مسابقات دوو میدانی قهرمانی جوانان کشور -سنندج 41 ،و 69/2/41
نتایج تیمی بر اساس  9ورزشکار برتر هر ماده به ترتیب 2 ،3 ،1 ،1 ،7 :و  4امتیاز
مقام چهارم (3

مقام پنجم (2

امتیاز)

امتیاز)
آریا بهرامی

ابوالفضل دوستی

کردستان الف 66:11

تهران 66:16

ایالم 66:111

مهدی شجاع

میثم رشیدی

علی ساالر پور محمد مرادی

فارس 11:11

کردستان الف 11:11

هرمزگان 11:11

مواد

مقام اول ( 7امتیاز)

مقام دوم ( 1امتیاز)

مقام سوم ( 1امتیاز)

011

محمد رضا فریدی

مصطفی عساکره

بهمن کریمی

میثم رشیدی

قم 69:01

خوزستان 66:61

زنجان 66:11

کردستان الف 66:16

محمد رضا فریدی

بهمن کریمی

علی رضا خالدی

یاسین گنجی

قم 11:11

زنجان 11:26

خوزستان 11:01

بوشهر 11:91

محمد حسامی

مرتضی احمدی

ساسان صالحی

رضا پور بابای

کردستان الف 16:12

خراسان شمالی11:12

فارس 11:91

011

011

011

 0111مانع

01111

01111

 01کیلومتر
پیاده روی

چهارمحال بختیاری

محمدمرادی

سید یاشار نجاتی

پویا احمدی

احمدرضا سیرایی

همایون حسن نژاد

سعید باباپور

محمد صادق رضا نیا

خوزستان 1:91:11

کرمانشاه 1:91:11

البرز 1:91:20

گیالن 1:91:11

آ غربی 1:91:11

همدان 1:91:11

علی غریب

محمد گودرزی

احمد سیرابی

سجاد زمانی

سعید بابا پور

محمد صادق شریفیان

فردین محمودی

لرستان 1:60:11

البرز 1:11:16

اردبیل 1:11:11

آ غربی 1:11:09

اصفهان 1:10:60

آ غربی 1:11:20

علی کشاورز

علی قنبری

مهدی پیرجهان

یاسر عابدینی

وحید رمضانی

مهیار صادقی

پیمان باباخانی

قم 61:21

کرمانشاه 61:11

آ شرقی 61:61

آ شرقی 61:12

خراسان جنوبی 61:26

خوزستان 61:90

کردستان الف 61:66

مهدی پیر جهان

یاسین گنجی

یاسر عابدینی

حسین قدمی

آ شرقی 11:61

بوشهر 11:12

آ شرقی 6:99:11

اصفهان 6:91:90

سیستان و بلوچستان

1:90:11

 011مانع

محمد رشید مهربانی

حسین جمشیدی

علی ساالری پور

علی زار علی

علی امینی

عبدالرحیم درزاده

 001مانع

ایالم

البرز 11:19

6511501
0011

11:61

بوشهر 66:111

هرمزگان 11:12

سیستان و بلوچستان

علی غریب

1:61:11

سمنان

محمد داداله زهی
سیستان و بلوچستان

سمنان 69:61:11

69:11:19

اسماعیل قادری

علی زورآوند

البرز 61:91:06

همدان 61:11:69

علی زوراوند

اسمایل قادری

همدان 11:11:11

البرز 11:69:11

دانیال رنجبران
همدان 11:12:19

-

وحید رمضانی
خراسان جنوبی

10:12

قزوین

حسینی

سید علیرضا حسینی

محمد امین برازجانی

لرستان 11:16

عبدالرحیم درزاده

11:69

سید علیرضا

مقام ششم ( 4امتیاز)

مقام هفتم ()0

مقام هشتم ()0

11:61

-

-

بوشهر

1:90:11

-

-

محمد باقری

محمد گودرزی

سجاد زمانی

علی زاید

فردین محمودی

لرستان 69:10:90

لرستان 66:19:61

اردبیل 66:16:61

اردبیل 61:99:20

آ غربی 61:91:11

سینا شکوهی

علی اکبر یزدان پور

علی زایدی

خراسان رضوی 62:12:61

خراسان شمالی 61:69:16

اردبیل 61:10:10

-

-

-

امیرحسین صفری
خراسان رضوی
61:11:11

محمد باقری
لرستان 62:11:06

سینا شکوهی

علی اکبر یزدان پور

خراسان رضوی

خراسان شمالی

11:12:69

12:10:11

-

-

محمد داداله زهی
سیستان و بلوچستان

62:11:91
-

-

-

-

-

-

پرتاب
وزنه
پرتاب
دیسک
پرتاب
نیزه
پرتاب چکش
پرش طول
پرش سه
گام
پرش
ارتفاع
پرش با
نیزه
0× 011
مترامدادی
0× 011
مترامدادی
دهگانه

علی مقصودی
چهارمحال بختیاری 61/02

چهارمحال بختیاری

61/19

محمود منصوری

حسین رسولی

اردبیل 11511

مرکزی 11511

حسین عجمی

امیر محمد شعبانی

مهدی احمدی

عرفان محمدی

رامتین فتحی

اصفهان 61/11

همدان 61/11

سمنان 61/91

خراسان جنوبی 66/19

کردستان ب 0/11

مصطفی مرتضی نیا

امیرمحمد شعبانی

سید رضا ابراهیمی

ابوذر صالحی باغ ابریشمی

رامتین فتحی

خراسان رضوی 11511

همدان 11521

ایالم 12511

اصفهان 16511

کردستان ب 11519

-

-

-

-

-

-

-

-

سید محمد موسوی نژاد

امیر علی داوری

حسین معروف نژاد

تهران 1/19

بوشهر 1/60

-

-

علی مقصودی
چهار محال بختیاری

11511

کردستان ب 0/11

معین محمودیان

سعید کالنتری

مهدی جوادی

محمد جواد غالمی

خراسان رضوی 11/11

گیالن10/12

خراسان رضوی 11/11

ایالم 10/ 11

بهراد صبوری راد

شاهین احمدی

مصطفی مرتضی نیا

پیام صدری

فارس11/69

آ غربی12/11

خراسان رضوی 16/91

تهران 10/21

علی رضا خالدی

سبحان امامی

محمد رضا فیروزکوهی

مجتبی زاهدی

امیر مسعود چاوشی

خوزستان 2/12

مازندران 2/66

مازندران 1/01

خراسان رضوی 1/11

تهران 1/12

بوشهر 1/11

مجتبی زاهدی

حسین معروف نژاد

سینا سهیلی

مهدی تماری

امیرعلی داوری

سینا قاسمی

خراسان رضوی 61/19

بوشهر 61/21

زنجان 61/11

بوشهر 61/12

تهران 61/61

خراسان رضوی 61/11

محمد اختیار ابادی

جواد اخالقی

حسین سلطانی

خراسان رضوی 6/01

مازندران 6/09

زنجان 6/19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

خوزستان

کردستان الف

زنجان

تهران

خراسان رضوی

11:90

11:21

11:11

11:92

12:21

-

-

-

لرستان

ایالم

1:91:11

1:60:10

-

-

-

-

-

-

محمد موسی نژاد

محمد جواد غالمی

مهدی تماری

محمد صالح مهدی اردکانی

امین اکبری

مصطفی محمدی

هیمن اسدی

هادی یوسفی

بوشهر 1112

ایالم 1111

بوشهر 1196

اصفهان 1261

سمنان 1199

کردستان الف 1121

کردستان ب 1111

سمنان 6110

علی دهقان منشادی
یزد 1/99

 -0خراسان
رضوی
 04امتیاز

نتایج
تیمی

علی رضا ایزدی منفرد

هیمن اسدی

 -0خوزستان
 02امتیاز

 -0بوشهر
 00امتیاز

 -0همدان
 00امتیاز

 -01چهارمحال
بختیاری

 -04اردبیل
 00امتیاز

 -00تهران
 00امتیاز

 -00کردستان
الف
 00امتیاز
-02
کرمانشاه
 2امتیاز

 -00آذربایجان
شرقی

 -00خراسان
جنوبی
 4امتیاز

 -06مرکزی
 0امتیاز

 -04قزوین
 0امتیاز

 -2البرز
 02امتیاز

 00امتیاز

 -0قم
 00امتیاز

 -6سیستان و
بلوچستان

 00امتیاز

 -00سمنان
 06امتیاز

 -00ایالم
 06امتیاز

 -01اصفهان
 2امتیاز
 -00کیش
امتیاز
1

 04امتیاز

 -4لرستان
 00امتیاز

 -0زنجان
 00امتیاز

 -00مازندران
 00امتیاز

 -06فارس
 00امتیاز

 -00خراسان
شمالی
 0امتیاز

 -00یزد
 4امتیاز

 -00گیالن
 4امتیاز

 -00آذربایجان
غربی
 4امتیاز

 -02کرمان
امتیاز
1

-01

-00

-00

