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 مقام نام و نام خانوادگی ماده ورزشی کالس استان رکورد

96/11 مترB1  100 اردبیل   1 حمید ایمانپور 

18/13  2 امیر حسین رجبی // // اصفهان 

25/13  3 عباس اسدپور // // فارس 

28/25 متر B1  200 اردبیل   1 حمید ایمانپور 

78/26  2 سعید ایمانپور // // // 

20/27 اعیل امینیاسم // // قزوین   3 

31/01/1 متر B1 400 قزوین   1 اسماعیل امینی 

84/01/1  2 مصطفی باقري // // اصفهان 
94/03/1  3 عباس اسدپور // // فارس 
69/10/2 متر B1 800 همدان   1 حمید اسالمی 
58/23/2  2 مصطفی باقري // // اصفهان 
90/30/2  3 بهنام ابراهیمی // // خراسان رضوي 
35/29/4 دانهم   B1 1500 متر  1 حمید اسالمی 
00/43/6  2 یارمراد قنبري // // کرمانشاه 
67/49/19 متر B1 5000 آذزبایجان غربی   1 محمد رضا وطن فدا 
89/14/21 بهزاد زاد علی اصغر // // آذربایجان شرقی   2 
36/26/26  3 یارمراد قنبري // // کرمانشاه 
00/29/43 ترهزار م B1 10 آذربایجان غربی   1 محمد رضا وطن فدا 
00/29/46  2 علی اصغر بهزاد زاد // // آذربایجان شرقی 
00/42/56  3 بهنام ابراهیمی // // خراسان رضوي 

80/9  1 قاسم نظري پرتاب وزنه B1 آذربایجان غربی 
40/9  2 غالمرضا نوري // // البرز 
30/8  3 کاظم مرادي // // فارس 
30/31 اظم مراديک پرتاب نیزه B1 فارس   1 
50/20  2 ایمان بابایی // // مازندران 
60/19  3 آرش موقوفه اي // // کرمانشاه 
50/25  1 غالمرضا نوري پرتاب دیسک B1 البرز 
25/23  2 قاسم نظري // // آذربایجان غربی 
90/17  3 حمید حیدري // // خراسان شمالی 

15/1  1 یاسر فرجی پرش ارتفاع B1 مازندران 
15/1 رمانشاهک   2 آرش موقوفه اي // // 
90/0  3 ابولفضل کوچکی // // خراسان رضوي 
55/4  1 حجت اهللا مزارعی پرش طول B1 فارس 
53/4  2 امیر حسین رجبی // // اصفهان 
34/4  3 یاسر فرجی // // مازندران 
80/8 گام 3پرش  B1 فارس   1 حجت اهللا مزارعی 
86/7  2 غالمرضا تواضعی // // بوشهر 
57/6  3 ابوالفضل کوچکی // // خراسان رضوي 
97/11 متر B2 100 زنجان   1 فرزاد کرمی 
20/12  2 مهرداد بیابانی // // بوشهر 
24/12  3 سجاد فداکار // // اردبیل 
50/23 متر B2 200 بوشهر   1 حسین سعیدي 
91/23  2 ایمان روشنی // // فارس 
25/24  3 امین قانع // // خراسان رضوي 
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 مقام نام و نام خانوادگی ماده ورزشی کالس  استان کوردر

 1 حسین سعیدي متر 400 B٢ بوشهر 34/53

 2 حسن عسگري // // فارس 92/56

 3 میثم روح پرور // // کرمانشاه 62/02/1

 1 حسن عسگري متر 800 B٢ فارس 38/19/2

 2 سینا مرتضوي // // بوشهر 74/20/2

 3 یرضا شیرزاديعل // // کرمانشاه 41/34/2

 1 علی الهی متر 1500 B٢ اصفهان 45/24/4

 2 علیرضا شیرزادي // // کرمانشاه 37/34/5

 3 قدیر شکوهیان // // اردبیل 50/38/5

 1 علی الهی متر 5000 B٢ اصفهان 00/38/16

 2 بهمن طاهري پور // // لرستان 12/50/19

 3 حمید براتی // // اصفهان 70/12/21

 1 حمید براتی هزار متر 10 B٢ صفهانا 28/43

 2 فریبرز اسکندري // // گیالن 46/59

 1 جاسم جاویدان پرتاب نیزه B٢ خوزستان 15/38

 2 سینا مرتضوي // // بوشهر 28/36

 3 مهدي بیدگلی // // اصفهان 65/31

 1 مهدي وکیلی تنها پرتاب دیسک B٢ همدان 70/29

 2 مهدي بیدگلی // // اصفهان 50/29

 3 زهیر اسدي // // ایالم 62/25

 1 مهدي وکیلی تنها پرتاب وزنه B٢ همدان 45/10

 2 میالد غالمی // // تهران 85/9

 3 جعفر شریفی // // خوزستان 18/9

 1 فرزاد کرمی گام 3پرش  B٢ زنجان 39/11

 2 رضا وثوقی // // خراسان رضوي 37/11

 3 طاهر پوربهمن  // // لرستان 33/10

 1 امیر قانع پرش طول B٢ خراسان رضوي 

 2 ایمان روشنی // // فارس 98/5

 3 امام علی حضرتی // // اردبیل 10/5

  1  رضا وثوقی  پرش ارتفاع  B٢  خراسان رضوي  50/1
  2  حجت سنگانه  //  //  تهران  45/1
  3  مرتضی احمدي  //  //  گلستان  40/1
  1  هیمیجعفر ابرا  متر 100  B٣  تهران  53/11
  2  کیوان حسن بیگی  //  //  //  62/13
  3  علیرضا اسماعیلی  //  //  کرمان  28/15
  1  جعفر ابراهیمی  متر 200  B٣  تهران  03/24
  2  سید حبیب حسینی  //  //  بوشهر  10/24
  3  کیوان حسن بیگی  //  //  تهران  69/27
  1  فصیح عمر پور  متر 400  B٣  آذربایجان غربی  19/55
  2  پوریا رییسی  //  //  اصفهان  75/55
  3  سعید امینی  //  //  فارس  51/58
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  1  فصیح عمر پور  متر 800  B٣  آذزبایجان غربی  60/10/2
  2  پوریا رییسی  //  //  اصفهان  23/15/2
  3  سعید امینی  //  //  فارس  40/18/2
  1 رضا فرحعلی متر B3 1500 فارس 06/43/4
 2 سوران محمدي // // بوشهر 18/44/4

 3 میثم عسگري // // اصفهان 48/53/4

 1 علیرضا فرح متر B3 5000 فارس 05/22/18

 2 سوران محمدي // // بوشهر 02/56/18

 3 سجاد مجیدي راد // // ایالم 89/31/21

 1 عبدالرضا محمدي هزار متر B3 10 گلستان دقیقه 45/51

 2 حسین جهان بینی // // ایالم تساع 02/1

 1 مهدي اوالد پرتاب وزنه B3 همدان 95/12

 2 مجتبی علی میرزایی // // // 45/10

 3 سجاد کریم پور // // اردبیل 90/8

 1 خضراهللا قلی پور پرتاب نیزه B3 مازندران 78/31

 1 مجتبی علی میرزایی پرتاب دیسک B3 همدان 35/33

 2 سجاد کریم پور // // اردبیل 33/29

 3 طوفا رضایی // // ایالم 60/24

 1 عباس احمدي پرش ارتفاع B3 تهران 35/1

 2 رسول صفر زاده // // گیالن 30/1

 3 عظیم آل کثیر // // خوزستان 20/1

 1 علیرضا بومیرایی پرش طول B3 بوشهر 11/6

 2 حسن جهان بینی // // ایالم 13/5

 3 با زادگانرضا با // // گیالن 90/4

 1 علیرضا بومیرایی گام 3پرش  B3 بوشهر 13/13

 2 میثم عسگري // // اصفهان 29/11

 3 مسعود کارگر // // گیالن 56/9

 

  نتایج مسابقات تیمی
  

 

 

 مقام استان ماده رکورد

 1  فارس متر امدادي 400در 4 19/56/3

 2 اصفهان // 22/59/3

 3 تهران // 74/16/4

 1 بوشهر متر امدادي 100در  4 18/50

 2 اصفهان // 56/53

 3 تهران // 78/54


