
 (جوانان(نتایج دومین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور ناشنوایان 

 / لرستان 2911شهریور  12-21

 

 به شرح ذیل معرفی شدند :  نفرات برترو  ارسراسر کشور برگز استان 01از ورزشکار  011مسابقات با حضور این 

  «کشتی فرنگی » 

 :کیلوگرم  01وزن 

و مهدی نکویی از خراسان  اصفهاناز  غالمیعارف  -3  علی اصغر فدائی از خراسان رضوی -2  مجتبی اسدی از لرستان-0

 رضوی 

 : کیلوگرم 00 وزن

 علی کرمانی از خراسان رضوی و رضا یخکشی از مازندران       -3علیرضا رسولی از کردستان -2  لرستان از کوهی کاه رضا -0

 : کیلوگرم 01 وزن

 رسول مددی از تهران و حامد الیقی از اردبیل-3محمد جواد یوسفی از مازندران  -2 اصفهان دانشوراز علیرضا-0

 : کیلوگرم 00 وزن

 محمد حسین قاسمی از اصفهان -3لرستان مهدی رستمی از -2  لرستان از قباد اوالد مجتبی-0

 : گرم کیلو 17 وزن

 نیا از اصفهان سجاد ثابتیمحمد باقر محمدی از تهران و -3محمد رضا صدری از اردبیل  -2  لرستان از محکی شیرزاد-0

 : کیلوگرم 47 وزن

 حمیدرضا رادانی از اصفهان-3امیر مرتضایی از خراسان رضوی  -2  یرضا صادقی نژاد از تهرانعل-0

 : کیلوگرم 60 وزن

  لرستان از باقری رضا-0

 : کیلوگرم 021 وزن

  اصفهان از رزاقی حسینی امیر سید-0

 

 

 

 

 



 « آزادکشتی » 

 :کیلوگرم  01زن و

لی از خراسان یاسماع رضافردین غالمی از کرمانشاه و احمد-3خشایار قیصری از مازندران  -2  ناصر کریمی از خراسان رضوی-0

 رضوی

 : کیلوگرم 00 وزن

 از لرستان و رضا طاهری از هرمزگان  سعید بیگیسید -3امیرحسین شعبانی از خراسان شمالی  -2   وینقز از کاظمی علیرضا-0

 : کیلوگرم 01 وزن

 از خراسان رضوی میالد خداییعلی شاکری از تهران و -3امیر سیاه پوش از کردستان  -2   کرمانشاه از رستم آبادی کیوان-0

 : کیلوگرم 00 وزن

 حمید حصاری از خراسان شمالی و ایمان علیزاده از مازندران -3از لرستان   ی نیاعلی کریم-2  مازندران از کنعانی رضا حمید-0

 :  کیلوگرم 17 وزن

 از مازندران و جواد علیزاده از خراسان رضوی مرادیعلی -3از لرستان   احمد بخشی وند-2  تهران از حاجی حسین محمد-0

 : کیلوگرم 47 وزن

 حسین دل نواز از خراسان رضوی-2   تهران از عباسپور حسین محمد-0

 : کیلوگرم 60 زنو

  تهران از رپورقم رسول محمد-0

 : گرم کیلو 021 وزن

 د فهمیان از مازندران احم-0

 

امتیاز نیز مقام های اول تا سوم تیم را کسب  21امتیاز و تهران با  73امتیاز ، مازندران با  02استان های خراسان رضوی با 

 نمودند.

 


