
23:15:زمان :مکان 

رتبهرتبه

299Top3.55.614+4113.44+کرمان334عراقی پور  بهار1

2586.0063724.56+304.5خراسان رضوی266محمدپور   زهرا2

304.5Top3.53.9713632.1کرمان333عوض نژاد  یاسمن3

304.5Top3.53.971+3542.32فارس309کاظمی   ارغوان4

304.5Top3.53.971+3543.32آذربایجان شرقی213حملبر ملکی  کوثر4

3563.18+2586.006+304.5تهران245یزدانی طبائی زواره یکتا سادات6

3562.58+2586.006+304.5تهران244یزدانی طبائی زواره یگانه سادات6

2810Top3.55.9252286تهران247نصرتی مقدم  رایا8

2611.5Top3.56.349فارس312گروئی   روژینا9

24117.0410+304.5خراسان شمالی279شیردل   تبسم10

23147.9411+304.5خراسان رضوی269عابدی صفدرآبادی  لعیا11

241111.2512+2611.5تهران246بهرامی   رایا12

241112.1913+2213.5+تهران250حسین زاده  آتنا13

2116.514.9214+2213.5+زنجان298شجاعی   غزل14

221515.7315+2216.5بوشهر227زنگنه   یسنا15

1822.5241317.1016باشگاه آزاد فراز- قزوین319احتشامی کالشمی  آرنیکا16

2216.5211917.7117زنجان300احمدی زاده  آیسل17
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زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

پنجمین دوره مسابقات نوجوانان و نونهاالن قهرمانی کشور
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:زمان اعالم نتایجشیراز 97/4/27-28

توضیحات
امتیاز
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2116.517.9418+2119.5تهران249عیانی   مانیا18

2021.518.8319+2216.5باشگاه آزاد فراز- قزوین320خلیلی   نیایش19

1822.5211920.6820آذربایجان شرقی215فتح احد نژند زهرا20

1627.5211922.8621تهران253نظریان نماگردی  ایلن21

1827.524.0322+2021کرمان335فخری زاده کرمانی فرنیا22

2021.525.4023+1530+همدان367قیاسوند   سارینا23

1827.525.9624+1724.5+خراسان رضوی267خادم زاده  فیروزه24

1827.527.5025+1627.5خراسان شمالی280نیستانی   نگین25

1827.527.5025+1627.5گیالن344خورسندی طالشانی  هلیا25

2216.5144627.5527فارس310ابراهیمی   ساینا27

1439.527.7528+2119.5خراسان شمالی278ادیب فر  آنیتا28

1440.5192330.5229کرمانشاه341راستگو   نازنین29

1827.530.8030+1434.5+سمنان302حمیدی پور  سارینا30

1531.5183432.7331مرکزی351عباسی   تینا31

1439.532.9632+1627.5چهارمحال و بختیاری259عسگری هفشجانی  غزل32

1827.533.3733+1440.5یزد369دهقانی تفتی  فاطمه33

1827.533.3733+1440.5بوشهر230اسماعیلی اول  پارمیدا33
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1724.5144633.5735+بوشهر226علیمی مطلق فرد سارینا35

1531.5173734.1436گیالن345نیازمنددوبخشری   کوثر36

1827.536.1437+1247.5یزد370ساالری برکویی  نرگس37

1434.5163836.2138+هرمزگان362کریمی تزرجی  آتیه38

1440.5183437.1139تهران255انصاری   آفرین39

1345.5183439.3340خراسان رضوی270معیری کاشانی  فاطمه زهرا40

1434.5144639.8441+بوشهر229راپیما   دینا41

1149.5183441.0242گیالن343شیری   مانوشا42

135342.7643+1434.5+بوشهر228فرهمند   آیلین43

1440.5144643.1644گیالن347إیمانی کرنب  فاطمه44

1440.5144643.1644خراسان رضوی271زرگر کوشک  یاسمن44

1440.5144643.1644هرمزگان361کریمی تزرجی  ستاتیرا44

161183445.5447هرمزگان363سلیمانی احمدی  بهار47

1345.5144645.7548خراسان رضوی268باغبان نیکو  رزینا48

1149.5144647.7249البرز206زارعی   یسنا49

1051144648.4450خوزستان292شجاعی   فاطمه50

1440.576049.3051گیالن348بیدار   آوینا51
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135350.1752+1247.5هرمزگان360سرپرست   مروه52

855144650.3053فارس311یعقوب زاده  غزل53

359.5144652.3254خوزستان293ظریف   پریا54

95285854.9255خوزستان291سروش   ارغوان55

8551355.555.2556آذربایجان شرقی216مستوفی   اسرا56

8551355.555.2556گیالن346علیزاده کیا  آنالی56

135356.1658+359.5زنجان299دژبان   مهنا58

85585856.4859اصفهان203کریمیان کاکلکی  پریسا59

56157.9260+855گیالن207خدنگ نیک فرجامآوا60

45885858.0061آذربایجان شرقی214جدائی   مبینا61

راضیه سادات هاشمی خالواکرم مالمحمدی-  صغری لکزایی فر:داور رده بندی  :رئیس هیات داوری 


