
 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 2931سال مدال آوران 

 
 

 

 عنوان تيمي كشور رشته ورزشي نام و نام خانوادگي رديف
 مسابقات جهاني مسابقات آسيايي

 بزرگساالن جوانان نوجوانان بزرگساالن جوانان نوجوانان

 زادُ غالهعلی ثرات 1

ًَردی  سٌگ
 داخل سبلي

ثیست ٍ یکویي دٍرُ هسبثقبت 
 ـ تْراى 3112قْرهبًی آسیب ـ 

کست هقبم اٍل 
 آسیب

  
هذال طال در  2

سرطٌبة ـ ثَلذریٌگ 
 ٍ اٍرآل

   

    ًقرُ ـ سرطٌبة   رضب کالسٌگیبى 3

    ًقرُ ـ سرعت   فرد رضب علیپَرشٌبزًذی 2

    ًقرُ ـ اٍرآل   جبًی حویذرضب تَزًذُ 4

    طال ـ سرعت   زادُ فرًبز اسوبعیل 5

   الٌبز رکبثی 6
دٍ ًقرُ در ثلذریٌگ ٍ 

 اٍرآل
   

       سرپرست تین سیذحویذ صذیقیبى 7

       سرپرست ثبًَاى پَر عصوت گٌجعلی 8

       هرثی تین کبر هْذی زًذُ 9
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 عنوان تيمي كشور رشته ورزشي نام و نام خانوادگي رديف
 مسابقات جهاني مسابقات آسيايي

 نوجوانان جوانان بزرگساالن جوانان نوجوانان
بزرگساال

 ن

 هحوذ ٍّبثی 11

ًَردی  سٌگ
 داخل سبلي

ثیست ٍ یکویي دٍرُ هسبثقبت 
 ـ تْراى 3112قْرهبًی آسیب ـ 

       هرثی تین

       هذیر تین احوذ شیرهحوذ 11

 هْذی داٍرپَر 13
هسئَل ثرگساری 

 هسبثقبت
      

 هحوذ طجیجی 12
هسئَل فٌی 

 هسبثقبت
      

 هحوذ فْیوی ثٌذپی 14
هسئَل رٍاثط 

 الولل هسبثقبت ثیي
      

 سیذثبثک ضیبءًویي 15
الوللی  داٍر ثیي

 هسبثقبت
      

 کٌََّردی سبز عظین قیچی 16
هتری  8462ًپبل ـ صعَد قلِ 
 هبکبلَ

 ًقرُ      

 کٌََّردی سبز عظین قیچی 17
هتری  8313ًپبل ـ صعَد قلِ 
 چَآیَ

 ًقرُ      

 کٌََّردی علیرضب ثْپَر 18
هتری  8516ًپبل ـ صعَد قلِ 
 لَتسِ

 طال      
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 عنوان تيمي كشور رشته ورزشي نام و نام خانوادگي رديف
 مسابقات جهاني مسابقات آسيايي

 نوجوانان جوانان بزرگساالن جوانان نوجوانان
بزرگساال

 ن

 فرد رضب علیپَرشٌبزًذی 1
سٌگٌَردی 
هسبثقبت جبم جْبًی سٌگٌَردی  داخل سبلي

 داخل سبلي  در کشَر چیي

 طال      

 فرد رضب علیپَرشٌبزًذی 3
سٌگٌَردی 
 داخل سبلي

 ًقرُ      

 کٌََّردی سبز عظین قیچی 2
هتری  8313ًپبل ـ صعَد قلِ 
 چَآیَ

 ًقرُ      

 یخٌَردی خبًی زّرُ عجذالِ 4

هسبثقبت جبم جْبًی یخٌَردی 
 در کشَر کرُ جٌَثی

    ثرًس   

    ثرًس    یخٌَردی هجتجی ثقفی 5

    ًقرُ    یخٌَردی هسعَد زیٌبلی 6

 

  سابقات حائز مقام قهرمانی برنز و نقره شذنذ. کننذگان مسابقات جام جهانی یخنوردی در رنکینگ آسیایی م شایان رکر است شرکت 


