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 30/70/6931تاریخ: 

  برادر عزيز و ارجمند جناب آقای محمدصادق فرجی

 ریاست محترم فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران  
 

 .بزرگساالن و امید یسن ۀرد در انیآقا كومیته یكشور مسابقات قهرمان بیست و سومین سالنتیجه برگزاری  :موضوع

 سبك بزرگساالن و امید یسن ۀدر رد انیآقا كومیته یكشور مسابقات قهرمان ومین سالبیست و ساحتراماً عطف به تقویم ورزشی سبك 

 استانهای از فایتر 011منتخب، از میان بیش از  فایتر 011 حضور با 42/6/9316جمعه مورخه در روز  شیرزاد كانچو كیوكوشین ذن شین

 تهران رجایی شهید دانشگاه ورزشی سالن در مازندران گیالن، مركزی، ،شرقی آذربایجان غربی، آذربایجان كردستان، لرستان، بوشهر، تهران،

  گردید و نتیجه مسابقات به شرح ذیل میباشد: برگزار

 امید سنی رده انفرادی نتايج

 مقام سوم مشترک مقام سوم مقام دوم مقام اول وزن

 محمدی امیر طالعی سامان بهادری سهیل مغانلو عبداله 55-

 قهوه همتی محمدرضا حسینی شاهین سید عربی كالته محمد نلومغا عبداله 62-

 فضلی امیر عابدی محمد امیر عابدی آیدین عبیری مرتضی 69-

مدیاح محمد  شکوریان ابوالفضل عزیزی صادق 76- گلیج محمد    

رهنما علی محمدی محمد كارگر ابوالفضل 76+ قدیمی یاسر   

     

     

 ساالنبزرگ سنی رده انفرادی نتايج

 مقام سوم مشترک مقام سوم مقام دوم مقام اول وزن

 ژیان جالل خضری محمد رئوفی فضیل داوودی میالد 60-

 عسگری محمد زاده بیگ عارف غانعی حمید ندایی عارف 70-

 زاده بیگ عارف نصیرزاده میثم حسینی شاه میثم روستایی ابوالفضل 80-

نقیان علی رضا  بانیقر پیمان علیزاده سروش اسعدی وحید 90-  

سرشت نیك مجید  سلحشوری امین محمد اسدیان سعید 90+ ریسوند محسن    
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 تیمی نتايج

مقام 

 اول

 یوسف مربیگری و شعبانی اله ذبیح شیهان سرمربیگری و سرپرستی با( نزاجا زرهرن شهید پادگان) تهران استان

 اول مقام  شعبانی اصغر اسعدی،

مقام 

 دوم
 دوم مقام ژیان جالل مربیگری و مکی رشید جواد نمایندگی و سرپرستی با رضوی خراسان تاناس

مقام 

 سوم
 سوم مقام آبادی حاجی مجتبی مربیگری و آبادی حاجی قاسم محمد نمایندگی و مربیگری با مركزی استان 

 
    

 

 :ويژه میهمانان

 سبك، رئیس نایب و فنی كمیته رئیس حنایی مجید هانشی سبك، یسئر و ایران در كاراته كیوكوشین بنیانگذار شیرزاد یوسف كانچو

 حراست رئیس كارگریان غالمحسین دكتر و سبك دبیر استدابادی آرش شیهان داورپناه، استاد یسه،ئر هیئت عضو انصاری احمد هانشی

، (آجا هوایی پدافند فرماندهی) صفوی مجتبی سرهنگ، (پاسداران سپاه كل فرماندهی از) رشیدی عباس سرهنگ، رجایی شهید دانشگاه

 از جمعی و (انتظامی نیروی فرماندهی ستاد از) شاهکرمی سعید سید سروان، (دانشگاه و حوزه استاد) میرحسینی حسن سید دكتر.. ا آیت

 حضور داشتند.  كشوری و لشکری مسئولین

 

 

 با احترام                                                                                                                       

 يوسف شیرزاد                                                                                                                                  

 (2531 )سالمؤسس مکتب کاراته شیرزاد                                                                                                                                 

 (2533ذار کیوکوشین کاراته ژاپن در ايران )سال بنیانگ                                                                                                                                 

 (2535( )سال ذنشینالمللی شیرزاد کیوکوشین )سازمان بین مؤسس                                                                                                                                 


