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ورزشکار

تعداد

 استان

55سالن داودی- تهران 1398/02/01آزادRP2 (مردان  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سر طناب 1

44سالن داودی- تهران 1398/02/01آزادRP3 (مردان  )ششمین دوره مسابقات  سنگنوردی  قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سر طناب 2

32سالن داودی- تهران 1398/02/01آزادAL2 (مردان  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سر طناب 3

22سالن داودی- تهران 1398/02/01آزادRP3 و RP2 (زنان  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی  کشور معلولین و جانبازان گرایش سر طناب 4

11سالن داودی- تهران 1398/02/01آزادAU2 (زنان  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی  کشور معلولین و جانبازان گرایش سر طناب 5

22سالن داودی- تهران 1398/02/01آزادAL2 (زنان  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی  کشور معلولین و جانبازان گرایش سر طناب 6

31سالن داودی- تهران 1398/02/01آزادB3  و B1 (زنان  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی  کشور معلولین و جانبازان گرایش سر طناب 7

113پلور98/03/22آزاد(زنان  )ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشوردرای تولینک گرایش سرطناب 8

93پلور98/03/23آزاد(زنان  )ششمین دوره مسابقات  قهرمانی کشوردرای تولینک گرایش کامباین 9

93پلور98/03/23آزاد(زنان  )ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشوردرای تولینک گرایش سرعت 10

174پلور98/03/23آزاد(مردان  )ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینک گرایش سرعت 11

204پلور98/03/24آزاد(مردان  )ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینک گرایش سرطناب 12

144پلور98/03/24آزاد(مردان  )ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینک گرایش کامباین 13

3313پلورA98/04/17نوجوانان (پسران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرطناب 14

3114پلورB98/04/17نوجوانان (پسران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرطناب 15

179پلور98/04/17جوانان(پسران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرطناب 16

3514پلورA98/04/18نوجوانان (پسران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش بلدرینگ 17

3013پلورB98/04/18نوجوانان (پسران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش بلدرینگ 18

2312پلور98/04/18جوانان(پسران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش بلدرینگ 19

1610پلورA98/04/19نوجوانان (دختران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرطناب 20

2310پلورB98/04/19نوجوانان (دختران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرطناب 21

64پلور98/04/19جوانان(دختران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرطناب 22

148پلورA98/04/20نوجوانان (دختران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش بلدرینگ 23

239پلورB98/04/20نوجوانان (دختران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش بلدرینگ 24

76پلور98/04/20جوانان(دختران  )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش بلدرینگ 25

5618تبریزA98/04/27نونهاالن (پسران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سر طناب 26

2111تبریزB98/04/27نونهاالن (پسران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  گرایش سر طناب 27

کمیته مسابقات و لیگ

صفحه یک                                                                    1398                                                                                                 خالصه مسابقات اجراء شده   یکساله سال 

بسمه تعالی

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران



4918تبریزC98/04/27نوجوانان (پسران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  گرایش سر طناب  28

3416تبریزD98/04/27نوجوانان (پسران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  گرایش سر طناب 29

5618تبریزA98/04/28نونهاالن (دختران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  گرایش سر طناب 30

2111تبریزB98/04/28نونهاالن (دختران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  گرایش سر طناب 31

4918تبریزC98/04/28نوجوانان (دختران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  گرایش سر طناب32

3416تبریزD98/04/28نوجوانان (دختران  )ششمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  گرایش سر طناب 33

9515تهران98/05/16آزاد(مردان  )ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دوی کوهستان اسکای رانینگ 34

258تهران98/05/17آزاد(زنان  )ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دوی کوهستان اسکای رانینگ 35

95زنجان98/05/27آزاد(زنان  )نوزدهمین دوره مسابقات سنکنوردی قهرمانی کشور گرایش سرعت 36

2813زنجان1498/05/27 - 12(دختران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرعت  37

2311زنجان1698/05/27 - 14(دختران  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرعت 38

3317زنجان1498/05/28 - 12(دختران  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش بلدرینگ 39

2712زنجان1698/05/28 - 14(دختران  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش بلدرینگ 40

3519زنجان1498/05/29 - 12(دختران  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرطناب 41

2914زنجان1698/05/29 - 14(دختران  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرطناب 42

2512زنجان1498/05/30 - 12(دختران  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش کامباین 43

1910زنجان1698/05/30 - 14(دختران  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش کامباین 44

4616زنجان1498/06/02 - 12(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرعت 45

5217زنجان1698/06/02 - 14(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرعت 46

10026زنجان1498/06/03 - 12(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش بلدرینگ 47

10026زنجان1698/06/03 - 14(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش بلدرینگ 48

5519زنجان1498/06/04 - 12(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرطناب 49

5920زنجان1698/06/04 - 14(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرطناب 50

3614زنجان1498/06/05 - 12(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش کامباین 51

4512زنجان1698/06/05 - 14(پسران )دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش کامباین  52

95زنجان98/05/27آزاد(زنان  )نوزدهمین دوره مسابقات سنکنوردی قهرمانی کشور گرایش سرعت 53

155زنجان98/06/02بزرگساالن(مردان  )نوزدهمین دوره مسابقات سنکنوردی قهرمانی کشور گرایش سرعت 54

124زنجانA98/06/02نوجوانان (مردان  )نوزدهمین دوره مسابقات سنکنوردی قهرمانی کشور گرایش سرعت 55

بسمه تعالی

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

کمیته مسابقات و لیگ

   صفحه دو                                                              1398                                  خالصه مسابقات اجراء شده   یکساله سال                                                



73زنجان98/06/02جوانان(مردان  )نوزدهمین دوره مسابقات سنکنوردی قهرمانی کشور گرایش سرعت 56

باشگاه538همدان25-98/06/23آزاد(مردان  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاهها گرایش بلدرینگ 57

باشگاه609همدان25-98/06/23آزاد(مردان  )دومین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاهها گرایش سرطناب  58

باشگاه336همدان29-98/06/27آزاد(زنان )دومین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاهها گرایش بلدرینگ  59

باشگاه336همدان29-98/06/27آزاد(زنان )دومین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاهها گرایش سرطناب  60

15تیم  )30پل خواب- البرز 98/08/23آزاد(مردان  ) (دیواره نوردی  )اولین دوره مسابقات سنکنوردی در طبعیت 61  )5

4تیم  )8پل خواب- البرز 98/08/23آزاد(زنان  ) (دیواره نوردی  )اولین دوره مسابقات سنکنوردی در طبعیت 62  )2

166پلور98/08/08بزرگساالن(مردان  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرطناب 63

62پلور98/08/08جوانان(پسران  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرطناب 64

64پلور98/08/08بزرگساالن(مردان  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش کامباین 65

62پلور98/08/08جوانان(پسران  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش کامباین 66

104پلور98/08/09بزرگساالن(مردان  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرعت 67

62پلور98/08/09جوانان(پسران  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرعت 68

94پلور98/08/09بزرگساالن(زنان  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرعت 69

62پلور98/08/09جوانان(دخنران  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرعت 70

113پلور98/08/10بزرگساالن(زنان  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرطناب 71

62پلور98/08/10جوانان(دخنران  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرطناب 72

73پلور98/08/10بزرگساالن(زنان  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش کامباین 73

62پلور98/08/10جوانان(دختران  )هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش کامباین 74

1137اراک26-98/10/27بزرگساالن(مردان  )جام فجر  (اسکای رانینگ  )پنجمین دوره مسابقات دوی کوهستان 75

411اراک26-98/10/27بزرگساالن(زنان  )جام فجر  (اسکای رانینگ  )پنجمین دوره مسابقات دوی کوهستان 76

814اراک26-98/10/27بزرگساالن(مردان  ) سال45جام فجر  باالی  (اسکای رانینگ  )اولین دوره مسابقات دوی کوهستان 77

280مدرسه یخ نوردی میکون18-98/11/20بزرگساالن(مردان )نخستین دوره مسابقات یخ نوردی قهرمانی آسیا گرایش سرطناب  78

330مدرسه یخ نوردی میکون18-98/11/20بزرگساالن(مردان  )نخستین دوره مسابقات یخ نوردی قهرمانی آسیا گرایش سرعت 79

160مدرسه یخ نوردی میکون18-98/11/20بزرگساالن(زنان  )نخستین دوره مسابقات یخ نوردی قهرمانی آسیا گرایش سرطناب  80

170مدرسه یخ نوردی میکون18-98/11/20بزرگساالن(زنان  )نخستین دوره مسابقات یخ نوردی قهرمانی آسیا گرایش سرعت 81

ورزشکار922

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

کمیته مسابقات و لیگ

   صفحه سه                                                              1398                                  خالصه مسابقات اجراء شده یکساله سال                                                

1398موفق باشید   اسفند 

بسمه تعالی


