مسابقات دوومیدانی نوجوانان پسر -مشهد مقدس  8/و  9شهریور ماه 1395
مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مقام چهارم

مقام پنجم

مقام ششم

مقام هفتم

مقام هشتم

مواد
 100متر

بهمن کریمی
زنجان 11:38

رضا محمود وند
لرستان 11:40

محمد رضا شعبانی
گلستان 11:49

ساالر ابراهیمی
تهران 11:50

علی ارژنگ
مازندران 11:50

محمد امین محمدی
کیگیلویه 11:60

محمدرضا هوژبر
البرز 11:61

علی قنبری
کرمانشاه 11:68

 200متر

علی سلیمانی
خ روضوی الف 22:53

محمدرضا شعبانی
گلستان 22:94

علیرضا امیری
فارس 22:96

میالد ناصح جمالی
آشرقی 23:02

مهدی تجاری
بوشهر 23:16

رضا محمودوند
لرستان 23:20

فراز مویدی
کرمانشاه 23:28

علی سالمتیان
قم 23:37

 400متر

مجتبی غرباویان
خوزستان 50:32

محمدرضا دهقان
زنجان 50:49

علی سلیمانی
خ رضوی الف 50:50

امین زارعی
بوشهر 51:24

علیرضا امیری
فارس 51:41

رضا کفایتی
تهران 52:01

فراز مویدی
کرمانشاه 52:22

علی رضا ترابی
فارس 52:37

 800متر

عبدالرحیم درزاده
سیستان 1:57:33

مجید قاسمی کلی
اردبیل 1:59:47

محمد جواد صفری
کرمانشاه 2:00:31

مهدی جعفری
اصفهان 2:00:48

احمد جعفری
خ جنوبی 2:04:58

محمدجواد غالمی
ایالم 2:06:46

هادی مرادی
اصفهان 2:07:01

میالد سرایی
خ شمالی 2:07:16

 1500متر

عبدالرحیم درزاده
سیستان 4:09:75

احمد جعفری
خ جنوبی 4:14:06

محمد حاصلی
همدان 4:14:28

امیر امیریان
سیستان 4:14:24

مجید قاسمی
اردبیل 4:20:78

مهدی جعفری
اصفهان 4:20:92

امیرحسین صفری
خرضویالف4:21:64

امیر سعادت
مرکزی 4:21:79

آرمین شاه ملکی
همدان 59:33

صادق صبهانی
خوزستان 1:02:44

مبین برومند
خرضویب1:06:15

فرید نبی خواه
خرضویب1:07:33

محمد حسین رضایی
سمنان 1:10:00

امیر حسین پناهی
مرکزی 1:14:13

هادی مراد
اصفهان 2:07:01

میالد سرایی
خشمالی 2:07:16

 110متر بامانع

علی سالمتیان
قم 14:52

علی کشاورز
قم 14:81

علیرضا خانلری
خوزستان 15:22

علی تاجیک
خرضویب15:66

علی شیرویه
لرستان 15:68

رضا بحرینی
کیش 15:70

وحید رمضانی
خ جنوبی 15:78

طاها مدرسی
لرستان 15:85

 400متر بامانع

مهدی پیرجهان
آ شرقی 55:80

علی کشاورز
قم 56:49

یاسین گنجی
بوشهر 57:73

محمد رضا دهقانی
زنجان 58:84

فرزان آدینه فتح آبادی
خرضویب59:13

محمد امیریان
کرمانشاه 59:13

امیرحسینسقایی
زنجان 1:00:76

علی شیرویه
لرستان 1:00:76

 2000متر بامانع

امیرحسینبرزویی
06:34:33

علیرضا نوری
فارس 6:55:43

ابوالفضل خوئینی
قزوین 7:1:17

علی زورآوند
همدان 7:4:85

پوریا وطنواز
همدان 7:14:87

امید امین پور
خوزستان 7:38:15

احمد عامل
خرضویالف7:39:13

 3000متر

امیرحسینبرزویی
9:17:36

علی زورآوند
همدان 9:18:30

امید امیریان
سیستان 9:22:91

علی رضوانی
سمنان 9:35:16

علی حاج بابایی
همدان 9:36:84

علی مطهری
فارس 9:57:09

امیر حسین صفری
خرضویالف10:06:12

پرش با نیزه

سید علی حسینی
قم 2.10

-

-

-

-

-

-

-

پرش طول

سبحان امامی
مازندران 6.85

محمد موسوینژاد
بوشهر6.85

علیرضا خائدی
خوزستان 6.78

محمدرضافیروزکوهی
مازندران 6.58

سید رضا هاشمی
یزد 6.07

امیرعلی داوری
خرضوی5.99

رضا افرنگ
کرمانشاه 5.93

سیدداوود نورالدینی
لرستان 5.87

پرش ارتفاع

محمد اختیار آبادی
خرضویالف2.03

علی اصغرشایستهفر
تهران 2.0

جواد اخالقی
مازندران 1.90

سیدمحسنحسینی/سیاوشکاوند

-

حسین محمدی
همدان 1.70

علیرضا مردی
البرز 1.65

رضا کفایتی
تهران 1.65

پرش سه گام

حمیدرضا کیا
گلستان 14.01

مهدی تماری
بوشهر 12.90

محمد موسوی نژاد
بوشهر 13.71

شهاب بهرامی
کرمانشاه 13.61

مبین مداحی
گلستان 12.48

محمد اسیونه نژاد
خوزستان 12.43

امیر داوودی
خرضویب 12.42

میالد خطیبی
آ غربی 12.11

پرتاب چکش

شاهین احمدی
آ غربی 60.74

بهر اد صبوری
فارس 59.44

پیام صدری
تهران 40.90

حمزه مارمانی
گلستان 36.50

آرش آذین فر
خرضوی ب36:34

مصطفی گرگانی
گلستان 28.60

علی حکمی
چهارمحال23.83

امیررضا موسوی
چهارمحال21.42

پرتاب دیسک

محمود منصور ی
اردبیل 60.05

عطا هزدیان فرد
اصفهان 55.67

دانیال صفی
چهارمحال 51.00

شاهین یارحسینی
همدان 48.32

علیرضا درویشی
اصفهان47.21.

علی مصطفی
البرز 45.25

علی نوروزی
سمنان 39.33

بهروز عبدی
سیستان 39.15

سجاد اکبری
گیالن 49.38

مهدی عنایتی ایالمی
ایالم 49.00

متین کمی
گلستان 46.31

رضا رحیم زاده
یزد 46.05

حمیدرضاایروان نژاد
کیگیلویه46.00

علی شیرزاد
یز د 45.96

محمد امین پور بابایی
گیالن14.68

علی ارشدی
بوشهر 14.18

علیرضا درویشی
اصفهان 13.72

محمدرضا قاسمی
قزوین 13.20

میالد عباسقلی
تهران13.05

علیرضا صغری
مازندران 12.97

-

-

-

-

-

فارس
2:04:10

زنجان
2:05:16

اصفهان
2:06:63

گلستان
2:09:26

خ شمالی
2:11:70

 10000متر پیاده روی

شاهینیارحسینی
همدان 50.40

پرتاب نیزه

محمد روشن دل
خرضویالف 51.98

پرتاب وزنه

حسین عجمی
یزد 15.22

محمدتقی مهرعلی
قم 14.78

دهگانه

حسین اسدی
یزد4582

عارف تابانی
گلستان 3400

فرید غنی زاده
آشرقی2731

رله سوئیسی

خ رضوی الف
2.02.97

قم
2:03:18

بوشهر
2:03:63

آغربی-بوشهر 1.70

محمد حسین خنجری
سمنان 8:44:18
احمد عادل
خرضویالف10:07:71

