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 مردانرده بندی نهایی مسابقه 

ارهیي دٍرُ ْچعىًان مسابقٍ:

یادٍارُ -هسابقات دٍی کَّستاى جام فجر

 شْدای گوٌام

 =?59آذرهاُ ;5 @تاریخ برگساری
ارتفاعات -تْراى @مکان برگساری

 تَچال

  8:@<8@زمان شريع مسابقٍ ًفر 8<@ تعداد شرکت کىىدگان
 

 سه رتبٍ زمان پایان استان شمارٌ خاوًادگیوام ي وام  ردیف
خطا ي 

 تًضیحات

  99 5 ?8@9:@: فارس ?55 بْرام پرٍرش 5

  ?: : :;@::@: آذربایجاى شرقی =:5 صابرچرخی :

  <: 9 ?5@;:@: هرکسی <59 رحین رستگاری هبیي 9

  =: : ?:@>:@: البرز >>5 علی قرُ غیبی :

  <: ; 85@=:@: فارس ><5 حسیي ًیرٍهٌدی ;

  :: > ;5@<:@: تْراى 585 اهیراحود بیگی >

  =: = ;:@99@: آذربایجاى شرقی 555 یًَس آزاد طَهارکٌدی =

  <9 < :;@;9@: فارس ?59 رٍح الِ رضایی <

  9: ? ;:@>9@: لرستاى =59 علی رحوتی هفرد ?

  >9 58 89@<9@: تْراى ;:5 حسیي زریي فر 58

  95 55 ?5@<9@: آذربایجاى شرقی 599 رحین دیبایی اهٌدی 55

  >: :5 ;:@9:@: لرستاى 9<5 کاهراى ًصرالْی :5

  >9 59 85@<:@: آذربایجاى شرقی 5>5 جعفر عبدلی 59

  ;: :5 98@<:@: تْراى <:5 بابک شکری :5

  95 ;5 ::@?:@: لرستاى 9=5 هْرزاد لیریایی ل ;5

  :: >5 9:@5;@: فارس <:5 ّادی چشن ٍحام >5

  8: =5 ::@9;@: البرز <=5 احود هٌصَری =5

  :: <5 :8@:;@: هرکسی <58 رضا العاهری <5

  ;: ?5 8:@:;@: تْراى :59 هحودرضا دٌَّی ?5

  99 8: <5@;;@: خراساى رضَی ?:5 عیسی چٌاراًی 8:

  >9 5: 9:@?;@: لرستاى 5:8 جْاًگیر پرٍرش 5:

  =: :: ?:@?;@: آذربایجاى شرقی ;<5 بْرام ًَری ::

  5: 9: 8:@85@9 فارس 5;5 ساساى صالحی 9:

  ;: :: :8@:8@9 فارس >58 سجاد اسکٌدری ::

  :: ;: :5@:8@9 هازًدراى :55 آرش آقاجاًپَر ;:

  =: >: <9@:8@9 آذربایجاى شرقی 9;5 صود صداقتی یَسف آباد >:
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 تًضیحات

  99 =: 8:@:8@9 لرستاى <>5 احساى کاظوی حسًٌَد =:

  95 <: 8:@>8@9 خراساى رضَی ;55 باقریهصطفی  <:

  9: ?: ;;@<8@9 هازًدراى ;=5 علی هحوَدزادُ ?:

  :: 98 =8@?8@9 فارس :59 عظین ذٍالفغاری 98

  >: 95 =:@:5@9 تْراى 5:5 ساالر پیری 95

  8: :9 ;8@59@9 خراساى رضَی ==5 هجتبی هحیط دالل :9

  :> 99 ?8@59@9 تْراى >=5 یعبدالِ هحوَد 99

  9: :9 ::@;5@9 تْراى ;:5 بْوي جوشیدی :9

  :: ;9 <;@;5@9 تْراى :>5 یهحودعست ;9

  <: >9 <8@>5@9 هرکسی 9>5 هحودرضا علیسادُ >9

  98 =9 ;9@<5@9 غربیآذربایجاى  559 عیسی باداهی =9

  :: <9 55@?5@9 تْراى 598 سجاد خالقی عباس آبادی <9

  <: ?9 95@?5@9 تْراى :=5 راهیي الری ?9

  99 8: <:@?5@9 تْراى 8=5 حوید کوالی 8:

  :: 5: 88@8:@9 تْراى :=5 هرتضی هحودی 5:

  <9 :: ::@8:@9 خراساى رضَی ?=5 هرتضی هْری ::

  :: 9: :8@5:@9 کرهاى 5:9 احد ریحاًی فام 9:

  :9 :: 99@::@9 آذربایجاى شرقی :>5 علی غیَر غازاًی ::

  :: ;: ::@::@9 هازًدراى ::5 علی رضا رٍحی ;:

  9: >: <5@;:@9 تْراى ::5 حسیي جدیدی ًیا >:

  ;9 =: ;:@>:@9 تْراى =<5 اهیرعباس یَسفی =:

  95 <: >8@=:@9 تْراى =55 فریبرز پرّازی <:

  :: ?: 85@<:@9 تْراى 8>5 رضا عابدی ?:

  9: 8; =8@:9@9 آذربایجاى شرقی ;58 علی حسیي اسفٌدزاد 8;

  ?: 5; 88@:9@9 کردستاى =>5 احساى کلْرزادُ 5;

  =9 :; 9:@<9@9 خراساى رضَی ;>5 حسیي فرج یاب :;

  ;9 9; :9@5:@9 تْراى <55 علی پرّیسکاری 9;

  :9 :; 85@::@9 لرستاى 558 هحسي آدهی :;

  =: ;; ?8@::@9 هازًدراى 5:5 ًاصر رًجبر ;;

  <: >; 88@::@9 هازًدراى ?;5 سید سجاد طیبی >;

  :9 =; <9@::@9 تْراى :<5 رضا ًجارزادگاى =;

  8; <; :8@;:@9 فارس :;5 ٍلی الِ صالحی <;

  :9 ?; 95@<:@9 تْراى >:5 جَاد جٌت فریدًٍی ?;

  >9 8> 9:@9;@9 خراساى رضَی 8<5 هْدی هیثاق رٍدی 8>

  95 5> :9@9;@9 تْراى :;5 َّهي صدر حسیٌی 5>

  ;: :> 8;@:;@9 هرکسی ?>5 هْرآبادی سرٍش کاظوی :>



 تعالیبسمٍ 

 کوهنوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون 

 مسابقات و لیگکمیته 

3 
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  :9 9> <5@;;@9 آذربایجاى شرقی ?:5 بابک صالح پَرگرگری 9>

  ;9 :> >;@;;@9 تْراى ;59 علی ربیع زادُ :>

  99 ;> :;@88@: تْراى <;5 هْدی طایی ;>

  <5 >> 55@89@: زًجاى 5:8 اهیرحسیي رضایی >>

  :: => =9@59@: هازًدراى >55 ًقی برزگر =>

  :: <> :9@:5@: فارس ::5 حسیي زارعی <>

  <9 ?> >;@?5@: آذربایجاى شرقی 8;5 تَهاج صالح پَر گرگری ?>

  <: 8= =:@5:@: تْراى :58 عباس اسدی 8=

  >: 5= <:@5:@: تْراى :<5 سعید ًَایی لَاساًی 5=

  :9 := ::@>9@: تْراى =:5 علیرضا سالهی :=

  >: 9= ;5@::@: تْراى :58 هْراى اخضوی 9=

 اًصراف <: - - تْراى >59 پَریا رجبی ًویٌی :=

 اًصراف >; - - فارس =58 هحودعلی اسلوی ;=

 اًصراف :9 - - هازًدراى 5=5 ابراّین کیا چْارباغی >=

 اًصراف ?; - - گیالى 595 غالم حسي خَش سرٍر ==

 اًصراف :9 - - هازًدراى <<5 یَسفی یعل <=

 اًصراف 99 - - تْراى 5:9 یلیحاهد جبرئ ?=

 اًصراف >9 - - هازًدراى 5<5 حسیي ًاطقی 8<
 


