
 فدراسیون کوهنوردي و صعودهاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران

کوهستانبخش دوي  -کمیته مسابقات و لیگ   
1398اراك دیماه    روزي انقالب اسالمی    گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پی –پنجمین دوره مسابقات دوي کوهستان جام فجر   

  

  )  سال 45رده سنی باالي    (                  بخش آقایان  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زمان  استان  نام و نام خانوادگی  ردیف

  2:13:23  البرز  شهرام درگاهی  1

  2:16:07  بوشهر  خسرو طاوسی  2

  2:17:08  مرکزي  ابراهیم قلعه نویی  3

  2:18:52  کهگیلویه و بویر احمد  یوسف کاظمی  4

  2:25:00  مرکزي  احمد آنجفی  5

  2:25:54  مرکزي  علیرضا رضائی  6

  2:29:54  تهران  عبدا... محمودي  7

  2:45:15  خراسان شمالی  احمد کریمی  8

  2:47:57  تهران  رامین الري  9

  2:54:37  فارس  محمدهادي اژدهاکش  10

  3:00:49  مرکزي  صادقعلی ربیعی  11

  3:05:57  تهران  مهران اخضمی  12

  3:36:37  تهران  محمدرضا محمدي  13

  3:37:21  خوزستان  بهروز شهریاري  14
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  بخش زنان

  زمان  استان  نام و نام خانوادگی  ردیف

  2:48:28  تهران  سپیده فتوحی  1

  2:51:19  تهران  آزاده معزّي  2

  2:58:00  مرکزي  فرزانه عسگري  3

  3:04:00  کهگیلویه و بویر احمد  مریم جوکار  4

  3:30:18  البرز  طیبه افشون  5

  3:30:22  تهران  اعظم یوسفی  6

  3:45:58  تهران  ربابه اسفندیاري  7

  پس از پایان زمان مقرر  تهران  پریسا حسن زاده  8

  پس از پایان زمان مقرر  مرکزي  مژگان صدیقی  9

  انصراف در طول مسیر  کهگیلویه و بویر احمد  فاطمه باقري پور حقیقی  10

  طول مسیرانصراف در   تهران  شهال آزموده  11
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  بخش آقایان

  ردیف
نام و نام 

  خانوادگی
  زمان  استان  نام و نام خانوادگی  ردیف  زمان  استان

  2:15:38  خوزستان  مصطفی القاسی  21  1:43:44  مرکزي  یاسین رجبی  1

  2:15:47  تهران  هاشم ذوالقدر  22  1:45:34  البرز  علی قره غیبی  2

  2:18:33  فارس  هادي چشم وحام  23  1:46:52  شرقیآذربایجان   صابر چرخی  3

  2:20:00  خراسان رضوي  معین مایل  24  1:51:55  لرستان  علی رخصتی مفرد  4

  2:20:59  البرز  کیوان صفري  25  1:53:00  کهگیلویه و بویر احمد  حسین نیرومندي  5

  2:25:25  مرکزي  محمد عبدي  26  1:53:58  مرکزي  رحیم رستگاري مبین  6

  2:27:21  خراسان رضوي  محمود میرجاللی  27  1:58:08  آذربایجان شرقی  عبدلیجعفر   7

  2:32:52  مرکزي  ماشاا... غفاري  28  1:58:28  تهران  امیر احمد بیگی  8

  2:34:32  فارس  جهانگیر پرورش  29  1:58:32  آذربایجان شرقی  حجت رحیمیان  9

محمد زره شناس   10

  حقیقی

مهدي هاشمی   30  2:01:32  تهران

  سیاوشانی

  2:34:38  تهران

سروش کاظمی   11

  مهرآبادي

  2:36:41  فارس  مسعود رستمی  31  2:03:41  مرکزي

  2:43:26  تهران  حمید خداپناه  32  2:08:23  خراسان رضوي  مجتبی محیط دالل  12

  2:50:20  مازندران  سجاد طیبی  33  2:10:05  خوزستان  اسماعیل شکري  13

  2:52:19  خوزستان  عسگر عبدالهی  34  2:10:10  تهران  کورش عظیمی  14

  2:53:43  خراسان رضوي  علی حیدري دربندي  35  2:10:38  خراسان جنوبی  سعید بیابانی  15

کهگیلویه و   محمد نیک مراد  36  2:13:11  مرکزي  حمیدرضا کاوه ئی  16

  بویر احمد

3:11:05  

  انصراف در طول مسیر  بهرام پرورش  37  2:14:01  تهران  حامد جبریلی  17

    2:14:23  مرکزي  مصطفی مشایخی  18

  2:14:27  لرستان  مهرزاد لیریایی   19

  2:14:35  تهران  محمد عظیمی  20

 


