
19:15:زمان :مکان 

رتبهرتبه

TOP1TOP3.51.871TOP1باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی139رکابی  داود1

کارت زرد344TOP3.53.743412باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس151کالسنگیان  رضا2

336TOP3.54.585+353+باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی122 آقاداودی محمد علی3

352TOP3.52.652314باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی146برات زاده علی4

2712TOP3.56.486255+هیات استان زنجان106یوسفی  صادق5

344TOP3.53.743+246باشگاه سنگنوردی پیام149صفری  سعید6

246+38116.637+344باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین129پیله فروشان علیرضا7

178+417.57.258+297+باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد120مستجاب الدعوه سجاد8

417.59.499+2712+باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد101 تقی پورسید رضا9

39910.3910+2712+هیات استان زنجان102محمدلو  محمدامین10

381111.4911+2712+هیات استان زنجان110سلطانی  محمد11

2893516.512.1912باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس123کتابی ابهر امین12

381113.0613+2715.5باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد133ساغری محمد حسین13

2983222.513.4214هیات استان کرمانشاه148شاهینی  فرهاد14

3613.515.5915+2518+باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس111رخصتی  محمد15

مرحله نهایی
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27123222.516.4316+هیات استان زنجان142رسولی  پوریا16

3613.517.2317+2122+هیات استان زنجان115نوری  محمدرضا17

2715.5332118.0418باشگاه سنگنوردی داوودی130صادقی ماهانی حسین18

24203516.518.1719+باشگاه آرش اصفهان119سلیمیان  علی19

2617342018.4420+باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد147حسن پور ابوالفضل20

3418.519.2421+2420+باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد143یوسفی  محمد21

1726361519.7522+باشگاه آرش اصفهان144صادقی  مسعود22

2420302421.9123+باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی127کریمی افشار صالح23

1823.52727.525.4224باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین134رحمانی  امیرمحمد24

272525.5025+1726+باشگاه کوه نوردی وتوس105آیینی  شهاب25

3418.525.8126+1336+باشگاه سنگنوردی داوودی153فروغیان  رادین26

2630.526.7727+1823.5باشگاه سنگنوردی پیام137ثابت کار اکبر27

1629.52727.528.4828+باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس117عیسی قلیان شانت28

253329.2929+1726+باشگاه سنگنوردی داوودی141هادی فرد آریا29

2630.530.0030+1629.5+باشگاه کوه نوردی وتوس107اقوامی تهرانی سبحان30
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13362727.531.4631+باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس152بختیاری  پوریا31

243431.6732+1629.5+باشگاه آرش اصفهان124قرقانی  میالد32

1629.5243532.1333+هیات استان کرمانشاه116آرتن  فایق33

1339.52727.532.9634باشگاه سنگنوردی پیام128داورزنی  محمدحسین34

1336263233.9435+باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین121 کشاورز قاسمیحسام الدین35

2038.535.1036+1632باشگاه کوه نوردی بهمن126آرزه  ایمان36

2038.535.6437+1433باشگاه آرش اصفهان109نوروزی  جواد37

2038.539.0038+1339.5باشگاه کوه نوردی بهمن112میرزاده بودااللو محمدرضا38

1943.539.5739+1336+باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین135احمد بیگلو مهدی39

2038.539.9740+1241.5باشگاه کوه نوردی وتوس118مزرعه خطیری حسین40

2038.541.3941+1144.5+باشگاه کوه نوردی وتوس138مرادی نژاد رضا41

1336184841.5742+باشگاه آرش اصفهان108شفیعیون  حسین42

1241.5204241.7543هیات استان کرمانشاه125حسینی  امیرعباس43

2038.542.5444+1147هیات استان کرمانشاه131افشار  کیان44

184645.2445+1144.5+باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی140ریش زاده سبحان45
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1943.546.4046+1049.5باشگاه سنگنوردی داوودی136ایرانشاهی  امیرحسین46

1144.51749.546.9347+باشگاه کوه نوردی بهمن104 حاتمی سید مهدی47

1144.51749.546.9347+باشگاه کوه نوردی بهمن113جهانگیری  حامد47

184646.9949+1048+باشگاه سنگنوردی پیام145بوداغیان  گئورگ49

184648.9150+8.552هیات استان کرمانشاه114فرنک  ارشام50

155150.2451+1049.5باشگاه سنگنوردی داوودی103صفری لنگرودی پارسا51

115251.5052+951باشگاه کوه نوردی بهمن150نظری کهریز علیرضا52

محمد امین حواله دار نژادمحسن آرامی:داور رده بندی  :رئیس هیات داوری 


