
 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی1396مدال آوران سال

بزرگساالنجواناننوجوانانبزرگساالنجواناننوجوانان

نقرهدائَالگیری-واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىسیذ ّادی ستار فرٍغ1

طالاٍرست-واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىجَاد ًَرٍزی2

طالاٍرست-واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىهْذی للیپَر3

طاللَتسِ- واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىایرج هعاًی4

طاللَتسِ-واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىهحوَد ّاشوی5

طاللَتسِ-واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىحسیي همذم6

طاللَتسِ-واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىعظین لیچی ساز7

طاللَتسِ-واتواًذٍ- ًپال 1395/12/28-1396/03/10ّیوالیا ًَردیلْرهاًی جْاىبسرگساالىسعیذ هیرزایی8

سٌگاپَر96/04/12-96/4/20سٌگٌَردی لْرهاًی آسیاییسرپرست آلایاىعلیرضا بالغی9

سٌگاپَر96/04/12-96/4/20سٌگٌَردی لْرهاًی آسیاییسرپرست باًَاىساجذُ سلطاًی10

طالسٌگاپَر96/04/12-96/4/20سٌگٌَردی لْرهاًی آسیاییسرعت -bًَجَاًاى هْیا دارابیاى11

طالسٌگاپَر96/04/12-96/4/20سٌگٌَردیلْرهاًی آسیاییسرعت- جَاًاى احساى اسرار12

اساهی ّیوالیا ًَرداى صعَد وٌٌذُ للِ دائَالگیری ، اٍرست ٍ لَتسِ در وشَر ًپال

عنوان تیمیرشته ورزشیسطح رویدادنام ورزشکارردیف تاریخ برگساریرده سنی
مسابقات جهانیمسابقات آسیایی

کشور

96/04/20 تا 96/4/12اساهی هدال آٍراى ٍ سرپرستاى هسابقات سٌگٌَردی قْرهاًی آسیا در کشَر سٌگاپَر تاریخ  
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سٌگاپَر96/9/23-96/9/27سٌگٌَردیلْرهاًی ًَجَاًاى آسیاسرپرست البال افالوی 13

سٌگاپَر96/9/23-96/9/27سٌگٌَردیلْرهاًی ًَجَاًاى آسیاهربیاوبر ثابت وار14

نقرهسٌگاپَر96/9/23-96/9/27سٌگٌَردیلْرهاًی ًَجَاًاى آسیاdًَجَاًاىسارا زراعت زادُ 15

ورُ جٌَبی96/11/17-/96/11/24سرعت- یخ ًَردی لْرهاًی آسیاهربیهجیذ اسىٌذری16

ورُ جٌَبی96/11/17-/96/11/24سرعت- یخ ًَردی لْرهاًی آسیاسرپرست هْذی داٍر پَر17

طالورُ جٌَبی96/11/17-/96/11/24سرعت- یخ ًَردی لْرهاًی آسیابسرگساالىزیٌب وبری هَسَی18

نقرهورُ جٌَبی96/11/17-/96/11/24سرعت- یخ ًَردی لْرهاًی آسیابسرگساالىًسریي عبذالرحیوی19

برنزورُ جٌَبی96/11/17-/96/11/24سرعت- یخ ًَردی لْرهاًی آسیابسرگساالىشبٌن اسذی20

طالورُ جٌَبی96/11/17-/96/11/24سرعت- یخ ًَردی لْرهاًی آسیابسرگساالىهحسي بْشتی راد21

برنزورُ جٌَبی96/11/17-/96/11/24لیذ- یخ ًَردی لْرهاًی آسیابسرگساالىهحوذ رضا صفذریاى22

نقرهلیختي اشتایي96/10/13-96/10/17لیذ- یخ ًَردی لْرهاًی جَاًاى جْاىجَاًاى  سیذ عواد حسیٌی23

96/10/17-96/10/13هسابمات یخ ًَردی لْرهاًی جَاًاى جْاى در وشَر لیختي اشتایي تاریخ 

96/6/30-96/6/26تاریخ  -  اساهی هدال آٍراى ٍ سرپرستاى ٍ هربیاى ٍ کوک هربیاى  هسابقات سٌگٌَردی قْرهاًی آسیا در کشَر ایراى

96/09/27 تا 96/9/23تاریخ  - اساهی هذال آٍر ٍ سرپرست ٍ هربی هسابمات سٌگٌَردی لْرهاًی ًَجَاًاى آسیا در وشَر سٌگاپَر

96/11/24/-96/11/17تاریخ  -  اساهی هدال آٍراى ٍ سرپرست ٍ هربی هسابقات یخ ًَردی قْرهاًی آسیا در کشَر کرُ جٌَبی
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ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاسرپرست هسابماتالبال افالوی 24

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاهذیر هسابماتهْذی داٍر پَر25

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاسرپرست تین هلی حویذ آسیاباى26

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاهربی سرعتعلیرضا بالغی27

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاووه هربی سرعتهْذی زًذُ وار28

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاووه هربی لیذاوبر ثابت وار29

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردیلْرهاًی اسیا ووه هربی لیذزّرا بْراهیاى30

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاووه هربی سرعت باًَاىساجذُ سلطاًی31

ایراى96/6/26-96/6/30سٌگٌَردی لْرهاًی اسیاووه هربی بَلذریٌگلعیا صذیك بٌایی32

طالایراى96/6/26-96/6/30سرعت- سٌگٌَردی لْرهاًی آسیابسرگساالىرضا علیپَر شٌازًذی فرد33

سَم آسیاایراى96/6/26-96/6/30سرعت- سٌگٌَردی لْرهاًی اسیابسرگساالىاعظن ورهی34

سَم آسیاایراى96/6/26-96/6/30سرعت- سٌگٌَردی لْرهاًی اسیابسرگساالىفرًاز اسواعیل زاد35ُ

سَم آسیاایراى96/6/26-96/6/30سرعت- سٌگٌَردی لْرهاًی اسیابسرگساالىحذیث ًظری36

دٍم آسیاایراى96/6/26-96/6/30سرعت- سٌگٌَردی لْرهاًی اسیابسرگساالىحویذ رضا تَزًذُ جاًی37

دٍم آسیاایراى96/6/26-96/6/30سرعت- سٌگٌَردی لْرهاًی اسیابسرگساالىاحساى اسرار38

3



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی1396مدال آوران سال

بزرگساالنجواناننوجوانانبزرگساالنجواناننوجوانان

عنوان تیمیرشته ورزشیسطح رویدادنام ورزشکارردیف تاریخ برگساریرده سنی
مسابقات جهانیمسابقات آسیایی

کشور

دٍم آسیاایراى96/6/26-96/6/30سرعت- سٌگٌَردی لْرهاًی اسیابسرگساالىهحوذ احتشام39

طاللْستاى96/4/28-96/5/2سٌگٌَردیٍرد گینبسرگساالىرضا علیپَر شٌازًذی فرد40

نقرههاًاسلَ- ًپال96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىآرهاى شْپری41

نقرههاًاسلَ- ًپال96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىهیالد وشاٍرزی42

نقرههاًاسلَ- ًپال96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىجَاد ًَرٍزی43

نقرههاًاسلَ- ًپال96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىسعیذ هیرزایی44

نقرههاًاسلَ- ًپال 96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىهرتضی غالهپَر45

نقرههاًاسلَ- ًپال 96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىعلی حجار زریي46

نقرههاًاسلَ- ًپال 96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىهحوَد تَسلی47

نقرههاًاسلَ- ًپال 96/6/15-96/8/15ّیوالیا ًَردیًمرُ جْاىبسرگساالىسیذ ّادی ستار فرٍغ48

برنز2گاشربرٍم - پاوستاى 96/3/21-95/5/12ّیوالیا ًَردیبرًس جْاىبسرگساالىهحوذ حسیٌی49

96/5/2- 96/4/28-هسابقات سٌگٌَردی ٍرد گین در کشَر لْستاى تاریخ 

96/8/15-96/6/15 هتری هاًاسلَ در کشَر ًپال تاریخ 8163اساهی ّیوالیا ًَرداى صعَد کٌٌدُ قلِ 

96/3/21 - 96/5/12- در کشَر پاکستاى تاریخ 2 هتری گاشربرٍم 8036صعَد قلِ  

96/5/27-96/5/5 هتری لٌیي در کشَر قرقیزستاى تاریخ 7134اساهی ّیوالیا ًَرداى صعَد کٌٌدُ قلِ 
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نقرهلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىّاًیِ داٍدی50

برنزلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىهْذی رهضاًی لراء51

برنزلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىپذرام لاسوی52

برنزلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىسرٍش پان ًژاد53

برنزلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىحسام هحوذی 54

برنزلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىداٍد چالَ ساز55

برنزلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىحسیي همذم56

برنزلٌیي- لرلیسستاى 96/5/5-96/5/27ّیوالیا ًَردیلْرهاًی آسیابسرگساالىعبذالرحوي لساق57

چیي96/12/4-96/12/12وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیاسرپرست ٍ هربیسیذعبذالحسیي صالحی58

نقرهچیي96/12/4-96/12/12اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیاًَجَاًاىعلی ولْر59

(مجموع )برنز چیي96/12/4-96/12/12اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىهحسي ساٍُ ای 60

برنزچیي96/12/4-96/12/12اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىهحسي ساٍُ ای 61

نقرهچیي96/12/4-96/12/12اًفرادی- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیاجَاًاىعبذالرحوي لساق62

(مجموع)برنزچیي96/12/4-96/12/12اًفرادی ٍ اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىهرضیِ بْاء63

96/12/12-96/12/4تاریخ  -  اساهی هدال آٍراى ٍ سرپرست ٍ هربی هسابقات کٌََّردی با اسکی  قْرهاًی آسیا در کشَر چیي
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برنزچیي96/12/4-96/12/12اًفرادی- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىهرضیِ بْاء64

برنزچیي96/12/4-96/12/12اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىهرضیِ بْاء65

برنزچیي96/12/4-96/12/12اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىزّرُ افمی66

نقرهچیي96/12/4-96/12/12اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىابَالفضل ساٍُ ای67

طال  چیي96/12/4-96/12/12اًفرادی ٍ اسپریٌت- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىابَالفضل ساٍُ ای68

(مجموع )طال چیي96/12/4-96/12/12اًفرادی- وٌََّردی با اسىی لْرهاًی آسیابسرگساالىابَالفضل ساٍُ ای69

بسرگساالىرضا علیپَر شٌازًذی فرد70

    بسرگساالىهحوذ رضا صفذریاى71

کسب رًکیٌگ دٍم ٍ سَم جْاى در هسابقات سٌگٌَردی ٍ یخ ًَردی 

کسب رنکینگ سوم جهان

کسب رنکینگ دوم جهان
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