
توضیحاتعنوانساعتتاریخ

پذیرش8:00-8:30

جلسه فنی08:45

09:10
فراخوانی و شروع تمرین همه رده های سنی به ترتیب 

(نوجوانان، جوانان و بزرگساالن)

10:00
فراخوانی و شروع مرحله مقدماتی همه رده های سنی به 

(نوجوانان، جوانان و بزرگساالن)ترتیب 

فراخوانی و شروع مرحله  فینال11:00

اختتامیه و اهدای جوایز

پذیرش13:00-13:30

جلسه فنی13:45

14:00
فراخوانی و شروع تمرین همه رده های سنی به ترتیب 

(نوجوانان، جوانان و بزرگساالن)

15:00
فراخوانی و شروع مرحله مقدماتی همه رده های سنی به 

(نوجوانان، جوانان و بزرگساالن)ترتیب 

فراخوانی و شروع مرحله فینال17:00

اختتامیه و اهدای جوایز

بیستمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور

1401تیر - تهران 

آکادمی سنگ نوردی پیام

جدول زمان بندی

مرحله مقدماتی آقایان

مرحله فینال آقایان

جمعه 

1401/04/24

مرحله فینال خانم ها

مرحله مقدماتی خانم ها



بیستیمن دوره مسابقات سنگنوردی قھرمانی کشور

لیست اعالم نوبت شروع گرایش سرعت

١۴٠١/٠۴/٢۴زمان :آکادمی سنگنوردی پیاممكان :

نوجوانانرده سني :زنانمرحلھ مقدماتي -

٩:١٠آغاز تمرین :٨:٣٠پایان  پذیرش :٨:٠٠آغاز پذیرش :

B مسیرA مسیر

استانشماره  نام خانوادگیناماستانشماره  نام خانوادگینامردیف

کرمان١٠١محمدی ساردوآیناز تھران١٠۶نژاد احمدیمانیا ١

کرمان١٠٢مطھریمتینا تھران١٠٧قراخانمانلی ٢

کرمان١٠٣مھرابیحسنا آذربایجان شرقی١٠٨پورنقی طارمالھھ ٣

کرمان١٠۴زراعت زادهسارا کرمان١٠٩رشیدیکیانا ۴

کرمان١٠۵سلیمانی ده دیوانیاسمین زھرا کرمان١٠١محمدی ساردوآیناز ۵

تھران١٠۶نژاد احمدیمانیا کرمان١٠٢مطھریمتینا ۶

تھران١٠٧قراخانمانلی کرمان١٠٣مھرابیحسنا ٧

آذربایجان شرقی١٠٨پورنقی طارمالھھ کرمان١٠۴زراعت زادهسارا ٨

کرمان١٠٩رشیدیکیانا کرمان١٠۵سلیمانی ده دیوانیاسمین زھرا ٩



بیستیمن دوره مسابقات سنگنوردی قھرمانی کشور

لیست اعالم نوبت شروع گرایش سرعت

١۴٠١/٠۴/٢۴زمان :آکادمی سنگنوردی پیاممكان :

جوانان و بزرگساالنرده سني :زنانمرحلھ مقدماتي -

٩:١٠آغاز تمرین :٨:٣٠پایان  پذیرش :٨:٠٠آغاز پذیرش :

B مسیرA مسیر

استانشماره  نام خانوادگیناماستانشماره  نام خانوادگینامردیف

تھران١١٠راحمی حقیقیملیکا ھرمزگان١١٣لکزایی فرکبری ١

کرمان١١١کرمیاعظم زنجان١١۴دارابیانمحیا ٢

زنجان١١٢بیاتسارا تھران١١٠راحمی حقیقیملیکا ٣

ھرمزگان١١٣لکزایی فرکبری کرمان١١١کرمیاعظم ۴

زنجان١١۴دارابیانمحیا زنجان١١٢بیاتسارا ۵



بیستیمن دوره مسابقات سنگنوردی قھرمانی کشور

لیست اعالم نوبت شروع گرایش سرعت

١۴٠١/٠۴/٢۴زمان :آکادمی سنگنوردی پیاممكان :

نوجوانانرده سني :مردانمرحلھ مقدماتي -

١۴:٠٠آغاز مسابقھ :١٣:٣٠پایان  پذیرش :١٣:٠٠آغاز پذیرش :

B مسیرA مسیر

استانشماره  نام خانوادگیناماستانشماره  نام خانوادگینامردیف

خراسان رضوی115اردمھیوسفخراسان رضوی121ملوندیمحمد1

کرمان116آبکارمحمدصالحاصفھان122اسماعیلینیما2

اصفھان117ناظمیحسام الدینخراسان رضوی123محمدیابوالفضل3

خراسان شمالی118توکلی نسبامینھمدان124منوچھرنیاامیر حسین4

ھرمزگان119ناصریانسینازنجان125بیگدلیعلیرضا5

تھران120ایرانشاھیامیرحسینخراسان رضوی115اردمھیوسف6

خراسان رضوی121ملوندیمحمدکرمان116آبکارمحمدصالح7

اصفھان122اسماعیلینیمااصفھان117ناظمیحسام الدین8

خراسان رضوی123محمدیابوالفضلخراسان شمالی118توکلی نسبامین9

ھمدان124منوچھرنیاامیر حسینھرمزگان119ناصریانسینا10

زنجان125بیگدلیعلیرضاتھران120ایرانشاھیامیرحسین11



بیستیمن دوره مسابقات سنگنوردی قھرمانی کشور

لیست اعالم نوبت شروع گرایش سرعت

١۴٠١/٠۴/٢۴زمان :آکادمی سنگنوردی پیاممكان :

جوانانرده سني :مردانمرحلھ مقدماتي -

١۴:٠٠آغاز تمرین :١٣:٣٠پایان  پذیرش :١٣:٠٠آغاز پذیرش :

B مسیرA مسیر

استانشماره  نام خانوادگیناماستانشماره  نام خانوادگینامردیف

خراسان رضوی126ودیعی نوقابیبھرادکرمان132روح اللھیامیرحسین1

اصفھان127شفیعیونحسینزنجان133سھرابیمحمدرضا2

ھمدان128اسکندریمحمد متینھرمزگان134عطارشایان3

خراسان رضوی129یوسف آبادیعلی اکبرکھگیلویھ و بویراحمد135علمدار نژادابوالفضل4

خراسان رضوی130صائب نیامحمدخراسان رضوی136عمارلوعلی اصغر5

کرمان131ایرانمنشساسانقزوین137بدریحسن6

کرمان132روح اللھیامیرحسینخراسان رضوی126ودیعی نوقابیبھراد7

زنجان133سھرابیمحمدرضااصفھان127شفیعیونحسین8

ھرمزگان134عطارشایانھمدان128اسکندریمحمد متین9

کھگیلویھ و بویراحمد135علمدار نژادابوالفضلخراسان رضوی129یوسف آبادیعلی اکبر10

خراسان رضوی136عمارلوعلی اصغرخراسان رضوی130صائب نیامحمد11

قزوین137بدریحسنکرمان131ایرانمنشساسان12



بیستیمن دوره مسابقات سنگنوردی قھرمانی کشور

لیست اعالم نوبت شروع گرایش سرعت

١۴٠١/٠۴/٢۴زمان :آکادمی سنگنوردی پیاممكان :

بزرگساالنرده سني :مردانمرحلھ مقدماتي -

١۴:٠٠آغاز تمرین :١٣:٣٠پایان  پذیرش :١٣:٠٠آغاز پذیرش :

B مسیرA مسیر

استانشماره  نام خانوادگیناماستانشماره  نام خانوادگینامردیف

ھمدان138لشگری خجستھمھدیزنجان146بابائیمحمد1

تھران139محمدیمرتضیخوزستان147قنواتیمحمد2

زنجان140نجفیشاھرخخراسان رضوی148صفرزادهامیرحسین3

زنجان141نجفیعلیقزوین149خلجمجتبی4

تھران142دلفانیاناحسانقزوین150علیپورمیالد5

قزوین143علیپورمھدیزنجان151براتیعلی6

کرمان144نخعیشھریارخراسان رضوی152اسراراحسان7

زنجان145سراجیانامیررضاھمدان138لشگری خجستھمھدی8

زنجان146بابائیمحمدتھران139محمدیمرتضی9

خوزستان147قنواتیمحمدزنجان140نجفیشاھرخ10

خراسان رضوی148صفرزادهامیرحسینزنجان141نجفیعلی11

قزوین149خلجمجتبیتھران142دلفانیاناحسان12

قزوین150علیپورمیالدقزوین143علیپورمھدی13

زنجان151براتیعلیکرمان144نخعیشھریار14

خراسان رضوی152اسراراحسانزنجان145سراجیانامیررضا15


