
:زمان :مکان 

13:0013:3014:00

 نام خانوادگینامردیف

برات زادهعلی1

قاجاریهفرزین2

آرزهایمان3

آقاداودیمحمد علی4

گرکانیمحمد5

جلیلیمحمد مهدی6

حسینی رنانیسید مهدی7

جعفریرامین8

طالبیانپویا9

حبیبیان دانامحسن10

پورگلزارعلیرضا11

کشاورز قاسمیحسام الدین12

کاظمی مهرآبادیسپهر13

رضا رحمانیامیر14

ابراهیمیسید محمد زانیار15

جلیلیمحمد مهدی16

امانیایلیا17

طاهرخانینیک18

رحمن زادههاوری19

توکلی نسبامین20

عباسیعلی21

کالئیعبدالحسین22

پارسائیحسین23

حسینی منشسید مهدی24

بندی همدانیمحمد سپهر25

شیخ شعاعیامیرمحمد26

کریمیعرفان27

تقی پورسید رضا28

رمضانیجواد29

بیستمین دوره مسابقات سنگ نوردي قهرمانی کشور

لیست شروع

مرحله مقدماتیرشته بولدرینگ

آقایانAگروه 

توضیحاتشمارهاستان 

332تهران

1401/07/07مجموعه انقالب

:زمان شروع مسابقه:زمان بسته شدن قرنطینه :زمان باز شدن قرنطینه 

335اصفهان

339تهران

345تهران

706تهران

707مرکزی

428اصفهان

407خراسان رضوی

619البرز

423قزوین

708مرکزی

421همدان

629آذربایجان شرقی

621فارس

350کرمان

413قزوین

404تهران

414خراسان شمالی

341کردستان

625قزوین

343کردستان

356البرز

710همدان

351فارس

620البرز

405خراسان رضوی

617گلستان

613کرمان

353کردستان



:زمان :مکان 

13:0013:3014:00

 نام خانوادگینامردیف

بیستمین دوره مسابقات سنگ نوردي قهرمانی کشور

لیست شروع

مرحله مقدماتیرشته بولدرینگ

آقایانAگروه 

توضیحاتشمارهاستان 

1401/07/07مجموعه انقالب

:زمان شروع مسابقه:زمان بسته شدن قرنطینه :زمان باز شدن قرنطینه 

حسن پورابوالفضل30

خدنگانعرفان31

محمدی خسرویعلی32

بابائینیما33

410تهرانهادی فرآریا34

355گلستان

626قزوین

349خراسان رضوی

700آذربایجان شرقی



:زمان :مکان 

13:0013:3014:00

 نام خانوادگینامردیف

سلیمیانعلی1

یزدی زادمحمدامین2

فامیل روحانیحسین3

حیدری دوالبیحامد4

مالکیفراز5

حاجیانمهدی6

عیسی قلیانشانت7

پیله فروشانعلیرضا8

پیامنوید9

عبدالهیمحسن10

چهادولیمحمدرضا11

غضنفرنژادشهریار12

کرمیامیر حسین13

سلطانیمحسن14

خلیلیمحمد15

پور ایرانیآصف16

بخشی پورامیر محمد17

سجادمنشمهدی18

پسنداشکان19

صادق اسدیمحمد20

صفی خانیرضا21

دهستانی نژادعرفان22

آرمندمجتبی23

عربی نودهسینا24

کرامتی نیاسعید25

آرتنفایق26

قیریانامین27

ویسیمحمد نیما28

پناهیمرتضی29

1401/07/07مجموعه انقالب

:زمان شروع مسابقه:زمان بسته شدن قرنطینه :زمان باز شدن قرنطینه 

بیستمین دوره مسابقات سنگ نوردي قهرمانی کشور

لیست شروع

مرحله مقدماتیرشته بولدرینگ

آقایانBگروه 

701تهران

415تهران

توضیحاتشمارهاستان 

426اصفهان

702تهران

327تهران

705تهران

427اصفهان

338فارس

704تهران

337قزوین

429اصفهان

616همدان

618کرمان

344فارس

400همدان

709خوزستان

330زنجان

614کرمان

408زنجان

409البرز

615گلستان

624خراسان رضوی

403البرز

402کردستان

346خوزستان

418گلستان

623خراسان رضوی

420کردستان

622زنجان



:زمان :مکان 

13:0013:3014:00

 نام خانوادگینامردیف

1401/07/07مجموعه انقالب

:زمان شروع مسابقه:زمان بسته شدن قرنطینه :زمان باز شدن قرنطینه 

بیستمین دوره مسابقات سنگ نوردي قهرمانی کشور

لیست شروع

مرحله مقدماتیرشته بولدرینگ

آقایانBگروه 

توضیحاتشمارهاستان 

نجفیمحمدرضا30

نقدیمحمد جواد31

جعفریمسعود32

بی مکانیوسف33

رضاییامیر34

406خوزستان

627آذربایجان شرقی

328گلستان

628مازندران

703تهران
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