
:مکان

:زمان

سرطنابامتیازباشگاهرتبه

228باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی1

   داود رکابی .1

(100)

  محمد علی  آقاداودی .3

(65)

  علی برات زاده .4

(55)

  صالح کریمی افشار .23

(8)

(0)  سبحان ریش زاده .45

154هیئت استان زنجان2

   صادق یوسفی .5

(51)

   محمدامین محمدلو .10

(34)

   محمد سلطانی .11

(31)

   پوریا رسولی .16

(20)

(18)   محمدرضا نوری .17

133باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس3

   رضا کالسنگیان .2

(80)

  امین کتابی ابهر .12

(28)

   محمد رخصتی .15

(22)

  شانت عیسی قلیان .28

(3)

(0)   پوریا بختیاری .31

به نام خدا

نخستین دوره مسابقات سنگ نوردی جام باشگاه ها

مردان- گرایش سرطناب- فرم رده بندی تیمی 

تهران- دانشگاه تربیت مدرس 

97/11/04



125باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد4

  سجاد مستجاب الدعوه .8

(40)

 سید رضا  تقی پور .9

(37)

  محمد حسین ساغری .13

(26)

  ابوالفضل حسن پور .20

(12)

(10)   محمد یوسفی .21

51باشگاه سنگنوردی پیام5

   سعید صفری .6

(47)

  اکبر ثابت کار .27

(4)

   محمدحسین داورزنی .34

(0)

(0)   گئورگ بوداغیان .49

50باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین6

  علیرضا پیله فروشان .7

(43)

   امیرمحمد رحمانی .24

(7)

 حسام الدین  کشاورز قاسمی .35

(0)

(0)  مهدی احمد بیگلو .39

24هیئت استان کرمانشاه7

   فرهاد شاهینی .14

(24)

   فایق آرتن .33

(0)

   امیرعباس حسینی .43

(0)

   کیان افشار .44

(0)

(0)   ارشام فرنک .50



23باشگاه سنگنوردی داوودی8

  حسین صادقی ماهانی .18

(16)

   رادین فروغیان .26

(5)

  آریا هادی فرد .29

(2)

   امیرحسین ایرانشاهی .46

(0)

(0)  پارسا صفری لنگرودی .51

23باشگاه آرش اصفهان8

   علی سلیمیان .19

(14)

   مسعود صادقی .22

(9)

   میالد قرقانی .32

(0)

   جواد نوروزی .37

(0)

(0)   حسین شفیعیون .42

7باشگاه کوه نوردی وتوس10

   شهاب آیینی .25

(6)

  سبحان اقوامی تهرانی .30

(1)

  حسین مزرعه خطیری .40

(0)

(0)  رضا مرادی نژاد .41

0باشگاه کوه نوردی بهمن11

   ایمان آرزه .36

(0)

  محمدرضا میرزاده بودااللو .38

(0)

   حامد جهانگیری .47

(0)

  سید مهدی  حاتمی .47

(0)

(0)  علیرضا نظری کهریز .52


