
19:35:زمان :مکان 

رتبهرتبه

کارت زردTOP1.5TOP1.51.501TOP15.26باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی128رکابی   الناز1

TOP1.5TOP1.51.501+4024.1باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی103دارابیان   محیا2

3233533.0032932.5باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی122رمضانی   راحیل3

2743.48+3444.474+295+باشگاه کوه نوردی وتوس162سلطانی   سیما4

2013.59.0082552.44+286باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس154مایلی فریدنی  ساحل5

2462.3+3042275.295+باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی146جعفری محمود آبادی فاطمه6

225.57.0472472.4+239باشگاه کوه نوردی وتوس160ورشوچی   نگار7

2282.29+225.56.636+248+هیأت استان زنجان142آرامیده   مینا8

2013.59.729+277باشگاه سنگنوردی داوودی109عزیز زنجانی  ثنا9

2013.511.6210+2210باشگاه سنگنوردی داوودی159پوربحری راه پیما فاطمه10

2013.512.1911+2111+باشگاه سنگنوردی داوودی106شهروی   فرزانه11

2013.514.2312+2015باشگاه کوه نوردی وتوس134اسماعیل زاده  فرناز12

2013.514.2312+2015باشگاه کوه نوردی صها135مظفری   رایا12

2013.515.3714+1917.5+باشگاه کوه نوردی وتوس116نجفی   نگین14

2013.515.3714+1917.5+باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس133موسوی   ریحانه سادات14

2013.516.6416+1320.5+هیأت استان زنجان137بلوریپانیذ 16

2015202017.3217هیأت استان زنجان143خدادوستی   مهسا17
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2012.51724.517.5018+باشگاه کوه نوردی صها156امیرارجمند   سارا18

2013.518.9119+1226.5+باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی اوج اراک119سعدونی   هدی19

2013.518.9119+1226.5+باشگاه سنگنوردی داوودی147نصیری   نسرین19

1332.520.1621+2012.5+باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس130مددی   پریسا21

1822.522.7522+1323باشگاه سنگنوردی پیام149راحمی حقیقی  ملیکا22

2013.523.3823+1140.5+باشگاه کوه نوردی وتوس105رستگار   شیما23

162624.4524+1323باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس118مظفری   سیده نازنین زهرا24

کارت زرد1332.524.8525+1419باشگاه سنگنوردی داوودی127رجبعلی دوالبی  معصومه25

1332.525.8126+1320.5+باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین120نوروزی   محدثه26

1332.527.3427+1323باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی اوج اراک114علی پور  زینب27

1229.5162728.2228باشگاه سنگنوردی پیام113عزیزخانی   سمیه28

1140.5192129.1629+باشگاه خانه کوهنوردان گیالن145مهدی زاده هنده خالهآمنه29

1822.530.1930+1140.5+باشگاه خانه کوهنوردان گیالن152امیرسلیمانی   شکوفه30

1140.51724.531.5031+باشگاه کوه نوردی صها111فرجی   زهرا31

1226.5134132.9632+هیأت استان کرمانشاه115صفری   نرگس32

1226.5134132.9632+باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی139آریانفر   آناهیتا32

152833.6734+1140.5+باشگاه کوه نوردی دماوند رشت131شعبانی اج بیشه الهه34
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1332.536.2835+1140.5+هیأت استان کرمانشاه104الماسی بلوردی  راهین35

1332.536.2835+1140.5+باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس132مالمحمدی   اکرم35

1332.536.2835+1140.5+باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی اوج اراک153انصاری   باران35

1332.536.2835+1140.5+باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی اوج اراک158فخرایی   ریحانه35

1229.51149.538.2139باشگاه کوه نوردی دماوند رشت110پرهیزکار   شیدا39

1140.5134140.7540+باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین117پیله فروشها  فاطمه40

1140.5134140.7540+باشگاه کوه نوردی صها140نژاد احمدی  مانیا40

1140.5134140.7540+باشگاه کوه نوردی دماوند رشت151زاوه   مهرناز40

1140.5134140.7540+باشگاه سنگنوردی پیام155حاجی کریملو  فاطمه40

1140.51149.544.7744+هیأت استان زنجان101پرویزی   فائزه44

1140.51149.544.7744+باشگاه کوه نوردی دماوند رشت123کریمی کلیمانی  مهسا44

1140.51149.544.7744+باشگاه خانه کوهنوردان گیالن144نوروزی   یاسمن44

1140.51149.544.7744+باشگاه خانه کوهنوردان گیالن163مطهری کرین  سیده طیبه44

1153.5134146.8348باشگاه سنگنوردی نومرز125پوران پیر  شقایق48

1153.5134146.8348باشگاه سنگنوردی نومرز157میرزایی   زهرا48

1140.51054.546.9850+باشگاه کوه نوردی مونارک100صفی خانی  فاطمه50

1140.5956.547.8451+باشگاه کوه نوردی مونارک108رضامند   نگین51
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1140.5956.547.8451+باشگاه خانه کوهنوردان گیالن136تعبدی تصادفی  نرجس51

060134149.6053باشگاه سنگنوردی پیام164غفوری فر  یاسمن53

1153.51149.551.4654باشگاه کوه نوردی مونارک107یاوری   شایسته54

1153.51149.551.4654باشگاه کوه نوردی مونارک141افشار   سیما54

10571149.553.1256+هیأت استان کرمانشاه138کرم نژاد  سنا56

85855.7057+1153.5هیأت استان کرمانشاه129سلیمانی کهره  سمیه57

1153.585956.1858باشگاه کوه نوردی صها126درهمی   کیانا سادات58

10581054.556.2259باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی اوج اراک148علوی   آیناز59

کارت زرد36059.5060+859هیأت استان کرمانشاه112کهریزی   نیوشا60

زهرا بهرامیان مرضیه طهماسبی :داور رده بند  :رئیس هیات داوری 


