لیست هیئت های ورزشی تیر اندازی با کمان

محدوده آدرس هیئت تیراندازی با کمان

نام استان

تلفن/فکس

آ؛ذربایجان شرقی
اذربایجان غربی

04135532852
04432256666

تبریز  -خیابان باغ شمالی استادیوم تختی
ارومیه جاده انهر ورزشگاه شهید باکری

اردبیل

04533452773

اردبیل شهرک رضوان سالن رضا زاده

اصفهان

03132360811

اصفهان خیابان طیب جنب پمپ بنزین پالک 82

البرز

02632821212

کرج میدان استاندارد  -به سمت حسین اباد ورزشگاه شریعتی  -پایگاه استعداد یابی البرز

ایالم

08433333500

ایالم میدان میالد  -فرهنگسرای جوان

بوشهر

07733343057

بوشهر خیابان ورزش-استادیوم شهید بهشتی زیر پلکان جنوبی

تهران

02177846600

تهران خیابان دکتر مفتخ -خیابان ورزنده  -دفتر امور مشترکین فدراسیون ها

چهارمحال بختیاری

03832245510

شهرکرد -

خراسان رضوی

05133448338

مشهد -چهاراه خیام ورزشگاه شهید بهشتی

خراسان جنوبی

05632213698

بیرجند-بلوارشهدای عبادی اداره کل فنی حرفه ای خراسان جنوبی

خراسان شمالی

05832210499

بجنورد -

خوزستان

06133773002

اهواز -امانیه استادیوم تختی

زنجان

02433468030

زنجان  -بزرگراه  22بهمن  -مجموعه ورزشی انقالب  -هیئت تیراندازی با کمان

سمنان

02333350349

سمنان -میدان سعدی  -استادیوم تختی جنب هیئت فوتبال

سیستان وبلوچستان

05433235694

زاهدان -

فارس

07137364599

شیراز  -مجموعه ورزشی شهید دستغیب

قزوین

03833332820

قزوین شهرک مینو دشت-میدان گلها نرسیده به بیمارستان والیت

قم

02532706676

قم -میدان  72تن ابتدای ورودی کاشانی  -ورزشگاه  15خرداد جنب پایگاه قهرمانی

کردستان

08733241610

سنندج سه راهی نمکی بم بست سوم جنب پارکینک طبقاتی درب اول

کرمان

03432222550

کرمان-بلوار جمهوری اسالمی /بعد از اداره کل ورزش و جوانان

گرمانشاه

02143858171

کرمانشاه سه راه طاق بوستان ورزشگاه امام خمینی
یاسوج بلوار شهید قرنی جنب اداره ورزش و جوانان

کهگیلویه وبویر احمد

-

گلستان

01732232081

گرگان-خیابان پاسداران

گیالن

01332115219

رشت -گلسار میدان صابرین ورزشگاه یادگار امام

لرستان

06633209472

خرم اباد ورزشگاه تختی

مازندران

01133321026

ساری بلوار ازادی خیابان بعثت

مرکزی

08633127634

اراک-خیابان دانشگاه میدان نماز

هرمزگان

07633334221

بندر عباس-حدفاصل سراه جانباز و هتل هما مجموعه ورزشی هفتم تیر

همدان

08138261016

یزد

02189775488

همدان  -بلوار بعثت خیابان سعیدیه استادیوم شهید شمس
یزد  -صفائیه  -بلوار شهید قندی -انتهای کوچه سینما تک سایت کمانداران پارسی

