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In His Best Name

I have to express my happiness to see Iran hosting the 
athletes and future volleyball players of Asia. The 2nd 
Asian Men’s U23 Championship provided the Asian 
residents to get familiar with the rich culture, history, and 
civilization of Iran and the historic city of Ardabil.  This can 
be an introduction to establish friendship among nations.
Iranian volleyball has witnessed its continual two-decade 
efforts in recent years and found great glories that made 
the people happy. The youth, Juniors, and senior age 
groups have always shone in Asian tournaments. Since 
U23 teams is added to Asian and World age groups, Iran 
crowns the 1st Asian edition and had appeared in both 
world editions. 

I hope to receive high score from you of the hosting 
condition this time in Ardabil to pave the way for World 
hosting next rounds. 

I appreciate the hardworking of official both in volleyball 
federation and Ardabil. I wish a happy stay for our dear 
guests spending good time in Iran and experiencing a 
fair play.  

Masoud Soltanifar 
The Youth & Sports Minister of Iran

به نام خدا

شما  گردهمایی  برای  محلی  ما  عزیز  ایران  که  خرسندم  بسیار 
مسابقات  میزبانی  است.  آسیا شده  والیبال  آینده سازان  و  ورزشکاران 
قهرمانی مردان زیر 23 سال آسیا، فرصت مغتنمی است برای آشنایی 
شما ساکنین محترم قاره کهن آسیا، با تاریخ، فرهنگ، تمدن کشوری 
بزرگی به نام ایران و شهری تاریخ ساز به نام اردبیل، که باب گفتگو و 

دوستی ها را میان ملت ها می گشاید.

دهه  دو  روزی  شبانه  تالش  مزد  اخیر،  های  سال  در  ایران  والیبال 
یافته  دست  غرورآفرینی  عناوین  به  و  گرفته  را  خود  پشتوانه  با  کار 
که کام مردم ایران را شیرین کرده است. نوجوانان، جوانان و مردان 
ایران در همواره در عرصه رقابت های آسیایی درخشیده اند. طی سال 
های اخیر که رده سنی زیر 23 سال نیز به جمع مسابقات آسیایی و 
جهانی پیوسته، ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا در نخستین 
دوره مسابقات شده و در هر دو دوره رقابت های جهانی این رده نیز 

حضوری قابل توجه داشته است.

امید دارم که این بار در برگزاری مسابقات چنین رویداد معتبری نیز 
از شما عزیزان، نمره قابل قبولی دریافت کرده و راه برای میزبانی های 

جهانی آینده هموار شود.

اردبیل،  شهر  همچنین  و  والیبال  فدراسیون  در  همکارانم  از  اینجانب 
به دلیل میزبانی و برگزاری این رویداد مهم، کمال قدردانی را دارم و 
امیدوارم مهمانان محترم ما نیز ضمن برگزاری بازی های جوانمردانه، 
طی مدت حضورشان در ایران ایام فرحبخشی را سپری کنند و با خاطره 

خوبی از دوستی ها و مهربانی ها به سالمت به کشورشان بازگردند.

مسعود سلطانی فر
وزیر ورزش و جوانان ج.ا. ایران

Message of The Youth & Sports
Minister of Iran
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The popularity of Volleyball has continuously keep rising 
among Asian and Oceanian, witnessed from the previous 
edition of Asian Men’s U23 Volleyball Championship. 
The event has received the favorable response from 
volleyball fans all over the world, not only in Asia and 
Oceania, approved by the great number of spectators 
both in venues and via broadcasting television.  
 In 2017, AVC is pleased for the I.R. Iran Volleyball 
Federation to be the host of this one of the most exciting 
Championship organized by AVC, “SMM 2nd Asian Men’s 
U23 Volleyball Championship” from May 1-9, 2017, in 
Ardabil, Iran.  With top-level teams from 11 countries 
participating in this competition, this can be a guarantee 
of good quality, exciting matches for volleyball fans.   
 I sincerely wish for all participating teams to bring the 
victory back home, and also hope that with the strong 
capable organization, and good cooperation among local 
authorities and volleyball fans will bring the success to 
this Championship. 

SALEH A. BIN NASSER
AVC President

برگزاری  به  استناد  با  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  در  والیبال  محبوبیت 
تنها در آسیا  نه  دوره های قبلی مسابقات مردان زیر 23 سال آسیا 
از  بلکه در سرتاسر جهان رو به گسترش است. بسیاری  اقیانوسیه  و 
به  تلویزیونی  های  شبکه  طریق  از  و  سالن  در  حضور  با  تماشاگران 
حمایت گسترده از این ورزش می پردازند. کنفدراسیون والیبال آسیا 
در سال 2017 مفتخر است ایران را به عنوان  میزبان یکی از مهمترین 
امیدهای آسیا” معرفی  نام “دومین دوره مسابقات  به  مسابقات آسیا 
کند که از یازدهم تا بیستم اردیبهشت در شهر اردبیل برگزار می شود. 

از  این مسابقات حضور دارند که خود نشان  برتر آسیا در  تیم  یازده 
کیفیت خوب و هیجان باالی مسابقات برای والیبال دوستان دارد. من 
از صمیم قلب آرزو می کنم که تمامی تیم های شرکت کننده با دست 
پر به خانه برگردند. امید است با توجه به توانایی باالی کشور میزبان 
و مشارکت باالی برگزارکنندگان محلی و تماشاگران والیبال در این 

مسابقات، توفیق همه جانبه در برگزاری آن حاصل شود. 

صالح بن ناصر
رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا

Message of AVC President
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به نام خدا

اردبیل،  حماسه ساز  و  تاریخی  شهر  میزبانی  به  ما  عزیز  ایران  اینک، 
برای نخستین بار، برگزار کننده مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 
23 سال آسیاست. مسابقاتی که آوردگاه ستارگان آینده والیبال قارۀ 
کهن است و خود نیز، عرصۀ رقابتی هیجان انگیز میان بازیکنان جوان 

از کشورهای مختلف خواهد بود.

و  والیبال  فدراسیون  در  همکارانم  مسئوالنه  های  تالش  که  مفتخرم 
مهم،  پیکارهای  این  برگزاری  آماده سازی  برای  اردبیل  بزرگ  شهر 
رده  این  میزبانی  تجربه  نخستین  ایران  اکنون،  و  بوده  بخش  نتیجه 
سنی را در این شهر پشت سر می گذارد. تجربه ای که در افق خود، 

میزبانی رقابت های جهانی را دیده است.

بازیکن،  از؛  اعم  محترم،  مهمانان  به  خوشامدگویی  ضمن  اینجانب، 
مربی، سرپرست، داور و مسئولین کنفدراسیون آسیا، امیدوارم ضمن 
برگزاری رقابت هایی پر شور و جوانمردانه، خاطره خوشی نیز از ایران 

به خانه و برای خانواده خود ببرند.

محمدرضا داورزنی     
رییس فدراسیون والیبال

Message of President of 
Iran volleyball federation

In the name of God,

The Compassionate, the Merciful
This is an honor to host the 2nd Asian Men’s U23 
Volleyball Championship in the historic city of Ardabil.  It 
is an event for future players of Iran as well as the young 
players of other countries around the Asia.  

I am so pleased to inform the committed efforts of Iran 
volleyball federation along with the local officials worked 
well and Iran is now ready to have the first hosting 
experience in this age group while hosting the world 
league on its top horizon.

I hereby express my sincere welcome to all the 
participating teams including players, coaches, team 
managers, referees, and dear control committee hoping 
a happy stay and wishing you all to take great memories 
home.

Mohammad Reza Davarzani
President of Iran volleyball federation
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On behalf of the officials and hospitable people of Ardabil, 
I am honored to welcome all dear athletes, coaches, 
referees and guests participating in the second Asian 
Men’s U23 volleyball championship; we hope this is 
going to be so enjoyable and memorable a championship 
for you in the touristy city of Ardabil. 
Sports events are no doubt the most important way for 
expanding friendship between nations. We regard this 
competition to deepen friendly relations between the 
Iranian nation and all the participating countries as well.
Volleyball is one of the most popular sports with many 
enthusiasts all over the world who enjoy watching it. This 
sport has also caught the eyes of many Iranians and 
is played in different parts throughout the country. The 
dramatic advances made in the Iranian volleyball is in 
all age groups of both men and women particularly Iran 
men’s Sr. national volleyball team that is placed 7th in the 
FIVB Ranking.
We assume in your countries, also like Iran, the popularity 
of volleyball is on the rise and you are looking for 
methods to improve and appear stronger at international 
and continental competitions by well-planned programs 
on the youth and basic levels.
We believe the role of Asia will be highlighted in the 
future of world volleyball by the plans of AVC. Holding 
such championships in the fundamental levels like the 
U23 tournament in Ardabil is an opportunity for all teams 
to share their experience in order to enhance the power 
of Asian volleyball in the world besides competing in a 
friendly atmosphere.
Ardabil is one of tourist attractions in Iran located in 
an area at descent level above the sea with a unique 
weather enjoying standard sports and accommodation 
facilities such as Rezazadeh stadium of 6000 seats 
providing the teams with a special service to participate 
in tournaments and camping at lowest expense. The 
participating teams are also welcomed to visit natural 
and historical sights of the city and go to the therapeutic 
hot mineral-water pools of Sarein and Meshkin Shahr, 
since Ardabil is a perfect host.

Majid Khodabakhsh 
Governor of Ardabil

به نام خدا

از طرف دولت و مردم میهمان نواز اردبیل، به همه ورزشکاران، مربیان، 
والیبال  مسابقات  دوره  دومین  در  حاضر  گرامی  میهمانان  و  داوران 
قهرمانی زیر 23 سال مردان آسیا خوش آمد میگوییم و امیدواریم این 
از  با لحظات شیرین و خاطره های خوب  مسابقات برای شما همراه 

منطقه توریستی اردبیل باشد.
ابزارها برای روابط  بدون شک رویداد های ورزشی یکی از مهمترین 
دوستانه بین ملت ها و فرهنگ هاست، امیدواریم این مسابقات بهانه 
ای باشد برای ایجاد ارتباط های عمیق تر و دوستانه تر بین مردم ایران 

و مردم کشورهای شرکت کننده در مسابقات.
ورزش والیبال یکی از محبوب ترین ورزش های جهان است و عالقه 
مندان بسیاری در سراسر جهان دارد که از بازی یا تماشای آن لذت 
میبرند. والیبال در سال های اخیر توجهات بسیاری را در ایران به خود 
جلب کرده و در مناطق مختلف ایران والیبال بازی میشود. پیشرفت 
های والیبال ایران در تمام رده های سنی زنان و مردان چشمگیر بوده 

است به گونه ای که تیم ملی در رتبه هفتم جهان قرار دارد.
بدون شک در کشور شما نیز به مانند ایران، محبوبیت والیبال رو به 
افزایش است و با برنامه ریزی های دقیق در سطوح پایه و جوانان به 
دنبال حضور قدرتمند در عرصه های جهانی و قاره ای این ورزش هستید.

معتقدیم با برنامه ریزی های انجام شده در کنفدراسیون والیبال آسیا، نقش 
قاره کهن در آینده والیبال جهان پر رنگ تر خواهد بود. برگزاری مسابقات 
والیبال در سطوح پایه از جمله رقابت های زیر 23 سال در اردبیل فرصتی 
برای همه تیم هاست تا درکنار برگزاری مسابقات در فضای دوستانه، از 

تجربیات همدیگر برای افزایش قدرت والیبال آسیا در جهان استفاده کنند.
اردبیل یکی از مکانهای زیبا و توریستی ایران است و با داشتن ارتفاع 
مناسب از سطح دریا ، آب و هوای بی نظیر و زیرساخت های اقامتی 
و ورزشی استاندارد از جمله ورزشگاه 6000 نفری رضازاده شرایط بی 
نظیری برای تیم های مختلف والیبال فراهم می آورد تا با هزینه ای 
بسیار مناسب اردوها و مسابقات ورزشی خود را برگزار کنند. همچنین 
تیم ها میتوانند در کنار تمرینات خود از اماکن تاریخی و طبیعی اردبیل 
بازدید کنند و در استخرهای آب گرم معدنی و درمانی سرعین و مشگین 

شهر به استراحت بپردازند، زیرا اردبیل یک میزبان تمام عیار است. 

مجید خدابخش
استاندار اردبیل

Message of the Governor
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در سال 1337 برای اولین بار تیم ملی والیبال مردان پاکستان به تهران 
دعوت شد و چند مســابــقه دوستانه با تیمهای ملی و باشگاهی و ارتش ایران انجام داد. 

تیم ملی والیبال مردان ایران برای اولین بار در این سال تشکیل شد.
چندی بعد تیم ملی مردان ایران به مسابقات والیبال در بازیهای آسیایی 1958 
توکیو اعزام شد. اعضای این تیم را هشت بازیکن )کمال پورهاشمی، عبدالمنعم 
تــهــرانی،  عــبــاس  زاده،  شریف  محمد  اشتری،  اسمعیل  محمد  کمال، 
مـحمود عدل، حسینعلی امیری و سیاوش فرخی( تشکیل می دادند و مربی 
تـــیم هم استاد فــریــدون شریف زاده از بزرگان والیبال، بسکتبال و فوتبال 

آن دوران بود و سابقه عضویت در تیم گاالتا سرای ترکیه را هم داشت.
این تیم که برای اولین بار در چــنیـــن رویداد مهمی شرکت کرده بود، توانست 
با افتخار و سربلندی مقام دوم مسابقات را کسب نموده و مدال نقره اولین دوره 

مسابــقــات والیبال بازیهای آسیایی را برای کشورمان بــه ارمغان آورد.
پس از این مسابقات، فعالیت های بیــن الــمللی بیشتری در ورزش والیبال 
ایران آغاز شد. اعزام مربیان و داوران به کالسهای بین المللی، دعوت از تیم 
هــای خارجی و اعزام تیمهای ملی کشورمان به تورنمنت ها و مسابقات 
قهرمانی آسیا، غرب  بازیهای آسـیایی، مسابقات  مانند  المللی  بین  رسمی 
جهان،  دانشجویان  جهانی،  جام  جهان،  قهرمانی  مرکزی،  آسیای  آسیا، 
ارتشهای جهان، ناشنوایان جــهـان، معلولین جهان و راه آهن های جهان و 
جام های جمهوریت ترکیه، ریاست جمهوری قزاقستان، شیخ راشد امارات 

و بخشی از این فعالیــت هـاست.
با  ایران  لیگ سراسری  والیبال  مسابقات  برگزاری  داخلی،  رویـداد های  در 
عنوان جام پاسارگـــارد که در سالهای 1353، 1354 و 1355 انجام شد 
و مسابقات بین المللی دهه فجر و لیگ های برتر و دسته اول باشگاهها که 
از سال 1372 تاکنون انجام مي شود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در 
رواج و گسترش و پیشرفت والیبال در کشور تاثیر فراوان برجای گذارده است.

والیبال بعد از پیروزی انقالب اسالمی
در سالهای اولیه پیروزی انقالب اسالمی در ایران، تحت تاثیر شرایط جنگ 
تحمیلی علیه کشورمان و به علت تعویض های پیاپی روسای فدراســیــون 
و تـغییرات وسیع در کادر هیئت رئیسه، برنامه های والیبال شکل پایداری 
و  عــمــومــی  ورزش  زمیــنــه  در  شــد  می  کوشش  بیشتر  و  نداشت 
همگانی برنامه ریزی شود. لذا به جای رقابت های باشگاهی، برنامه ریزی 
رقابتها  این  که  شد  انجام  کشور  قهرمانی  مسابقات  ساله  همه  برگزاری 

همچنان نیز برگزار می شوند.

رفته رفته با پایان یافتن جنگ تحمیلی و سامان یافتن مدیریت و برنامه ریزی 
در ورزش کشور، برنامه ها و مسابقات والیبال نیز در سراسر کشور به لحاظ اجرا، 
کمیت و کیفیت شکل بهتری به خود گرفت. دوباره اعزام تیم ها به خارج از کشور 
و دعوت از تیم های خارجی از سر گرفته شد و والیبال پا در راه شروعی دوباره نهاد.

تا سال 1379  از سال 1365  که  فجر  دهه  المللی  بین  والیبال  مسابقات 
برگزار شد از جمله رویــدادهــای ارزنده در تاریخ والیبال ایران اســت که 

به پیشرفت والیبال کشورمان سرعت بخشید و زمینه ای شد برای توجه باشگاه ها و 
تیمداری در والیبال داخلی تا جایی که لیگ های برتر و دسته اول باشگاه های کشور 
به شکل نوین خود یعنی آن طور که در دنیا معمول بود، پی ریزی شد و سال به سال 

رونق یافت.
ایوان  والیبال همچون  آشنای جهان  نام  مربیان  گرفتن  کار  به  با  دیگر،  از سوی 
بازیکن  امر  به  پایه  یوتسا ستکوویچ در کنار مربیان داخلی در رده  بوگاینکوف و 
سازی و آموزش توجه ویژه شد. همچنان که با حضور مربیان بین المللی دیگری نظیر 
پارک کی وون، میلوراد کیاچ، زوران گائیچ، خولیو والسکو، اسلوبودان کواچ، رائول لوزانو 
و اکنون ایگور کوالکوویچ در راس کادر فنی مردان ایران علم روز والیبال به بازیکنان 
ایرانی تزریق شد. از این روست که طی سالهای اخیر عناوین متعدد جهانی و آسیایی و 
مدال های رنگارنگ والیبال در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن افتخار بی چون 
و چرایی برای ورزش ایران رقم زده و والیبال را به عنوان پرافتخارترین ورزش گروهی 

ایران به همگان معرفی کرده است.
کسب کرسی های قابل توجه در کنفدراسیون آسیا توسط نمایندگان ایران نیز از دیگر 
افتخارات والیبال کشورمان است. غفار درخشنده، محمود افشاردوست، مریم حسابی و 
دکتر رامین طباطبایی به ترتیب اعضای کمیته های مسابقات، مربیان، رسانه و پزشکی 

کنفدراسیون والیبال آسیا می باشند.
اکنون محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون 
آسیا و عضو دپارتمان لیگ جهانی است. همچنانکه مهمترین و باالترین کرسی جهانی 
والیبال را که تاکنون یک ایرانی به دست آورده، در اختیار دارد. دکترمحمدرضا داورزنی 
اکنون عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال است و طی حکمی از سوی وزیر ورزش 

و جوانان، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور شد.

روسای فدراسیون والیبال
1. امیر عباس امین از سال 1336 تا اواخر سال 1342

2. کاظم رهبری از اواخر سال 1342 تا سال 1347
3. علی اکبر میر فخرائی حدود 8 ماه از سال 1347

4. کمال خانلی از نیمه دوم سال 1347 تا سال 1349
5. فریدون فرخ نیا از سال 1349 تا سال 1351

6. تیمسار سرلشگر مهدی خزاعی از سال 1351 تا سال 1353
7. فرهاد مسعودی از سال 1353 تا اواخر سال 1356

8. جناب سرهنگ منوچهر شاپوری از اواخر سال 1356 تا پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران

9. زنده یاد محمود عدل سال 1358
10. استاد غالمرضا جباری از اواخر سال 1358 تا سال 1360

11. جابر خلف زاده از سال 1360 تا نیمه اول سال 1361
12. حسین علیرضائی تهرانی از نیمه اول سال 1361 تا نیمه دوم سال 1363

13. استاد غالمرضا جباری از نیمه دوم سال 1363 تا اواخر سال 1365
14. پرویز خاکی از اواخر سال 1365 تا اواخر سال 1368

15. محمدرضا یزدانی خرم از اواخر سال 1368 تا مرداد سال 1385.
16.محمدرضا داورزني از نیمه دوم مرداد سال 1385 تاکنون.فوتبال استفاده می شد. 

سرانجام اولین توپ والیبال توسط شخصی به نام قمشه ای ساخته شد.
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میرمهدی  توســــط  شــمــسی  هجری  ســــال 1299  اواخر  والیـــبال 
ورزنده، استاد بزرگ ورزش، بــه ایـران وارد و تعلیم آن از دارالمعلمین ورزش 
آغــاز شد. بازی والیبال در ایران در ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود و به 
شــکــل های مختــلفی انجام می شد. فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند 
قوانین آن پایه و اساس اصولی نداشت و هر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی 

خود که اکثراٌ با مشت زدن یا سمبه زدن همراه بود با تــوپ بازی می کرد.
در سال 1302 شمسی با استفاده از تــرجــمـه مجالت خارجی قوانینی 
که در آن زمان در کشورهای دیگر اجرا می شد، در ایران نیز رایج شد. از 
سال 1304 توجه عمومی نسبت به این ورزش بیشتر شد و ظرف مـــدت 
کــمــی طرفداران بسیاری جذب این ورزش شدند. به طوری که تمرینات 
والیبال در سه محل ، به طــور جدی و مستمر شروع و دنبال شد. این سه 

محل عبارت بودند از:
1. دارالمعلمین ورزش

2. کلوپ شایسته یا اجتماعیون
3. کلوپ ورزشی کالج البرز.

البته کالج البرز نسبت به دیگر مراکز ورزشی آن زمان، از امکانات بیشتر و 
بهتری بهره می برد و در نتیجه اکثر جوانان برای تمـریـن به این محل می 
رفتند. اولین مسابقه والیبال در سال 1304 بین دو تیم دارالمعلمین ورزش 
و کـــلوپ شایسته انجام شد که باهیجان فراوان توام بود. چون مسابقه برای 
مردم تازگی داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم 

مسابقه دهنده به وجود آمده و بر هیجان آن افزوده شود. این مسابقه مقدمه ای برای 
توسعه روز افزون این ورزش بود. بازی والیبال به تــدریج به مدارس راه یافت و در 
اندک زمانی توسط مربیان فارغ التحصیل دارالمعلمین ورزش در مدارس و همچنین 

در شهرستانهای کشور رواج و عمومیت یافت.
شهرستان اصفهان اولین شهری بود که بعد از تهران در امر توسعه این ورزش فعالیت داشت. 
اولین مــســـابـقه شهرستان های ایران بین دو تیم والیبال کالج اصفهان و کالج البرز تهران 
برگزارشــد. تهیه توپ والیبال یکی از مشکالت آن زمان بود و برای بازی والیبال اکثراً از توپ 
فوتبال استفاده می شد. سرانجام اولین توپ والیبال توسط شخصی به نام قمشه ای ساخته شد.

در سال 1314 یک دوره مسابقه باشگاهی در تهران برگزار شد که تیم والیبال باشگاه 
دربند جـام قهرمانی را برد. در همین سال نیز چند مسابقه دوستانه و تشویقی بین 
والیبال  مسابقات  دوره  اولین   1318 سال  در  شد.  انجام  تــهـــران  بانوان  تیمهای 

قهرمانی ایران همزمان با مسابقات ســـایـر رشــــته های ورزشی برگزار شد.
بـســکـتبال  و  والیبال   )1324 )سال  ورزشی  های  فدراسیون  تاسیس  ابتداي  در 
دارای فدراسیون مشترک شدند و تا سال 1336 به همین نحو ادامه داشت. در آن 
سالها مسابقاتی تـــحــت عنوان قهرمانی باشگاهها، دستجات آزاد، انتخابی، قهرمانی 

مدارس و دانشکده های هر شهرستان و نهایتاً قهرمانی کشور انجام می گرفت.
اشــــغــال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، ارتباط ورزشی کشور ما به 
ویژه تیم های والیبال را با سربازان این نیروها به همراه داشت و راهی برای آشنا شدن با والیبال 
خارج از کـشــور بــود. در آن زمــان یــک مسابقه دوستانه بین یک تیم از کشورمان با 
ارتش روســیــه در بنــدر انـزلی انجام شد که این بازی به نفع تیم ایران خـــاتــمه یافت.

والیبال در سال 1333 توسط دکتر سید ضیاءالدین شادمان،  قوانین  ترجمه کتاب 
رئیس فـــدراسیون والــیــبال و بسکتبال وقت، و تهیه و تنظیم آن توسط استاد 
کاظم رهبری، رئیس تربیت بـــدنـــی آموزشگاه هــای پــایــتــخت، که از داوران 
ممتاز والیبال در کشورمان بودند، اقدامات ارزنده ای بود که شــکـل مــنظمی را در 

برگزاری مسابقات والیبال آن زمان فراهم نمود.
امیرعباس  والیبال دارای فدراسیون مستقل شد و آقای  پــایـــان سال 1336،  در 
را آغاز کرد. در همین  والیبال کار خود  اولیــن رئیس فدراسیــون  به عنوان  امین 
و  شد  مطرح  جهان  والیبال  المللی  بین  فدراسیون  در  ایران  عضویت  بحث  دوران 

سرانجام یک سال بعد )سال 1959 میالدی( این مهم به انجام رسید.

تاريخچه واليبال در ايران
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The History of Iran’s Volleyball dates back to 1920 around 91 
years ago when Mr. Mir Mahdi VARZANDEH, the prominent 
sports master brought volleyball regulations to Iran. He 
began teaching it at the DARALMOALEMIN (house of sport 
teachers). At the first stage, volleyball did not have any 
special method; it was played in different shapes. Knowhow 
and tactics of volleyball as its rules did not follow any 
fundamental rubrics. Every player was playing it by his own 
private initiative which was attendant by punching the ball. 
In 1922, the translation of foreign magazines into Persian 
assisted adopting those rules which were implemented in the 
other countries.
Since 1925 enthusiasts have drawn more attention to 
volleyball and in a short time, many people were attracted 
to this sport. so that the training of volleyball started 
seriously and continually in three different spots called 
1-House of sports teachers (Daralmoalemin); 2-Shayesteh 
or Ejtemaeiyon club; 3-Sports club of Alborz College. The 
latter comparing with the other two places had more and 
better facilities. Thus, most of the youth were going there for 
practice. After some months of training, the first volleyball 
match in 1925 took place between two teams of House of 
Sport teachers and Shayesteh club which created abundant 
joy. Since the match was new for the people, their presence 
created high rivalry between both teams, it added a lot of 
excitement to the match. The match was an introduction for 
day-to-day development of this new sport. 

Volleyball gradually found its way into the schools and in a 
short period of time by graduated teachers from House of 
Sport Teachers expanded to schools and cities of Iran.
After Tehran, Esfahan was the second city that played a 
major role in the development of volleyball. The first match 
of the cities was held between two teams of Esfahan 
College and Alborz college of Tehran.
Supplying the ball specific for volleyball was one of difficult 
matters in those days; players mostly were using the ball 
of football for playing volleyball. Finally, the first ball of 
volleyball was made by someone called Ghomshehei. In 
1935, club matches were held in Tehran. DARBAND club 
team got the champion title. During the year, some friendly 
and encouraging matches were held among women teams 
of Tehran. The first championship in volleyball along with 
other sport disciplines was hold in 1939. By establishing 
sports federations in 1985, volleyball and Basketball jointly 
had got a federation, it was lasted up to 1957, in those years 
matches were held under the title of club championship, 
free groups, qualification groups, school sport, faculties of 
different cities and at last the national championship.
During the WWII (World War II), when the Allies occupied 
Iran, any sports contact especially in volleyball was made by 
the soldiers; it was a new way to get familiar with volleyball 
of the other countries. At that time a friendly match was 

Brief History of Iran 
Men’s Volleyball
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fixed between Iran and Russian Army team in Bandar Anzaly 
which ended up for Iran. Translating a book into Persian on 
volleyball rules in 1954 by Dr. Seyed Ziaeddin SHADMAN 
was a valuable step taken. He was the president of the 
Volleyball and Basketball federation. The translated book 
was edited by Mr. Kazem RAHBARI, the chief of physical 
Education of schools in capital city, he was one of the 
distinguished referees in volleyball and also active in some 
other sports fields. His book provided a methodical shape for 
organizing volleyball matches. By the end of 1957, volleyball 
found its independent federation and Mr. Amir Abbas AMIN 
was nominated as the first president.
In 1958 for the first time national men’s team of PAKISTAN 
was invited to Tehran, guest team hold some friendly matches 
with national team, club and Army team. Some months 
later, Iran men’s volleyball national team was dispatched to 
TOKYO for the 1958 Asian volleyball championship. Team 
had eight players: Kamal POORHASHEMI, Abdol Monem 
KAMAL, Mohammad Esmaeel ASHTARI, Mohammad 
SHARIFZADEH, Abbas TEHRANI, Mahmood ADL, 
Husseinali AMIRI and Siawash FAROKHI. Mr. Feridoon 
SHARIFZADEH as the head coach was one of the great 
coach of Volleyball, Basketball and Football. Formerly, he 
had played in Galatasaray of TURKEY. Volleyball team was 
participating for the first time in an important international 
volleyball event and could finally earn the second place 
with pride. So the first silver medal of the Asian games was 
brought to the volleyball sport of Iran as a valuable gift. After 
the glorious achievement, international activities in Iran 
volleyball started; Dispatching of Coaches, and Referees 
to international courses, inviting men’s and women’s 
teams of other countries, participation of the national team 
of both genders in official international tournaments and 
championships such as Asian games, Asian championships, 
World Championship, world Student championship, world 
Military games, World championship for the deaf, world Sitting 
volleyball championship, World Rail Road Championship, 
Presidential cup of TURKEY and so on.
Local events such as league championship called 
PASARGAD cup took place in1974, 1975 and 1976. Also, 
FAJR international championships, premier league, and 
first league occurred from 1993 – 2006. All of them had 
significant importance which resulted in expansion and 
progress of volleyball.

Volleyball after Islamic Revolution

During the first years of revolution and Iran-Iraq war, some 
changes were made at presidential level of volleyball 
federation; changes caused immense alteration in 
combination of board members. Plans and schedules of 
volleyball did not employ stable structure. Participation in 

international matches inside and outside the country came to 
halt. Dispatching referees had almost normal shape, but there 
was not any contact with other countries for the coaches.
Step by step, the programs and championships were going 
to find a better shape. In terms of quantity, the number of 
participating teams in matches that were increased. But 
international contacts remained at the same point. A good 
activity has been started during recent years; it started 
from 1989 to 2006 when the youth showed brilliant talent in 
volleyball, it was incredible in the world youth championship 
of Dubai to witness our national team stepped to the fourth 
rank of the world.
Also, achieving the fourth rank of Asian championship of 
Tehran, obtaining the champion title of the world qualification 
championship of juniors in Thailand had enormous world 
attention. From 1997 to 1999, notable successes were 
made by our national teams. Especially becoming champion 
and getting gold medal of 1989 Asian Junior championship 
in Tehran attracted a lot of enthusiast towards volleyball. 
start of international volleyball plans and projects in the 
commemoration of the Islamic revolution from 1986 to 2000 
was held each year, this yearly championship was considered 
as a valuable event for volleyball, which caused a lot of 
alterations in volleyball of our country after revolution. A bright 
and clear future is longing for the volleyball. It is based on 
the precise planning of Federation. Continuous presence 
of Dr. M.R DAVARZANI, the present president of volleyball 
federation has caused success in all aspect of volleyball.

Presidents of IRAN Volleyball Federation is listed as:

·    Amir Abbas Amin :1957-1963
·    Kazem Rahbari :1963-1967
·    Ali Akbar Mirfakhraei :1967-1968
·    Kamal Khanli :1968-1969
·    Fereidoun Farrokhnia :1969-1972
·    Mehdi Khazaei :1972-1974
·    Farhad Masoudi :1974-1978
·    Manouchehr Shapouri :1978-1979
·    Mahmoud Adl :1979-1980
·    Gholamreza Jabbari :1980-1981
·    Jaber Khalafzadeh :1981-1982
·    Hossein Alirezaei Tehrani :1982-1984
·    Gholamreza Jabbari :1984-1987
·    Parviz Khaki :1987-1990
·    Mohammad Reza Yazdani-Khorram :1990-2006
·    Dr. Mohammad Reza Davarzani :2006- up to now
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اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است که به لحاظ 
جغرافیایی در شمال غرب جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته 
و دارای ارتفاع زیاد از سطح دریاست و از سردترین شهرهای 
ایران محسوب می شود. این شهر در 591 کیلومتری تهران و 

219 کیلومتری تبریز واقع شده است.
استان اردبیل زادگاه شاه اسماعیل صفوی موسس سلسله صفویه 
استان  این  است.  اردبیلی  مقدس  عالمه  چون  بزرگی  مردان  و 
زادگاه قهرمانان و ورزشکاران به نام ایرانی مانند حسین رضازاده 
قویترین مرد جهان و پهلوان ملی ایران و علي دایي کاپیتان سابق 

تیم ملي فوتبال و پر افتخارترین فوتبالیست ایران است.
تاریخي منحصر  و  با جاذبه هاي طبیعي  اردبیل  زیباي  استان 
بفرد یکي از مناطق جالب گردشگري در ایران و مهمترین ویژگي 
این استان آب و هواي مطبوع و خنک در فصول بهار و تابستان 
است. این استان هم از لحاظ آثار و ابنیه تاریخي و هم از جهت 
تنوع طبیعي و مراکز گردشگري از مناطق بسیار غني ایران به 
شمار مي رود که کوه سبالن عروس کوه هاي ایران، زیباترین 
جاده هاي خاورمیانه، جنگل ها و ییالق هایي با چشم انداز زیبا 

از جمله ویژگی های کردشگری این استان محسوب می شود.
صنایع دستي و سوغات اردبیل متنوع و منحصر بفرد است که از 
جمله آن ها میتوان به گلیم، جاجیم، شال، ورني، مسند، سفال، 
صنایع چوب، مصنوعات چرمي و قالي اشاره کرد و سوغاتي هاي 

آن سرشیر، عسل، حلواي سیاه و شیریني هاي محلي است.
قالیچه خلخال و زیرانداز حاوی رنگ ها و طرح هایی برگرفته 
از طبیعت زیبای آذربایجان که بیشتر از سوی عشایر شاهسون 
بافته می شود، از جمله صنایع دستی معروف این استان است.

همچنین غذاهای محلی این استان شامل آبگوشت، آش شیر، 
آش دوغ، پیچاق قیمه، کوفته، قویماق، ترشی قرمه، ساج ایچی 
سبزی قرمه، آب پیاز، آش اوماج، آَش یارما، خورش قاتق، تاس کباب، 
چیغیرتما، حلوا زرد، تر حلوا، حلوای زنجبیل، قیساوا و قیقاناق از جمله 

غذاهایی است که هر زائقه ای را به خود جلب می کند.

اردبیل شهری با قدمت پنج هزار ساله

شهر اردبیل نخستین بار بر روي لوحه هاي گلي سومریان در پنج هزار سال پیش در شهر 
شهر  این  است.  شده  ثبت  »آراتا«  عنوان  با  و  کوهستاني  شهري  عنوان  به  باستان  نیپور 
فیروز  پیروز،  باذان  آرتاویل،  هاي  نام  به  و  بوده  آذربایجان  ایالت  مرکز  مختلف  دوران  در 
گرد، داراالرشاد، ادرالملک، دارالعرفان، داراالمان، شهر مقدس )به سبب وجود مدفن اجداد 
صفوي( ملقب شده است و به علت قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم از رونق اقتصادي 
بسیاري برخوردار بوده است و براي اولین بار بعد از اسالم موجب تشکیل دولت ملي در 

ایران گردید.

بقعه و آرمگاه شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از ده اثر باستانی مهم ایران  به شمار می رود که 
در سال 1389 در فهرست یونسکو به ثبت رسید. این بنا در سال 765 هجری بنا شده  است و 
در طول زمان مورد احترام پادشاهان صفری بوده است. بنای کنونی این بقعه شامل مجموعه ای 
از گورهای شاهان و شاهزادگان صفوی و چند ساختمان دیگر ازجمله آرامگاه شاه اسماعیل 

صفوی، مسجد جنت سرا، چینی خانه، حرم خانه و... می شود.

ترابری.  و  راه  مهر.  کوثر.  شهرکهای  و  دارد  قرار  اردبیل  شهری  درحریم  شورابیل  دریاچه 
دادگستری؛ ولیعصر و دانشگاه های محقق اردبیلی. پیام نور. علوم پزشکی و نمایشگاه بین المللی 
اردبیل درحاشیه این دریاچه قرارگرفته اند. دریاچه شورابیل که مساحت آن 120 هکتار و برای 

مصارف کشاورزی قابل استفاده است.

یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری استان اردبیل، چشمه های آبگرم این استان است 
که مهمترین آن واقع در شهر سرعین در 22 کیلومتری شهر اردبیل است. در این شهر 
هشت چشمه آبگرم معدنی وجود دارد. سرعین بیش ترین تعداد هتل و هتل آپارتمان ها را با 

جمعیت نسبتاً کم ساکن در خود در مقایسه با سایر مناطق گردشگری ایران دارد.

تقسیمات  آخرین  اساس  بر  و  است  مربع  کیلومتر  هزار 953   17 اردبیل  استان  مساحت 
کشوری شامل 10 شهرستان، 25 بخش، 21 شهر و 66 دهستان می شود.

اردبيل در يک نگاه 
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With 17953 kilometers area, the province of Ardabil is located 
on the north-west of Iran and occupies about 1/09 percent of 
the country land bordering the Republic of Azerbaijan, the 
provinces of East Azerbaijan, Zanjan, and Gilan.
Five districts of Ardabil are in neighborhood with the Republic 
of Azerbaijan with about 369 kilometers border line length. 
Ardabil Province includes tendistricts: Pars Abad, Germi, 
Bilesavar, Meshkin Shahr, Namin, Nir, Khalkhal, Kosar, 
Sarein, and Ardabil which is the capital of the province.
The historical complex of Sheikh Safi al-din, one of the 19 
UNISCO’s cultural heritage in Iran, is located in Ardabil.In 
addition to universal complex of sheikh Safi Ardabili, there 
are many different ancient places such as Ardabil ancient 
shops, Sheikh Jabraeil Kalkhoran tomb, Sheikh Heidar 
tomb in Meshkin shahr, Boyni Yogun castle in Nir, house of 
Saremo-Saltaneh in Namin and other castles.
There are ancient houses, inns and bridges along with 11 
museums and 120 shrines attractingpilgrimage tourists all 
over the world.
Sabalan mountain with 4811 m height is one of the seven 
tourist poles in Iran where different kinds of hot springs and 
cold mineral springs originate with a large lake on the top of 
the mount and a geo park in Shirvan Vally. 
Ardabil has 110 springs, seventy-five of which are hot springs 
and 35 others are mineral cold water.
In general, there are 14 hot water complexes in Ardabil 
province which are Iranian, Sabalan, Shahre Aftab, Sardabe, 
Gaya Suyi, Gaynarje, Gahva Suyi, Villa Dareh, Valeh Zir, 
General, Ershad, Gaynarjeh Nir, Besh Bajilar and Givi.
Ardabil province has 37 most-visited and touristy sites at 
international and national levels suitable for any investment. 
There are 12 villages and 48 others with historic and natural 
touristy potentials.
The province of Ardabil contains 316 mounts, 161 of which 
have more than 2000 meters height. 
Of the other touristy sites, AlvarsRailway of Sarein and 
hanging bridge of Meshkin shahr in khyaw is 65 meters long 
and 80 meters height. 
The different kinds of handmade productions in Ardabil has 
made this province one of the active part in producing art 
crafts in Iran. More than fifty kinds of handmade productions 
are exported abroad and to the other cities of Iran. Carpet, 
Gelim, Varni, Masnad, Jajim, and various kinds of other 
productions of the exporting goods. The special souvenirs 
of Ardabil are Savalan Bali (Sabalan’s Honey) Gara Halva 
(local wheat) and Ayran Ashy (a local soup). 
There are two important airports in the province city which are 
is Ardabil International Airport and the other is Pars Abad Airport.
Ardabil accepts approximately half million visitors from 
Bilesavar border of Azerbaijan per year, which almost 50% of them 
enter to use medical advantages to cure their health problem. 
Historical Sites and Tourist Attractions of Ardabil & Sarein:
Since the participating teams, control committee, organizing 
committee and international referees are accommodated in 
the hotels of these two cities of Ardabil province, here are 
the introduction of just these two out of ten overall. First, you 

would better know what you can find attractive in Ardabil city 

as the capital of the province:

1. Sheikh Safi al-din Khānegāh and Shrine Ensemble which 
is one of the UNESCO recorded world heritage sites. It dates 
back to Safavid era, 
2. Anthropology museum(Zahirol Islam bath),
3. Archaeological bath of Sheikh Safi(handicrafts museum),
4. The Bazar complex in Ardabil, 
5. Jomeh mosque that dates back to Saljooghi era,
6. Aazam mosque, 
7. Mirzaa Ali Akbar mosque that dates back to Ghajar era,
8. Holy Maryam church, 
9. Hosting eleven historical bridges built during Safavid and 
Ghajar era, the most important of them are Ibrahim Abad, Haft 
Cheshmeh (Dashkasan bridge), Si Cheshmeh (Ghermezi 
bridge) and panj Cheshmeh (Yaghoobiyeh bridge),
10. The historical houses including (Sadeghi house, Ershadi 
house, Sayyed Hashem Ibrahimi),
11. Imam Zadeh Saleh(a holy shrine), 
12. Shoorabil tourism region, 
13. Neor tourism region, 
14. Sardabeh tourism region and waterfall,
15. Wild-life museum,
16. Balighloo river,
17. Sheikh Jabraeil shrine and tomb (father of Sheikh Safi 
al-din Ardabili in Kalkhoran Ardabil).

Sarein 

Sarein is located 28 km from the west of Ardabil and in north-
eastern foothill of Sabalan mountain. This city was very 
important in ancient times for its rock-ribbed architecture and 
archeological signs in the city and suburbs. Nowadays, there 
are 12 hot springs and numerous residential areas here. 
Sarein is a Turkish word as the language of people here is 
different from the school language of Iran and it means spring 
in Farsi dictionary.

Tourist Attractions and Main Hot Springs:

1. The tourism region of Kanzagh
2. The tourism region ofViand Kalkhoran and Viand rock-
ribbed village
3. The tourism region, target village and Alvars ski resort
4. The tourism region of Sarein city
5. The tourism region of VilaDaraghg
6. Gor Gor waterfall of Alvars
7. Sabalan hydrotherapy Complex
8. Besh Bajilar hydrotherapy Complex
9. General hydrotherapy Complex
10. Iranian hydrotherapy Complex
11. Ghahveh Suyi hydrotherapy Complex
12. Pehenloo hydrotherapy Complex
13. Gavmish Goli hot spring
14. Imam’s descendant Seyed Abolghasem Shrine
15. Ancient Anahita hill
16. Azar Farigh temple

Ardabil Province, the 
Host City of AVC Men’s 
U23 Championship
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ورزشی  سالن های  بزرگ ترین  از  یکی  رضازاده  ورزشگاه 
سرپوشیده ایران است که با گنجایش 6000 نفر در شهر اردبیل 
احداث و در سال 1385 به بهره برداری رسیده است. نام گذاری 
این ورزشگاه به افتخار حسین رضازاده قهرمان اردبیلی رشته 
را در کارنامه  المپیک  و  وزنه برداری که سابقه قهرمانی جهان 

خود دارد، صورت پذیرفته است.

ورزشگاه 6000 نفری رضازاده

Rezazadeh Stadium is one of the major indoor halls of Iran 
featuring 6000 seats in Ardabil city that was established in 
2006. It is named after the prominent weightlifter of the World 
and the Olympic man, Hossein Rezazadeh who is from 
Ardabil. 

Rezazadeh 6000-seat Stadium
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ورزشي  مجموعه  کنار  در  آسماني  شهید  نفري   2000 سالن 
تختي در وسط شهر اردبیل قرار گرفته است این سالن که بیش 
از دو دهه از افتتاح آن میگذرد براي بازي هاي آسیایي بصورت 
المللي  بین  استاندارد هاي  آخرین  با  و مطابق  بازسازي  کامل 
بهینه سازي گردید، هم اکنون این سالن آماده میزباني از تمام 

رویداد هاي ملي و بین المللي مي باشد.

سالن شهيد آسمانی 

The 2000-seat hall of Shahid Asemani is located in the city 
center of Ardabil next to Takhti Sports Complex. It is established 
two decades ago and is rebuilt for Asian tournaments and is 
optimized upon the recent international standards. It is now 
ready to welcome national and international tournaments. 

Shahid Asemani Hall
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• Kosar Hotel (For Organizer Committee)
The 3-star hotel of Kosar is located in north coast of Shurabil 
Lake with excellent climatic conditions and fantastic views. 
You can have a tranquil time there. There are Restaurants, 
Coffee Shops, and Seminar Hall equipped with modern 
facilities. It is also an appropriate place to accommodate the 
sports camps. 
Address: Shurabil Lake, South Coast of Daneshgah Street, 
Ardabil
Tel: +984533581000

• GhahveSuyi Hotel of Sarein (For CC & International 
Referees):
It is one of the best hotel in Sarein next to hydrotherapy center 
of GahveSuyi. It was found in 2010 capable to accommodate 
102 individuals.The good location of GhahveSuyi Hotel made 
it possible for the guests to access the other hot springs and 
shopping centers. 
Tel: +98452224070

• Laleh Hotel (For Japan, China, Australia, Taipei, Kazakhstan, 
Iran, and Thailand Teams)
It is located in Sarein, 23 km away from the province city 
of Ardabil. It is equipped with 100 rooms along with modern 
suites, conference halls, traditional restaurants, and other 
recreational facilities. 
Laleh hotel features live music, access to the mineral springs 
and the biggest ski resort and other tourist attractions. 
Tel: +984532222750

• Rezvan Hotel (For Malaysia, Uzbekistan, Pakistan, and Sri 
Lanka teams)
The four-star hotel of Rezvan was built in 2007 in Sarein. 
With five floors and 280 beds, it is ready to serve national and 
international guests. 
Of the prominent characteristics of this hotel is the access 
to the hydrotherapy center of Sabalan. You also need 45 
minutes to get to Alvares Ski Resort from the hotel.
Tel: +984532224557

Hotels

هتل کوثر )محل اسکان کادر اجرائی(
هتل مجتمع توریستی کوثراردبیل با درجه بندی سه ستاره در ساحل جنوبی دریاچه زیبای 
شورابیل واقع شده است. این منطقه  که مناظری دیدنی و هوای مطبوع دارد فضایی آرام و 
دلنشین برای استراحت در هتل فراهم کرده است. در این هتل همچنین رستوران، کافی شاپ 
با داشتن ویالهایی مجهز  این مکان  و سالن همایش و کنفرانس مجهز به وسایل روز است. 

مناسب اقامت اردوهای ورزشی است.
آدرس: اردبیل خیابان دانشگاه ساحل جنوبی دریاچه شورابیل. تلفن:  045-33581000

هتل قهوه سوئی سرعین )محل اسکان کمیته کنترل و داوران بین المللی(
یکی از هتلهای خوب سرعین که در کنار چشمه و مرکز آبدرمانی قهوه سوئی قرار گرفته است، 
هتل قهوه سوئی سرعین است. هتل قهوه سویی که در سال 1389 تاسیس شده است مشتمل 

بر 29 آپارتمان می باشد که در تیپ های مختلف قابلیت پذیرش 102 میهمان را دارا است.
قرارگیری هتل قهوه سوئی در موقعیت مکانی مناسب، موجب شده مسافران عالوه بر چشمه کنار 

هتل، دسترسی راحتی به سایر چشمه های آبگرم سرعین، ماکز خرید و ... داشته باشند.
آدرس: سرعین، باالتر از میدان گاو میش گلی - هتل آپارتمان قهوه سوئی. تلفن:  04532224070

هتل الله سرعین ) محل اسکان هفت تیم ژاپن، چین، استرالیا، تایپه، قزاقستان، ایران، تایلند(
سرسبز  ای  منطقه  در  و  سرعین؛  شهرستان  در  و  اردبیل  شهر  کیلومتری   23 در  هتل  این 
و  و مدرن، سالن های همایش  اتاق و سوئیت مجهز  با 100  قرار گرفته که  زیبا  و طبیعتی 
آماده  رفاهی،  خدمات  و  امکانات  دیگر  و  نواز  رستورانی چشم  سنتی،  خانه  سفره  کنفرانس، 

سرویس دهی و پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی می باشد.
جاذبه هاي تاریخي و باستاني سرعین، اجرای موسیقی زنده در هتل، مجاورت با طبیعت زیبا و 
دلربا، دسترسی آسان به مجتمع آبدرمانی سبالن، دسترسی به بزرگترین پیست اسکی ایران و 
مجموعه های آب گرم و سرد معدنی سرعین، و نیز بهره مندی از صنایع دستی این منطقه، از 

جمله جاذبه های توریستی و گردشگری هتل بین المللی الله سرعین است.
آدرس: میدان گاومیش گلی رو به روی آبدرمانی سبالن. تلفن:  04532222750

هتل رضوان )محل اسکان تیم های مالزی، ازبکستان، پاکستان و سریالنکا(
هتل چهار ستاره رضوان در سال 1386 در شهر سرعین ساخته شده است؛ این هتل پنج طبقه، دارای 80 

اتاق است و آمادگی پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی با ظرفیت 280 تخت را دارد. 
از ویژگی های توریستی این هتل، نزدیکی به مجتمع آب درمانی سبالن و مجتمع تجاری الله 

است. همچنین این هتل تا پیست اسکی آلوارس نیز تنها 41 دقیقه فاصله دارد. 
آدرس: سرعین، میدان دانش، جنب فرمانداری سرعین. تلفن: 04532224557

هتل ها
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Control Committee for 2nd Asian Men's U23 Volleyball Championship in Ardabil, Iran

Mr. Saeed Derakhshandeh CC President & Technical Delegate (IRI) 

Mr. Jaksuwan Tocharoen Technical Sub Committee  (THA) 

Mr. Somporn Sodtisuporn Technical Sub Committee  (THA)

Mr. Songsak Chareonpong  Referee Delegate (THA)

Mr. Omidvar Hatami Referee Sub Committee (IRI) 

Dr. Ramin Tabatabaei  Medical Delegate  (IRI)

Ms. Maryem Hessaby Dehbaneh Press Delegate    (IRI) 

Mr. Morteza Afjehee VIS Delegate    (IRI) 

Mr. Immanuel Richard Dachi Official Photographer  (INA) 

کميته کنترل دومين دور مسابقات قهرمانی زير 23 سال آسيا در اردبيل
 رئیس کمیته کنرتل و کمیته فنی ایرانسعید درخشنده 

 عضو کمیته فنی تایلندجک سوآن توچاروئن 

 عضو کمیته فنی تایلندسامپورن سادتیسوپورن 

 مناینده داوران تایلندسونگساک چاروئونپونگ 

 عضو کمیته داوران ایرانامیدوار حامتی 

 مناینده پزشکی ایراندکرت رامین طباطبائی 

 مناینده رسانه ایرانمریم حسابی 

 مناینده VIS ایرانمرتضی افجه ای 

 عکاس   اندونزیامانوئل ریچارد داچی 
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Organizing committee

ID First_Name Last_Name Position

1 Dr. Mohammad REZA Davarzani President

2 Dr. Ahmad Ziyaei Vice President

3 Mahmoud Afshardoust Secretary General

4 Mahdi Eslami Financial Director

5 Seyed Ali Reza Daryabeigi Marketing Director

6 Manouchehr Pourhasan Competition Director

7 Dr. Ayoub Behtaj Managing Director Ministry of Sport

8 Hamid Ahmadinia Public Relations Director

9 Behzad Kaviani TV Coordinator

10 Nader Fallahi Technical Executive Director

11 Dr. Majid Khodabakhsh Governor

12 Yansor Alipour Hall Director

13 Bahram Aghakhani Administration Director

14 Dr. Gholam Reza Noroozi Medical Services Director

15 Mohammad Hasan Khoshdel Accomodation Director

16 Nima Hasanzadeh Transportation Supervisor

17 Ali Reza Bidardel Security Director

18 Younes Hasanzadeh Court  Manager

19 Mohammad Ali Nezamdoost Court  Manager

20 Ebrahim Firouzi International Referee Supervisor

21 Khalil Yeganeh Majd National Referees Supervisor

22 Shahriar Mostafavi Training schedule Supervisor

23 Samad Modaber Hall Director

24 Hooman  Bagheri International Relations Director

25 Masoud Naseri Liaisons› Coordinator
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Control Committee for 2nd Asian Men's U23 Volleyball Championship in Ardabil, Iran

Mr. Saeed Derakhshandeh CC President & Technical Delegate (IRI) 

Mr. Jaksuwan Tocharoen Technical Sub Committee  (THA) 

Mr. Somporn Sodtisuporn Technical Sub Committee  (THA)

Mr. Songsak Chareonpong  Referee Delegate (THA)

Mr. Omidvar Hatami Referee Sub Committee (IRI) 

Dr. Ramin Tabatabaei  Medical Delegate  (IRI)

Ms. Maryem Hessaby Dehbaneh Press Delegate    (IRI) 

Mr. Morteza Afjehee VIS Delegate    (IRI) 

Mr. Immanuel Richard Dachi Official Photographer  (INA) 

Mr. Hsu, Keng-Hao, Chinese Taipei 

Mr. Banthom Pimthongkornburi,  Thailand

Mr. Aidos Akhmetov,  Kazakhstan

Mr. Shane Clouston, Australia

Mr. ONO Masato, Japan

Mr. N. Suthesh Kumar, Sri Lanka

Mr. Luo Wenshen,  China

Mr. Joseph Gerads,  Malaysia

Mr. Majid Mohseni Shoushtari, Iran

Mr. Ali Akbar Pakdelan, Iran

 چین تایپههسو ِکنگ هائو 

 تایلندبنتوم پیمتونگ کورنربی

قزاقستانآیدوس اخمتوف 

 اسرتالیاشان کالستون 

 ژاپناونو ماساتو 

 رسیالنکاسوتِش کومار 

 چینلیو ِونِشن 

 مالزیژوزف گرادز 

 ایرانمجید محسنی شوشرتی 

 ایران علی اکرب پاکدالن 

Referees for the 2nd Asian Men’s U23 Volleyball Championship:

اسامی داوران دومين دوره مسابقات قهرمانی زير 23 سال آسيا
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Full Nameنام و نام خانوادگیContact NoتیمTeam

Akbar  Mansouriاسرتالیا9144535459اکرب منصوری Australia

Mohammad Bager  Mohammadiژاپن9147073302محمد باقر محمدیJapan

Babak  Daneshvarچین تایپه9144513903بابک دانشورChinese Taipei

Majid Rasulzadehرسیالنکا9148481633مجید رسول زادهSri Lanka

Mohammad  Yaghchiyanپاکستان9145983383محمد یاغچیانPakistan

Mohammad Javad  Aryan Nejhadقزاقستان9019079299محمد جواد آریان نژادKazakhstan

Sasan  Namvarتایلند9105736016ساسان نامورThailand

Masoud  Kanaaniچین 9217456183مسعود کنعانیChina

Reza  Shahbaziمالزی9145936934رضا شهبازیMalaysia

Khayyam  Aabediازبکستان9148060494خیام عابدیUzbekistan

Seyed Shamsaldin  Aameliایران9143552300سید شمس الدین عاملیIran

Translators                                                                                  : اسامی مترجم ها و شماره تماس  
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ستاد اجرايی محلی
رئیس ستاد: دکتر خدابخش
جانشین ستاد: ناصر نصیری
دبیرکل ستاد: دکتر بهتاج 

دبیر اجرایی ستاد: نادر پیران
دبیرخانه ستاد: فرهاد حسنی
کمیته پشتیبانی: داود شایقی

کمیته امنیت: سرهنگ شهبازی
کمیته روابط عمومی و بین الملل: فرهاد عظیمی

کمیته استقبال: محمدرضا برادران
کمیته تشریفات فرودگاه: فخرالدین هاشمی

کمیته گردشگری: کریم حاجی زاده
دبیر کمیته پشتیبانی: بهرام آقاخانی 
دبیر کمیته امنیت: علیرضا بیدار دل 

دبیر کمیته روابط عمومی و بین الملل: سید خلیل حسینی 
دبیر کمیته استقبال: کورش فتاحی 

دبیر کمیته تشریفات فرودگاهی: لطیف جمشیدزاده
دبیرکمیته گردشگری: ناصر محمودی

کمیته فرهنگ و داوطلبین: شفیع شفیعی
کمیته عمران: جعفر فهیمی 
کمیته اجرایی: جواد زنجانی 

کمیته آماده سازی شهر اردبیل: حمید لطف الهیان
کمیته اجرایی سرعین: عاطف ناصری 

کمیته فنی و اجرایی مسابقات: نادر فالحی 
دبیر کمیته فرهنگی و داوطلبین: شهرام فکری

دبیر کمیته عمران: موسی کنعانپور 
دبیر کمیته اجرایی اردبیل: عوض نخست 

دبیر اجرایی سرعین: اکبر عبدلی 
دبیر کمیته فنی و اجرایی مسابقات: مرحمت ناصری 
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POOL A POOL B POOL C POOL D

IRI

PAK

TPE

KAZ

UZB

AUS

MAS

CHN JPN

THA

SRI
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Competition Timetable

SMM 2nd Men’s U23 Asian Volleyball Championship
Qualification Tournament for 2017 Men’s World Volleyball Champion�)

)ship in Egypt
ARDABIL, IRAN 1�9 May 2017

Pool A  Pool B Pool C Pool D 

No.2   IRI (Org.1st)
NO.3 PAK

No.1 TPE (3rd)
No.3 KAZ (13th)

NO.2 UZB
No.1 CHN(4th)

NO.3 AUS (10th) 
NO.2 MAS

Date TV Time M.No Pool Round Teams Hall 

May 1

Mon

دوشنبه

96/2/11

10:00 1 B PRE UZB 3-2 KAZ Hall A

Tv 12:30 2 C PRE MAS 3-2 AUS Hall A

Tv 15:00 3 D  PRE JPN 3-2 SRI Hall A

Tv 17:30 4 A PRE IRI 3-2 PAK Hall A

May 2

Tue

سه شنبه

96/2/12

10:0

Tv 12:30 5 D PRE THA 2-1 JPN Hall A

Tv 15:00 6 B  PRE TPE 2-1 UZB Hall A

Tv 17:30 7 C PRE CHN 2-1 MAS Hall A

May 3

Wed

چهارشنبه

96/2/13

10:00

Tv 12:30 8 D PRE SRI 1-3 THA Hall A

Tv 15:00 9 B PRE KAZ 1-3 TPE Hall A

Tv 17:30 10 C PRE AUS 1-3CHN Hall A

Competition Hall A : Rezazadeh سالن 6000 نفری رضا زاده

Competition Hall B : Shahid Asemani سالن 2000 نفری شهید آسامنی
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Pool E  Pool B Pool G Pool H

1A
1C
2A
2C

1B
1D
2B
2D

3C
3B
3D

Date TV Time M.No Pool Round Teams Hall 

May 4

THE

پنجشنبه

96/2/14

10:00 1 B PRE UZB 2-3 KAZ Hall A

Tv 12:30 2 C PRE MAS 2-3 AUS Hall A

Tv 15:00 3 D  PRE JPN 2-3 SRI Hall A

Tv 17:30 4 A PRE IRI 2-3 PAK Hall A

May 5

FRI

جمعه

96/2/15

10:0

Tv 12:30 5 D PRE THA 1-2 JPN Hall A

Tv 15:00 6 B  PRE TPE 1-2 UZB Hall A

Tv 17:30 7 C PRE CHN 1-2 MAS Hall A

May 6

SAT

شنبه

96/2/16
REST DAY  / روز استراحت 

May 7

SUN

یکشنبه

96/2/17

10:00 21 Final 9th – 10th 1H – W (1G-2H) Hall B

10:00 22 QF 1-8 1E – 4F Hall A

Tv 12:30 23 QF 1-8 1F – 4E Hall A

Tv 15:00 24 QF 1-8 2E – 3F Hall A

Tv 17:30 25 QF 1-8 2F -3E Hall A

May 5

FRI

جمعه

96/2/15

--.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.--

 10.00 26 SF 5th-8th L(1F-4E)-L(2E-3F) Hall A

Tv 12.30 27 SF  5th-8th L(1E-4F)-L(2F-3E) Hall A

Tv

Tv

15.00

17.30

28

29

SF
SF

1th-4th
1th-4th

W(1E-4F)-W(2F-3E)
W(1F-4E)-W(2E-3F)

Hall A

Hall A

May 9

TUE

سه شنبه

96/2/19

10:00 30 F 7th-8th L.M.26 – L.M.27 Hall A

Tv 12:30 31 F 5th-6th W.M.26 – W.M.27 Hall A

Tv 15:00 32 F 3rd-4th L.M.28 – L.M.29 Hall A

Tv 17:30 33 F 1st-2nd W.M.28 – W.M.29 Hall A

Closing & Awarding Ceremony مراسم اختتامیه وتوزیع جوایز
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AUSTRALIA
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30

CHINA
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Shirt

No.

Competitors

Family Name: and First Name
Shirt Name Birthdate

Weight
[kg]

Height
[cm]

Highest reach 
[cm]

CLUB TEAM
National selections

SPIKE BLOCK WC OG Oth

18 HSIU-CHIH SHIH SHIH, H.0 24.07.1995 184 77 320 310 --------- ---- ----

16 TUNG-JU LEE LEE, T.J 29.04.1996 183 72 310 305 --------- ---- ----

20 HOU-CHEN SU SU, H.0 14.09.1995 180 75 310 305 --------- ---- ----

2 YUN-LIANG JHANG JHANG, Y.L 28.08.1998 165 70 275 265 --------- ---- ----

6 YA-JEN HSIEH HSIEH, Y.J 07.07.1995 185 62 320 315 --------- ---- ----

4 HUNG-JEN TSENG TSENG, H.J 23.12.1996 190 94 315 310 --------- ---- ----

15 WEN-CHENG HSU HSU, W.0 30.06.1996 188 73 310 305 --------- ---- ----

14 MIN-SHUN ZHANG ZHANG, M.S 27.04.1995 180 76 310 305 --------- ---- ----

17 FENG-CHING LIN LIN, F.0 17.07.1995 185 65 310 305 --------- ---- ----

9 CHEN-FU YEN YEN, C.F 28.10.1997 198 82 330 320 --------- ---- ----

19 CHEN LIANG LIANG, C 06.07.1998 191 93 315 295 --------- ---- ----

11 YI-HUEI LIN LIN, Y.H 19.02.1997 195 80 333 320 --------- ---- ----

12 CHING-HSIANG CHANG CHANG, C.H 12.12.1996 188 70 310 305 --------- ---- ----

16 HSING-KUO LEE LEE, H.K 20.09.1995 191 75 315 295 --------- ---- ----

CHINESE TAIPEI
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IRAN

MEHREGAN Javad Trainer

 White
 Red

CHALAK MohammadRahimi

FATAHI

27/11
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Salim Cheperli / سليم چپرلی
چپرلی دومین بازیکن گنبدی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران 
دریافت  عنوان  به  را  ای خود  فعالیت حرفه  از سال 92  که  است 
کننده در این رشته ورزشی آغاز کرده است. این بازیکن که متولد 
سال 75 و دانشجوی رشته تربیت بدنی است، قهرمانی آسیا با تیم 
جوانان و قهرمانی جام کنفدراسیون والیبال آسیا را با تیم ملی ب 
ایران در پرونده کاری خود دارد. این بازیکن 202 سانتی متر قد 
و 91 کیلوگرم وزن دارد که در 358 سانتی متر اسپک می زند و 
توانایی دفاع توپ در ارتفاع 350 سانتی متر را دارد. این بازیکن در 
سال 95 در پیکان تهران بازی کرد و به مقام نایب قهرمانی لیگ 

برتر دست یافت.

Amin Esmaeilnejad / امين اسماعيل نژاد
اسماعیل نژاد نیز یکی از بازیکنان خوش اخالق تیم ملی زیر 23 
سال ایران است که در سال 92 والیبال را به صورت حرفه ای آغاز 
کرده است و قهرمانی در جام کنفدراسیون والیبال آسیا در سال 
والیبال  ملکانی  بازیکن  این  است.  بازیکن  این  افتخارات  از   2016
ایران 97 کیلوگرم وزن، 201 سانتی متر قد دارد و پشت خط زن 
هست. اسماعیل نژاد نیز همانند اله وردیان در ارتفاع 360 سانتی 
متر اسپک می زند و بهترین رکورد پرس در اسپک را دارد و در 
دفاع نیز توانایی سد کردن توپ ها در ارتفاع 355 سانتی متر را 
دارد. این بازیکن متولد سال 1375 است و در سال 95 عضو تیم 
پیکان تهران در لیگ برتر والیبال بود و عنوان نایب قهرمانی را با 

این تیم به دست آورد.

Saeid Javaheri Tavana /سعيد جواهری توانا
بازیکن همدانی تیم ملی زیر 23 سال مردان ایران که قهرمانی در 
دوره نخست رقابت های زیر 23 آسیا را در پرونده کاری خود دارد 
و در اردبیل به دنبال دومین مدال طالی این رقابت ها است. این 
بازیکن متولد 1374 است در لیگ برتر سال 95 عضو تیم سایپای 
عملکرد  وزن  کیلوگرم  و 83  قد  متر  سانتی  با 190  و  بود  تهران 
متر  سانتی   350 و   358 داشت.  کننده  دریافت  پست  در  خوبی 

ارتفاع پرش های توانا در اسپک و دفاع است.

Sahand Alahverdian / سهند اله ورديان
اله وردیان که مدال مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان 
به صورت حرفه  پرونده کاری خود دارد، در سال 90  را در  آسیا 
ای و در پست بازیکن سرعتی والیبال را شروع کرد و هم اکنون 
دانشجوی رشته تربیت بدنی است. این جوان تاکستانی متولد سال 
1375 است و در لیگ برتر سال 95 در تیم سایپا بازی کرد و با 
197 سانتی قد و 92 کیلوگرم وزن بلندپروازترین بازیکن تیم ملی 
زیر 23 سال ایران است. سهند در دفاع با دوست 357 سانتی متر 
در  و  است  بهتر  ایران  بازیکنان  همه  از  رکوردش  که  دارد  پرش 
اسپک نیز می تواند توپ هایی با ارتفاع 360 سانتی متر را تبدیل 

به امتیاز برای تیم ایران کند.

Behnam Ebrahimi /بهنام ابراهيمی
بازیکن دریافت کننده ای که از غربی ترین نقطه کشور )سرپل ذهاب( 
به تیم ملی والیبال زیر 23 سال دعوت شده است. این بازیکن متولد 
سال 1375 است و با تیم ملی نیروهای مسلح ایران عنوان قهرمان 
ارتش های جهان را به دست آورده که در رقابت های قهرمانی زیر 23 
سال آسیا به دنبال نخستین مدال آسیایی خود است. 84 کیلوگرم وزن 
و 201 سانتی متر قد دارد. ابراهیمی در اسپک و دفاع توان پرش به 
ارتفاع 358 و 350 سانتی متر را دارد. این بازیکن در لیگ برتر سال 

95 عضو تیم سازمان عمران شهرداری ساری بود.

Amir Hosein Esfandiar /اميرحسين اسفنديار
اسفندیار والیبال را به صورت حرفه ای از سال 91 به عنوان بازیکن دریافت 
کننده آغاز کرده است و اولین قهرمانی اش با تیم دانش آموزی ایران در 
آسیا بوده است. این بازیکن با تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قهرمانی آسیا 
و مدال برنز جهان را نیز کسب کرده است و با تیم ملی جوانان ایران نایب 
قهرمانی آسیا را تجربه کرده است. اسفندیار متولد سال 1377 و 19 سال 
سن دارد و جوانترین بازیکن تیم ملی زیر 23 سال مردان ایران محسوب 
می شود که هم اکنون دانشجوی سال نخست تربیت بدنی دانشگاه است. 
این بازیکن آملی 116 کیلوگرم وزن دارد و 205 سانتی متر قد و به رغم 
وزن زیاد )سنگین ترین بازیکن تیم( در پرش برای اسپک و دفاع 356 و 
350 سانتی متر را پوشش می دهد که نشان از آمادگی جسمانی اش دارد. 

The second player of Iran from Gonbad has started 
his professional life in 2013 as the receiver. He was 
born in 1996 and studies physical education at uni-
versity. He had previously recorded the Asian cham-
pionship twice with Junior team and Iran team B. He 
is 202 cm tall and weighs 91 kg. He spikes at 358 
cm and blocks as high as 350 cm. Last season with 
Paykan, he found vice-championship.

He is the well-mannered player of U23 squad who has 
started his professional career in 2013. He has achieved 
the gold medal f Asian Championship in 2016. The 
Malekan-based player of Iran weighs 97 kg and is 201 
cm tall. The opposite of Iran can spike at 360 cm and 
is able to block at 355 cm. He was born in 1996 and 
earned the vice-championship with Paykan in the pre-
mier volleyball league last season. 

He is from Hamedan and crown championship in the 
first edition of U23 tournament and he is looking for his 
second title this year in Ardabil. He was born in 1995. He 
played for Tehran Saipa last year in the premier league. 
He is 190 cm tall and weighs 83 kg. The receiver of Ira-
nian squad can spike and block at 358 and 350 heights.

Achieving the gold medal in Asian youth and junior 
championship, he has started his professional ca-
reer in 2011 as the opposite. He is now the student 
of physical education. He was born in 1996 in Take-
stan. Last season, he played for Saipa in the pre-
mier league. He is 197 cm tall and weighs 92 kg and 
everyone knows him as the most ambitious player 
of U23 team of Iran. He can block at 357 heights 
and his record is the highest of all as he can spike 
at 360 cm.

The receiver of Iran is from “Sare Pole Zahab”, the far west 
part of Iran. He was born in 1996 and got the Champion-
ship with Iranian “Niroohaye Mosalah” team in world CISM 
championship. He is looking for his first gold medal in the 2nd 
Asian Men’s U23 Championship. He weighs 84 kg and is 
201 cm tall. His spike and block respectively reach 358 and 
350 cm. Last season in premier league, he played for Sari 
Sazman Omran Shahrdari. 

He has started his professional life in 2012 as the receiver. 
His first title was brought with Iranian students in Asian 
Championship. With junior team, he crowned the Asian 
Championship and the bronze medal of World Champion-
ship. He achieved the vice-championship with Junior na-
tional team of Iran. He was born in 1978 and is the youngest 
player in Iranian U23 team. He is the freshman of physical 
education at university. This Amol-based player weighs 116 
kg and is 205 cm tall. His spike and block reach at 365, and 
350 cm in spite of his overweight.
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Rahman Taghizadeh /رحمان تقی زاده
کاپیتان خوش اخالق و سرعتی زن تیم ملی زیر 23 سال مردان 
ایران که از بازیکنان آینده دار شهر آمل در شمال ایران است. وی 
که متولد سال 1374 است، از سال 91 فعالیت حرفه ای در والیبال 
در  را  آسیا  جوانان  و  نوجوانان  قهرمانی  مدال  دو  و  کرده  آغاز  را 
پرونده کاری خود دارد که در اردبیل به دنبال سومین مدال طالی 
آسیایی خود است. تقی زاده با 104 کیلوگرم وزن، 203 سانتی متر 
قد دارد و به راحتی توپ های با ارتفاع 356 سانتی را اسپک می 
زند و در دفاع نیز تا 350 سانتی متر به آسانی دفاع می کند. این 

بازیکن لیگ برتر سال 95 را با تیم پارسه تهران شروع کرد. 

Fardin Ghaleghavand /فردين قلعه قوند
این بازیکن دانشجوی تربیت بدنی است و فعالیت حرفه ای خود 
در والیبال از سال 1388 آغاز کرده است. قالقوند پاسور تیم ملی 
زیر 23 سال است. این بازیکن 81 کیلوگرمی که از جوانان آینده 
دار والیبال قزوین است، متولد سال 1373 است و تجربه قهرمانی 
با تیم ملی زیر 23 ایران در قاره کهن  آسیا را دارد. قالقوند امسال 
برای دومین بار در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت می کند. این 
کوتاهترین  متر  سانتی   187 با  قد  نظر  از  اینکه  رغم  به  بازیکن 
بازیکن تیم ملی زیر 23 سال ایران محسوب می شود، اما پرش های 
بلندی برای اسپک و دفاع دارد به گونه ای که 340 و 330 سانتی 
متر را پوشش می دهد. فردین در سال 95 در لیگ دسته یک و در 

تیم الستیک بارز کرمان بازی کرد. 

Hamid Hamoudi / حميد حمودی
این بازیکن 22 ساله تهرانی تیم ملی والیبال زیر 23 سال مردان ایران از 
سال 89 فعالیت در والیبال را به صورت حرفه ای و در پست پاسور شروع 
کرده و هم اکنون نیز دانشجوی تربیت بدنی است. وی دو عنوان قهرمانی 
در قاره کهن آسیا به دست آورده است که در رده سنی نوجوانان و جوانان 
بوده است و در رقابت های اردبیل به دنبال مدال طالی رده سنی زیر 23 

سال آسیاست تا گنجینه افتخارات آسیایی اش تکمیل شود.
حمودی که 92 کیلوگرم وزن دارد، تنها یک سانتی متر کمتر از دو متر  قد 
دارد و در اسپک به راحتی 342 سانتی متر را پوشش می دهد و برای دفاع 
با دو دست تا 335 سانتی متر پرش دارد. این بازیکن در لیگ برتر سال 95 

در تیم بانک سرمایه بود و عنوان قهرمانی ایران را نیز به دست آورد.

Ali Yousefpour /علی يوسف پور
یوسف پور بازیکن سرعتی تیم ملی زیر 23 سال مردان ایران است 
که از سال 93 والیبال را به صورت حرفه ای آغاز کرده و مدال برنز 
نوجوانان جهان را نیز در گنجینه افتخارات خود دارد. این بازیکن 
اهل تهران متولد سال 1376 است، 97 کیلوگرم وزن و 206 سانتی 
متر قد دارد و بلندقامت ترین بازیکن این تیم است که در اسپک، 
رکورد پرش 348 سانتی متر زده است و در دفاع با دو دست نیز تا 
340 سانتی متر را پوشش می دهد. صالحین ورامین تیم باشگاهی 

یوسف پور در سال 95 بود. 

Esmaeil Mosafer /اسماعيل مسافر
مسافر متولد سال 75 و یکی از بازیکنان و دریافت کنندگان خوش 
تکنیک گنبدی است که دانشجوی رشته تربیت بدنی نیز هست. این 
بازیکن در سال 92 والیبال را به صورت حرفه ای شروع کرد و در چهار 
سال گذشته دو مدال مهم در جهان و آسیا به دست آورده است. نایب 
قهرمانی آسیا به همراه تیم جوانان ایران و مدال برنز جهان با تیم ملی 
نوجوانان ایران که مدال های ارشمندی محسوب می شود. مسافر با 75 
کیلوگرم وزن سبک ترین بازیکن تیم ملی زیر 23 سال مردان ایران 
است که 190 سانتی متر قد دارد. این بازیکن در دفاع 342 سانتی 
متر پرش دارد و برای اسپک تا 350 سانتی متر پوشش می دهد. 
این بازیکن در سال 95 در تیم کاله مازندران در لیگ برتر بازی کرد. 

Pourya Nodouzpour /پوريا نودوزپور
لیبروی تیم ملی زیر 23 سال ایران متولد سال 1375 در شهر قزوین 
است و از سال 92 والیبال را به صورت حرفه ای دنبال می کند. این 
بازیکن هم اکنون دانشجوی تربیت بدنی است و در رقابت های قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا در اردبیل به دنبال نخستین مدال ورزشی خود است. 
این بازیکن با 179 سانتی متر قد یکی از بازیکنان آزاد خوب و آینده 
دار ایران محسوب می شود. این بازیکن 77 کیلوگرمی در سال 95 عضو 

تیم سایپا بود و در لیگ برتر والیبال رتبه چهارمی را به دست آورد.

The well-mannered captain and quick spiker of Irani-
an men’s U23 national volleyball team is from Amol, 
the north of Iran. Rahman was born in 1995 and 
started his professional volleyball career in 2012. 
He crowned both Asian Youth and Junior volleyball 
championship and looks for his third Asian medal in 
Ardabil now. He weighs 104 kg and is 203 cm tall; 
his spike reaches 356 heights and he can block at 
the height of 350 cm. Rahman was a member of 
Tehran’s Parseh in the Iranian Premier Volleyball 
league in 2016.

He studies Physical Education at university and has 
started his professional career in 2009. The setter of 
U23 team of Iran weighs 81 kg and is from Qazvin. He 
was born in 1994 and has previously crown the Asian 
Championship with U23 team of Iran. This is his second 
experience in Asian U23 Championship. Although he is 
the shortest player of Iran’s team with 187 cm, he jumps 
so high on spike for about 330-340 cm. last year, he 
played in first league with Kerman Lastik Barez. 

This 22-year old player of Iran is from Tehran and has start-
ed his professional career since 2010 as a setter and is 
now the student of Physical Education at university. He has 
earned two Asian Championships at Youth and Junior age 
groups and is to complete his records with the gold medal 
of Asia in U23 tournament in Ardabil. 
He weighs 92 kg and is only one centimeter less than 2 
meters high. His spike reaches 342 cm and can block at 
335 cm two-handed. Last year, he played for Sarmayeh 
Bank in Premier League of Iran and entitled the first place.

He is a quick player who starts his professional ca-
reer in 2014 and has achieved the bronze medal of 
the world youth volleyball championship. He is from 
Tehran and was born in 1997. He is 206 cm tall and 
weighs 97 kg. Ali is the tallest player of Iran. His 
spike reach is 348 cm and can block 340 cm two-
handed. He is a player of Varamin Salehin.

The skilled receiver of Iran team from Gonbad was born in 
1996 and is the student of Physical Education at university. 
He has started his professional career in 2013 and has won 
two important Asian and World Championship during these 
four years. The Asian Vice-championship with Iranian Jun-
iors and World Bronze medal with Iranian youth team are 
his two valuable medals recorded. He is the lightest player 
of U23 team with 75 kg and is 190 cm tall. His block height 
reaches 342 cm while he spikes at 350 cm. he played in the 
premier league last year with Mazandaran Kaleh. 

the libero of U23 team of Iran is born in 1996 in Qazvin. He 
has started his professional career in 2013. He is the student 
of Physical Education at university and is intended to achieve 
his first gold medal in Ardabil. He is 179 cm tall and is one of 
the capable player of the future. He weighs 77 kg and he 
obtained the fourth place in premier league last season. 
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Mehrdad Shibani Mehr / مهرداد شيبانی مهر
شیبانی بازیکن سرعتی زن و تهرانی تیم والیبال زیر 23 سال مردان 
بدنی  تربیت  کارشناسی  دانشجوی  در حال حاضر  که  است  ایران 
است. این بازیکن که متولد سال 1373 است و از سال 91 فعالیت 
حرفه ای خود را در والیبال آغاز کرده است، نایب قهرمانی آسیای 
میانه را نیز در پرونده کاری خود دارد. 92 کیلوگرم وزن دارد و از 
201 سانتی متر قد در والیبال بهره می برد. این بازیکن در اسپک 

و دفاع به ترتیب 330 و 325 سانتی متر پرش دارد.
تیم  در  منا«  لیگ دست یک سال 95 جام »شهدای  در  شیبانی 
مقاومت فرمانداری مهاباد بازی کرد که رتبه سوم لیگ را به دست 
آورد و شایستگی های خود به رغم حضور در لیگ دسته یک به 

کادر فنی تیم های ملی ایران نشان داد.
He is from Tehran and is now studies Physical edu-
cation at university. He was born in 1994 and has 
started his professional career in 2012. The vice-
champion of Central Asia weighs 92 kg and is 201 cm 
tall. His spike and block reach are 330 and 325 cm. 

In the first league of 2016/17, he played for Mahabad 
Moghavemat-e Farmandari and has proved his abili-
ties to the technical staff. 
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Javad Karimi /جواد کريمی
کریمی یکی از پرافتخارترین بازیکنان تیم ملی زیر 23 سال مردان 
ایران است که قهرمانی نوجوانان آسیا، مدال برنز و سومی جهان با 
تیم ملی نوجوانان، قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا با تیم ملی جوانان 
از جمله افتخارات این بازیکن ملی پوش ایران است. کریمی متولد 
سال 1376 است و از سال 92 والیبال را به صورت حرفه ای و در 
کرده  مدال کسب  یک  هر سال  و  است  کرده  پاسور شروع  پست 
است. این بازیکن هم اکنون دانشجوی تربیت بدنی است. کریمی 
که در سال 95 با تیم کاله مازندران در لیگ برتر ایران بازی می 
کرد، 110 کیلوگرم وزن و 199 سانتی متر قد دارد. 340 و 330 

سانتی متر میزان پرش این بازیکن در اسپک و دفاع است. 

Mohammed Javad Daliri /محمد جواد دليری
لیبروی تهرانی والیبال که از سال 93 فعالیت حرفه ای خود را در 
این رشته آغاز کرده است و عنوان قهرمانی جوانان آسیا را نیز در 
پرونده کاری دارد. این بازیکن متولد سال 1373 و دارای مدرک 
تحصیلی فوق دیپلم است و در لیگ برتر سال 95 در تیم صالحین 
ورامین بازی کرد. دلیری 82 کیلوگرم وزن و 190 سانتی متر قد 

دارد.

Jaber Esmaeilpour / جابر اسماعيل پور
اسماعیل پور دیگر بازیکن بابلی تیم ملی زیر 23 سال مردان ایران است 
که مقام چهارمی نوجوانان جهان را در پرونده کاری خود دارد. این بازیکن 
پشت خط زن متولد 1374 است و از سال 91 فعالیت حرفه ای خود در 
والیبال را شروع کرده و در سال 95 با تیم کاله مازندران در لیگ برتر این 
رشته ورزشی حضور داشت. جابر 100 کیلوگرم وزن دارد و 200 سانتی 
متر قد که از نظر آماری اعداد رندی محسوب می شود. این بازیکن در 
ارتفاع 356 سانتی متر اسپک می زند و توپ های زیر 348 سانتی متر را 

با دو دست دفاع می کند.

Ali Asghar Mojarad / علی اصغر مجرد
سال  متولد  ایران  والیبال  سال   23 زیر  ملی  تیم  سرعتی  بازیکن 
1376 است که از بازیکنان خوب بجنورد این رشته ورزشی است. 
مدال  و  نوجوانان جهان  مقام سومی  آسیا،  نوجوانان  قهرمانی  وی 
پرونده کاری خود دارد. وی در سال 95  را در  نقره جوانان آسیا 
ملی  تیم  مدافع  بود.  والیبال  برتر  لیگ  در  مازندران  کاله  بازیکن 
 201 قد  با  و  دارد  وزن  کیلوگرم   88 ایران  سال   23 زیر  والیبال 
ارتفاع 350 و 340  سانتی متری، توان پوشش اسپک و دفاع در 

سانتی متری را دارد. 

Amir Khodaparasti /امير خداپرستی
بازیکن ارومیه ای والیبال که در اردبیل و رقابت های قهرمانی مردان 
زیر 23 سال آسیا احساس تعلق خاصی از نظر زبانی و جغرافیایی به 
این شهر دارد. این بازیکن دریافت کننده متولد 1374 است و از سال 
92 فعالیت حرفه ای خود در والیبال را شروع کرد و در این رقابت های 
اردبیل به دنبال نخستین مدال دوران حرفه ای خود است. خداپرستی 
در لیگ برتر سال 95 در تیم شهرداری ارومیه حضور داشت و به مقاوم 
سومی این رقابت ها دست یافت. این بازیکن 92 کیلوگرم وزن دارد و با 
193 سانتی متر قد، توان اسپک در ارتفاع 358 سانتی دارد و در دفاع 

نیز 345 سانتی متر را پوشش می دهد.

Manavinejad  / محمد جواد معنوی نژاد
معنوی نژاد بازیکنی است که تجربه حضور در تیم ملی بزرگساالن ایران 
و لیگ جهانی را نیز در پرونده کاری خود دارد. این بازیکن به عنوان 
یک اسپکر قدرتی و گاهی قطرپاسور خود را برای روزهای پر فروغ 
آماده می کند. محمدجواد معنوی نژاد که او را میخایلوِف آینده والیبال 
نامیده اند، متولد آذر 1374 در اصفهان است. 201 سانتی متر قد و 84 
کیلوگرم وزن دارد، و از ارتفاع 358 سانتی متر اسپک می زند و در 350 
سانتی متری توپ ها را دفاع می کند. این بازیکن مدال طالی نوجوانان، 
جوانان و امیدهای آسیا را طی سه سال گذشته بر گردن انداخته و 
عنوان ارزشمندترین بازیکن جوانان آسیا را نیز در سال 2014 به خود 
اختصاص داده است. معنوی نژاد در سال 95 عضو تیم پیکان تهران بود 

و نایب قهرمانی لیگ برتر والیبال را نیز تجربه کرد.

He is one of the honorable player of U23 team of men 
whose glories are the gold medal of youth champion-
ship, the bronze medal of world youth championship, 
and the silver medal of Asian Junior championship. He 
was born in 1997 and has started his professional ca-
reer as the setter in 2013 and recorded one medal each 
year. He is the student of physical education now. Last 
season he played for Mazandaran Kaleh in premier 
league. He weighs 110 kg and is 199 cm tall. His spike 
and block reach is respectively about 340 and 330 cm. 

The libero of U23 team is from Tehran has started his 
professional career since 2014. He championed the 
Asian Tournament. He was born in 1974 and is an AD 
graduate. He weighs 82 kg and is 190 cm tall. Last 
year, he played for Varamin Salehin in Iranian Premier 
League.

He is from Babol and has already achieved the fourth place 
of World Youth Championship. He was born in 1995 and 
has started his professional career in 2011. He played for 
Mazandaran Kaleh last season in the Premier League of 
Iran. He weighs 100 kg and is 200 cm tall. His spike reach 
is 356 cm while he blocks two-handed at 348 cm. 

The quick player of Iran was born in 1977 in Bojn-
ourd. He had previously achieved the gold medal 
of Asian Youth Championship, the bronze medal of 
World Youth Championship and the silver medal of 
Asian Junior Championship. The receiver of U23 
team of Iran weighs 88 kg and can spike and block 
at 350 and 340 cm with the height of 201 cm. Last 
year, he played for Mazandaran Kaleh in Iranian 
Premier league. 

He is from Urmia, the neighboring province of Ardabil the 
spoken language of which is both Turkish. The receiver of 
Iran team was born in 1995 and has started his professional 
career in 2013 and is determined to gain his first medal in 
the 2nd Asian tournament in Ardabil. With Urmia Shahrdari, 
he earned the third place this season. He weighs 92 kg and 
is 193 cm tall. His spike and block potential reach 358 and 
345 cm.

He experienced playing for senior team in the world league. 
He is famous for the future Mikhaylov of Iranian volleyball. He 
was born in 1995 in Isfahan. He is 201 cm tall and weighs 
84 kg. His spike and block reach are 358 cm and 350 cm. 
during past three years, he achieved the gold medal of U19, 
U21, and U23 championship in Asia and was named the 
MVP in 2014. With Tehran Paykan, he obtained vice-cham-
pionship in 2016/17 season. 
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Although the volleyball championship in U23 age group has 
been functioning by FIVB & AVC for a couple of years, this 
is Iran that pioneered in holding the national tournament of 
U23 in the same way as Youth and Junior age groups for 
over thirty years. The reason why U23 came into focus was 
to fill the gap between U19 and U21 age groups to make it 
possible to prepare the junior players to reach an acceptable 
level in terms of practical and technical preparation to step 
into senior level. Now after thirty-year experience, the Asian 
and World Men’s U23 championship created the opportunity 
for Iranian players to gauge how they perform against their 
counterparts.

Iran crowned the first Asian Men’s U23 Championship and 
appeared in both world editions of this tournament; this year 
is coming into rivalry under the coaching of “Juan Cichello”. 
The Argentinean Cichello carries a wealth of coaching 
experience like mentoring the youth and junior teams of 
Argentina, the national men’s team of Qatar, the Italian club of 
Molfetta; he also assisted the legendary Julio Velasco (from 
2011 to 2014) in national men’s team of Iran and recorded 
such glories as two Asian Championships, the fourth place of 
Grand Champions, and advancing to the World League, etc.

Men’s U23 Team of Iran 
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اگرچه رقابت های والیبال در رده سنی زیر 23 سال چند سال است که 
توسط فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا برنامه ریزی و اجرا می شود، 
را  این رده سنی  قهرمانی  پیکارهای  از سی سال است که  ایران بیش  اما 
ریزی  برنامه  برگزار می کند.  نوجوانان و جوانان در سطح کشور  همچون 
مسابقات زیر 23 سال ایران سال ها پیش، از آن رو انجام شد که خال و 
فاصله بین رده سنی جوانان و بزرگساالن پر شود تا والیبالیست های جوانان 
پس از حضور در رده زیر 23 سال، به سطح قابل قبولی از نظر آمادگی فنی 
و تجربی برای حضور در عرصه والیبال مردان برسند. حاال و پس از سی سال 
با برگزاری رقابت های زیر 23 سال در آسیا و جهان، بازیکنان ایران این 
فرصت را پیدا کرده اند تا پس از مسابقات داخلی، توان خود را با همتایان 

آسیایی و جهانی خود نیز محک بزنند.

تیم ایران، که عنوان قهرمانی و مدال طالی نخستین دوره مسابقات زیر23 
سال آسیا را کسب کرد و سابقه حضور در هر دو دوره مسابقات جهانی این 
رده را دارد، امسال نیز مجموعه ای است از بازیکنان آینده ساز تیم ملی 

مردان که هدایت آن را »خوآن سیچلو« بر عهده دارد.

سیچلو آرژانتینی، سابقه هدایت تیم های ملی نوجوانان و جوانان آرژانتین، 
تیم ملی مردان قطر، تیم باشگاهی مولفتا در لیگ ایتالیا را دارد و همچنین 
سه سال )2011 - 2014( دستیار خولیو والسکوی بزرگ در تیم ملی مردان 
ایران بوده که افتخارات فراوانی؛ از جمله دو بار قهرمانی آسیا، مقام چهارم جام 

قهرمانان بزرگ، صعود به لیگ جهانی و... را به دست آورده است.

تيم زير 23 سال مردان ايران
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Juan Cichello
The head coach of

National Men’s U23 team of Iran
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Shirt

No.

Competitors

Family Name: and First Name
Shirt Name Birthdate

Weight
[kg]

Height
[cm]

Highest reach [cm]
CLUB TEAM

National selections

SPIKE BLOCK WC OG Oth

2 Issei OTAKE OTAKE 03-Dec-95 100 202 346 335 CHUO University ---- ----

3 Yutaka OGIHARA OGIHARA 01-Aug-95 73 187 340 320 JUNTENDO University ---- ----

4 Masato KATSUOKA KATSUOKA 03-Jul-96 72 182 330 305 OSAKA SANGYO ---- ----

5 Yuki HIGUCHI HIGUCHI 27-Apr-96 74 191 337 315 University of TSUKUBA ---- ----

6 Kenta TAKANASHI TAKANASHI 25-Mar-97 80 190 333 312 NIPPON SPORTS SCIENCE ---- ----

7 Yuki SUZUKI SUZUKI 29-May-97 80 201 343 315 TOKAI University ---- ----

10 Taishi, ONODERA ONODERA 27-Feb-96 97 201 340 320 TOKAI University ---- ----

12 Takaya YAMAZAKI YAMAZAKI 11-Apr-95 93 192 335 323 WASEDA University ---- ----

13 Kenji SATO SATO 16-Jan-97 85 195 330 320 TOKAI University ---- ----

15 Masaki OYA OYA 23-Apr-95 70 178 315 310 TOA University ---- ----

16 Jumpei MICHII MICHII 19-Nov-97 84 195 330 318 NIPPON SPORTS SCIENCE ---- ----

17 Taichi KAWAGUCHI KAWAGUCHI 27-Apr-95 64 173 308 295 TOYODA GOSEI Trefuerza ---- ----

18 Tsubasa HISAHARA T. HISAHARA 18-Mar-95 79 189 348 330 TOKAI University ---- ----

19 Yudai ARAI ARAI 27-Jun-98 86 187 350 328 TOKAI University ---- ----

STATISTICS
Data: Minim. Average Maxim
Age: 18 20.0 21
Height: 173 190.3 202
Spike: 308 333.6 350
Block: 295 318.3 335

UNIFORM COLORS
Main Red
2nd Black
3rd White

OFFICIALS
Manager TOKUNAGA, Fumitoshi 
Head Coach  HISANORI, Yajima 
Assistant Coach HISANORI, Yajima
Assistant Manager TOMOKI, Takekawa

16 Fumiya NAKAGAWA NAKAGAWA 10-Dec-97 104 202 330 327 KINKI University ---- ----

17 Masaki KANEKO KANEKO 23-Oct-97 71 188 333 320 JT Thuders ---- ----

18 Motoki EIRO EIRO 08-Jun-96 74 191 330 320 TOKAI University ---- ----

Yuto FUJINAKA FUJINAKA 20-Apr-96 75 182 327 317 WASEDA University ---- ----

JAPAN
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KAZAKHSTAN
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MALAYSIA
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Shirt

No.

Competitors

Family Name: and First Name
Shirt Name Birthdate

Weight
[kg]

Height
[cm]

Highest reach 
[cm]

CLUB TEAM
National selections

SPIKE BLOCK WC OG Oth

2 DIN, Fakhar ud FAKHAR UD DIN 01-12-1995 80 192 333 337 ARMY NIL NIL

3 HUSSAIN, Khalid KHALID 15-03-1995 74 190 327 333 KP NIL NIL

4 WASEEM, Muhammad WASEEM 01-05-1998 75 189 325 331 KP NIL NIL

5 ZAHEER, Abdul ZAHEER 25-02-1996 82 193 337 333 ARMY NIL NIL

6 KHAN, Afraz AFRAZ 25-04-1995 74 189 328 325 KP NIL NIL

7 KHAN. Sagib SAQIB 02-02-1999 65 179 295 297 KP NIL NIL

10 RAZA, Fahad FAHAD 07-03-1997 78 186 320 325 PAF NIL NIL

12 NAEEM, Muhammad NAEEM 09-01-1997 75 189 325 330 PB NIL NIL

13 ALI, Usman Faryad USMAN 22-05-1999 70 190 333 330 PB NIL NIL

15 RAZA, Ali ALI 04-02-1996 74 190 328 323 ARMY NIL NIL

16 IQBAL, Saleem SALEEM 26-04-1995 63 175 290 285 ARMY NIL NIL

17 SHAHZAD, Muhammad Nabeel NABEEL 10-11-1997 75 188 325 328 PB NIL NIL

18 ADREES, Muhammad Zubair ZUBAIR 02-03-1995 84 193 337 333 WAPDA NIL NIL

19 ASHRAF, Muhammad Anwaar ANWAAR 30-03-1995 74 190 333 327 WAPDA NIL NIL

STATISTICS
Data: Minim. Average Maxim
Age: 20 21 22
Weight Kg: 64 72 78
Height m/cm: 178 187 193
Spike: 290 321 333
2 Hand Block 290 325 337

UNIFORM COLORS
Main Green Green
2nd White White
3rd Yellow Yellow

OFFICIALS
Manager Sardar Muhammad Nawaz Khan
Head Coach  Azhar Mehmood
Asst. Coach Muhammad Akram -

Iman Shahmoradzadeh

PAKISTAN
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SRI LANKA
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IRANTHAILAND
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Shirt

No.

Competitors

Family Name: and First Name
Shirt Name Birthdate

Weight
[kg]

Height
[cm]

Highest reach 
[cm] Federation of 

Origin

National selections

SPIKE BLOCK WC OG Oth

1 Sulaymon Yakhyopov Yakhyopov 08.08.1995 90 198 363 360 UZB ---- ---- ----

2 Fozil Khamroev Khamroev 10.08.1995 77 192 338 333 UZB ---- ---- ----

3 Raxmatullo Abdufattoev Abdufattoev 16.07.1995 87 197 358 350 UZB ---- ----

4 Bulat Kadryaev Kadryaev 09.05.1998 62 185 332 329 UZB ---- ---- ----

5 Davronbek Zokirov Zokirov 14.05.1995 83 190 322 320 UZB ---- ---- ----

6 Salohiddin Hakimov Hakimov 27.03.1995 65 175 315 308 UZB ---- ---- ----

7 Islomjon Sobirov Sobirov 07.02.1995 79 200 363 358 UZB ---- ----

8 Bunyodbek Khosinov Khosinov 04.11.1996 80 192 340 335 UZB ---- ---- ----

Nurmukhammad Usmonov Usmonov 18.12.1996 70 180 305 304 UZB ---- ---- ----

10 Mukhammadkobuljon Kobuljonov Kobuljonov 03.04.1999 93 194 339 335 UZB ---- ---- ----

11 Azizbek Kuchkorov Kuchkorov 16.12.1999 90 198 343 340 UZB ---- ---- ----

12 Tursinpulot Khojiev Khojiev 24.07.1996 89 196 344 339 UZB ---- ---- ----

STATISTICS
Data: Minim. Average Maxim
Age: 17 18 18
Weight Kg: 170 182 198
Height m/cm: 290 300 343
Spike: 280 305 340

UNIFORM COLORS
Main Black
2nd White
3rd red

OFFICIALS
Team manager Abdullaev Sandjar
Head coach Rakhimkulov Karimjan
Assistant coach Ponomaryov Gennadiy
Assistant 
coach2

Shadmonov Mukhiddin

UZBEKISTAN
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ACTIVITY TIME TABLE



59

ACTIVITY TIME TABLE
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  GENERAL TECHNICAL MEETING

SMM 2nd  Asian U23 Men’s Volleyball Championship
ARDABIL )1�9) May 2017

 a) Introduction
 Welcome
Welcome

Presentation of CC members

Presentation of the Referees

 Presentation of the local officials
Presentation of each team delegation

  a) General information to the team delegations 
Report on the eligibility of players and officials
 Place on the tribune for players and delegation members
 ID card of players on the Jury table before the match
 Dressing uniformity for delegation members on the bench

  a) Information concerning competition matters 
Choice of uniforms colors,each match
 Training schedule
Place for team statisticians
 Video for non-commercial purposes
Distribution of  VIS results , statistics and daily bulletin to teams and officials

 By Mr.Saeed Derakhshandeh / Technical Delegate

By Mr.Jaksuwan tocharuen / Sub Technical Committee

By Organizing Committee
 By Dr.M.R.Davarzani
vice President of youth and sports Minstry
 By Mr.Saeed Derakhshandeh
CC President & Technical Delegate
By Mr.Songsak Chareonpong
Referee Delegate
By Organizing Committee
 By team Officials
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  a) Refereeing instructions 
Floor mopping system
Match protocol
Interval between sets
Use of technical time–out and regular time-out

   a) Medical matters 
 Doping Control
 Alcohol Check for Referees
Court medical assistance and services

   a) Miscellaneous 

    a) Closing 

a) Press 
b)
 Press interview with coaches and players after each match when requested

By Mr.Songsak Chareonpong / Referee Delegate

By Dr.Ramin tabatabaei / Medical  Delegate

 By Organizing Committee

..........................................

By Ms.Maryam Hesabi / Press Delegate
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www.volleyball.ir


