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۱۱۱۲۵۵۶۰۱۱14954هیات استان همدان110بیاتمتین 1

۱۱۱۱۹۹۶۰۱۱181254باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران109حیدری دوالبیحامد 2

۱۱۳۴۴۴۰۰۱۱91044باشگاه کوه نوردی آذران زنجان113رسولیپوریا 3

۱۱۱1۲۰۱۰۱۱6353باشگاه کوه نوردی ساسان کرمان102چاشیسید رضا 4

۱۱۱۲۳۰۵۰۱۱11453باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران106فامیل روحانیحسین 5

1123۴۰۱۰۱۱9553باشگاه کوه نوردی ساسان کرمان104رکابیداود 6

۱۲۱۰۷۷۵۰۱۱151053باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران116قاجاریهفرزین 7

۱۱۱۱۰۰۱۰114343باشگاه کوه نوردی آذران زنجان119محمدلومحمدامین 8

۱۱۲۲۰0۷۰۱۱11443باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران122هادی فردآریا 9

۱۱۱۳۱۰۰۰۱۱4543باشگاه کوه نوردی ساسان کرمان111سلطانیمحمد 10

11۱۲۰۰۶۰۱۲9543باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران103کالسنگیانرضا 11

۲۲۱۱۰۰۲۰۴۴9743هیات استان همدان146پورشفیعامیرحمزه 12

۱۲۲۲۰۰۶۰۱۳10743باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران118ساغریمحمد حسین 13

111200503510843باشگاه کوه نوردی آزادی آمل154پورشفیععلی 14

۱۱۲۵۰۰۸۰۱۲12843باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران107آجل لومحمد 15

۲۳۷۰۴۴۰۰۱۱14843باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران115سلیمیانعلی 16

۱۱۳۰۶۶0044141143باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران149حسینی رنانیسید مهدی 17

۱۱۱۱۱۱۰۰۲۰۱۲151443هیات استان خوزستان133طاهری ویس شوشتریعلی 18

11220000124533باشگاه کوه نوردی آزادی آمل160صفریسعید 19

۱۱۲۴۰۰۰۰۱۱4633باشگاه کوه نوردی ساسان کرمان117آقاداودیمحمد علی 20

۱۱10۰۰۱۰۱۱4242باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران105یزدیزادمحمد امین 21
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11100010114242هیات استان همدان156آیینیشهاب 21

۱۱۵۰۰۰۴۰۱۱11242نومرز108جعفریرامین 23

۱۱۶۰۰۰۴۰۱۱12242هیات استان همدان114حسن پورابوالفضل 24

۱۱۶۰۰۰۸۰۱۱16242باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران138گرکانیمحمد 25

۱۱1000۳۰۱۲6342هیات استان خوزستان123طاهری ویس شوشتریعماد 26

۱۱۲۰۰۰۳۰۱۲7342نومرز144ترکمان بوترابیصدرا 27

۱۱۳۰۰۰۳۰۲۲9342باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران129رشیدآبادیسیدعلی 28

۱۱۲۰۳۰۰۰۳۹91042نومرز139داورزنیمحمدحسین 29

۱۱۱۰۰۰۰۰۱۱3232هیات استان همدان128ابوالحسنیمحمد 30

11110000204232باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران163رضائیآرمان 31

12110000103332هیات استان خوزستان155شریفیرضا 32

۱۱۳۰۰۰۰۰۱۲5332باشگاه کوه نوردی آزادی آمل143قربانزادهسعید 33

۱۱۳۰۰۰۰۰۱۳5432باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران126آرزهایمان 34

۱۱۲۰۰۰00336432هیات استان همدان147حبیبیان دانامحسن 35

۱۱۶۰۰۰۰۰۳۳10432باشگاه کوه نوردی آذران زنجان140اوجاقلووحید 36

۱۱100000345532باشگاه کوه نوردی ساسان کرمان152کریم آبادی زادهروح اهلل 37

۱۴۴۰۰۰00227632کوه نوردی راسخ اصفهان120مالکیفراز 38

۱۳۳۰0000357832هیات استان خوزستان121آرامشعلی 39

۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱2222باشگاه کوه نوردی آذران زنجان145نوریمحمدامین 40

11000000112222باشگاه کوه نوردی آزادی آمل164خزایی کوه پرمرتضی 40

11000000132422نومرز159سلطان آبادیایمان 42
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۱۱۰۰۰۰۰۰۲۴3522نومرز136لکحسین 43

کارت زرد12000000445622نومرز157ثابت کاراکبر 44

۱۱۳۰۰۰۰۰۱۰5131هیات استان همدان142زارعیعارف 45

۲۳۱۰۰۰۰۰۲۰5331باشگاه کوه نوردی آزادی آمل112صادقی ماهانیحسین 46

۱۳1000۰۰۷۰9331باشگاه سنگ نوردی دانشگاه تربیت مدرس تهران125عیسی قلیانشانت 47

12000000304221کوه نوردی راسخ اصفهان158شاهرخ اصفهانیمحمدسجاد 48

۲۲۰۰۰۰۰۰۷۰9221باشگاه کوه نوردی آذران زنجان134بخشی پورامیرمحمد 49

۱۳۰۰۰۰۰۰۱۰2321باشگاه کوه نوردی ساسان کرمان173شفیعیعرفان 50

۱۱0000۰۰۰۰1111هیات استان خوزستان124علیمرادیانفرجاد 51

۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰1111هیات استان همدان132کرمیامیر حسین 51

11000000001111نومرز165نوریشریف 51

۲۰۰۰۰۰۰۰۴۰6020کوه نوردی راسخ اصفهان141کبیری رنانیاحمد 54

۲۰۰۰۵۰00007020باشگاه کوه نوردی ساسان کرمان150اسدی همتسید محمد 55

10000000607020باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران162صفری لنگرودیپارسا  55

کارت زرد۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰1010نومرز127سیدصالحسینا 57

20000000002010هیات استان خوزستان153مسعودی نژادعادل58

۳۰000000003010کوه نوردی راسخ اصفهان151طالبیانپویا 59

۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰4010باشگاه کوه نوردی آذران زنجان131نوریآرش 60

آرزو زربه ای:داور رده بندی 
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