
:مکان

:زمان

سرطنابامتیازباشگاهرتبه

292باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی1

    الناز رکابی .1

(100)

    محیا دارابیان .2

(80)

    راحیل رمضانی .3

(65)

  فاطمه جعفری محمود آبادی .6

(47)

(0)    آناهیتا آریانفر .32

156باشگاه کوه نوردی وتوس2

    سیما سلطانی .4

(55)

    نگار ورشوچی .7

(43)

   فرناز اسماعیل زاده .12

(27)

    نگین نجفی .14

(23)

(8)    شیما رستگار .23

121باشگاه سنگنوردی داوودی3

   ثنا عزیز زنجانی .9

(37)

  فاطمه پوربحری راه پیما .10

(34)

    فرزانه شهروی .11

(31)

    نسرین نصیری .19

(13)

(6)   معصومه رجبعلی دوالبی .25

به نام خدا

نخستین دوره مسابقات سنگ نوردی جام باشگاه ها

زنان- گرایش سرطناب- فرم رده بندی تیمی 

تهران- دانشگاه تربیت مدرس 

97/11/05



91باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس4

   ساحل مایلی فریدنی .5

(51)

    ریحانه سادات موسوی .14

(23)

    پریسا مددی .21

(10)

    سیده نازنین زهرا مظفری .24

(7)

(0)    اکرم مالمحمدی .35

78هیئت استان زنجان5

    مینا آرامیده .8

(40)

 پانیذ  بلوری .16

(20)

    مهسا خدادوستی .17

(18)

(0)    فائزه پرویزی .44

43باشگاه کوه نوردی صها6

    رایا مظفری .12

(27)

    سارا امیرارجمند .18

(16)

    زهرا فرجی .31

(0)

   مانیا نژاد احمدی .40

(0)

(0)    کیانا سادات درهمی .58

17باشگاه کوه نوردی و کوهپیمایی اوج اراک7

    هدی سعدونی .19

(13)

   زینب علی پور .27

(4)

    ریحانه فخرایی .35

(0)

    باران انصاری .35

(0)

(0)    آیناز علوی .59



12باشگاه سنگنوردی پیام8

   ملیکا راحمی حقیقی .22

(9)

    سمیه عزیزخانی .28

(3)

   فاطمه حاجی کریملو .40

(0)

(0)   یاسمن غفوری فر .53

5باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین9

    محدثه نوروزی .26

(5)

(0)   فاطمه پیله فروشها .40

3باشگاه خانه کوهنوردان گیالن10

 آمنه مهدی زاده هنده خاله .29

(2)

    شکوفه امیرسلیمانی .30

(1)

    یاسمن نوروزی .44

(0)

   سیده طیبه مطهری کرین .44

(0)

(0)   نرجس تعبدی تصادفی .51

0باشگاه سنگنوردی نومرز11

    زهرا میرزایی .48

(0)

(0)   شقایق پوران پیر .48

0هیئت استان کرمانشاه11

    نرگس صفری .32

(0)

   راهین الماسی بلوردی .35

(0)

   سنا کرم نژاد .56

(0)

   سمیه سلیمانی کهره .57

(0)

(0)    نیوشا کهریزی .60

0باشگاه کوه نوردی دماوند رشت11

  الهه شعبانی اج بیشه .34

(0)

    شیدا پرهیزکار .39

(0)

    مهرناز زاوه .40

(0)

(0)   مهسا کریمی کلیمانی .44



0باشگاه کوه نوردی مونارک11

   فاطمه صفی خانی .50

(0)

    نگین رضامند .51

(0)

    شایسته یاوری .54

(0)

(0)    سیما افشار .54


