاده

 تائید شیراز فارس مهرناز پوالدی فر

 تائید شیراز فارس فاطمه زارع

 تائید همدان همدان حدیث قره خانی

 تائید گچساران کهکیلویه و بویر احمد فرما فرخلو

 تائید قزوین قزوین نازنین خلخالی جاج ها

 تائید تبریز آذربایجان شرقی سعیده اشرفی

باقری الهام  تائید تهران تهران 
 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )

 


