
فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

رًکیٌگ ًْاییاهتیازرًکیٌگ123رًکیٌگ123شوارُ سیٌِ کالساستاى ًام خاًَادگی ًام ردیف

F3414034.0834.5733.9834.8335.32-35.329361لرستاىکائیذی هحسي 1

F33145-21.1219.99-19.8220.1121.128502لرستاىرضائیعرفاى2

F3328017.1818.53-18.55-17.9918.556963اصفْاىصافیهرتضی3

F3421424.3426.2726.15-28.48-28.486954کرهاًشاُبیگرضاییهحوذ طاّا4

F34155-20.3519.7320.33-21.3821.383485کْگلَیِ ٍ بَیراحوذعبذل پَر سیذ حویذ 5

F3421720.0120.3721.17-20.6019.9421.173376کرهاىقٌبریهحوذرضا6

F3433020.7820.2720.27--19.8220.783187چْارهحال ٍ بختیاریجام جوشیذیهْذی 7

F331895.276.164.655.094.0294.446.1688قسٍیيکلْرعلیرضا 8

9

سی ٍ دٍهیي دٍرُ هسابقات قْرهاًی کشَر دٍ ٍهیذاًی

اهضا رئیس اًجوي اهضا رئیس کویتِ داٍراى 

1397/02/23

09:00
ایستگاُ  دٍ

F34،33ًیسُ کالس 

اهضا سرداٍر



فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

رًکیٌگ ًْاییاهتیازرًکیٌگ123رًکیٌگ123شوارُ سیٌِ کالساستاى ًام خاًَادگی ًام ردیف

F37327-45.4543.6545.4543.0544.6743.2945.458981چْارهحال ٍ بختیاریصیذی ّرهس1

F38117-43.5042.1643.5043.47-45.0745.078892خَزستاىحرداًیجَاد2

F37174-32.0331.9432.03--33.4033.405083زًجاى هْذیَى هحوذحسیي3

F38331-----9.29-9.2904چْارهحال ٍ بختیاریزردالًیعلی4

5

سی ٍ دٍهیي دٍرُ هسابقات قْرهاًی کشَر دٍ ٍهیذاًی

اهضا رئیس اًجوي اهضا رئیس کویتِ داٍراى اهضا سرداٍر

1397/02/23
ایستگاُ چْار

09:00

F37،38ًیسُ کالس 



فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

رًکیٌگ ًْاییاهتیازرًکیٌگ123رًکیٌگ123شوارُ سیٌِ کالساستاى ًام خاًَادگی ًام ردیف

F4411652.91--52.9155.44--55.441خَزستاىاهیذیعلی 1

F4422235.3335.3932.4035.3931.8033.4333.9835.392سوٌاىکاهکاراحساى 2

F4434832.3227.0828.0132.3230.5328.5829.4632.323خراساى رضَیپیراًیحسیي 3

F4411325.7223.1322.4725.7220.7721.5424.3325.724خراساى جٌَبیاسفْردیاهیر4

F44300-15.70-15.7022.71--22.715یسدکالًترسیذ ٍحیذ5

F44177----22.5122.58-22.586خراساى شوالیرئَفیفرشیذ 6

F44198--------DNSآرربایجاى غربی حاجی زادُ علی رضا 7

8

9

10

11

ایستگاُ چْار
1397/02/23

سی ٍ دٍهیي دٍرُ هسابقات قْرهاًی کشَر دٍ ٍهیذاًی09:00

F44ًیسُ کالس 

اهضا رئیس اًجوي اهضا سرداٍر اهضا رئیس کویتِ داٍراى 



فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

رًکیٌگ ًْاییاهتیازرًکیٌگ123رًکیٌگ123شوارُ سیٌِ کالساستاى ًام خاًَادگی ًام ردیف

F4614649.8653.6151.4753.61--52.1553.619211لرستاىفتحی گٌجیهحوذ1

F4635347.3852.5851.9952.5852.3953.51-53.519192فارسهیرشکاریعبذالرسَل 2

F4634246.0743.0548.0148.0146.1745.9546.3048.017973خراساى رضَیطْوَرثیابراّین 3

F42179--15.0715.0714.1813.3411.5115.07104خراساى شوالیسادُهجتبی4

5

6

7

8

9

F46/42ًیسُ کالس 

1397/02/23

سی ٍ دٍهیي دٍرُ هسابقات قْرهاًی کشَر دٍ ٍهیذاًی10:30

اهضا رئیس اًجوي اهضا رئیس کویتِ داٍراى اهضا سرداٍر

ایستگاُ چْار



فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

رًکیٌگ ًْاییاهتیازرًکیٌگ123رًکیٌگ123شوارُ سیٌِ کالساستاى ًام خاًَادگی ًام ردیف

F5425721.5021.50--21.6822.3622.367481تْراىداًش ًیکعباس 1

F5329817.13--15.4316.3216.8517.137072یسدسلیویسجاد 2

F54133--19.62-20.18-20.186203البرزهحوَدیعلیرضا 3

F5322610.5510.66----10.661884سوٌاىباقرًژادهحوَد 4

F54341-8.05-8.47-9.309.30365هرکسیصالحی هْذی 5

6

7

F54،53ًیسُ کالس 

اهضا رئیس اًجوي اهضا رئیس کویتِ داٍراى اهضا سرداٍر

ایستگاُ یک
1397/02/23

سی ٍ دٍهیي دٍرُ هسابقات قْرهاًی کشَر دٍ ٍهیذاًی09:00



فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

رًکیٌگ ًْاییاهتیازرًکیٌگ123رًکیٌگ123شوارُ سیٌِ کالساستاى ًام خاًَادگی ًام ردیف

F5511826.8326.6326.3524.76-26.6126.831خَزستاىخضری حوادیخالذ1

F5514723.5025.2825.6725.8826.74-26.742لرستاىراکرظفر2

F5529624.22-25.0825.2825.2526.0826.083یسدآخًَذیحسي 3

F55265-24.0523.80--21.7624.054تْراىشکریعیسی 4

F5531619.1019.7020.2020.70-20.6020.705آرربایجاى شرقیقادریهْذی 5

F5528816.1918.5519.4220.0019.2018.2220.006اردبیل پٌاّی هحوَد 6

7

8

ایستگاُ دٍ
1397/02/23

سی ٍ دٍهیي دٍرُ هسابقات قْرهاًی کشَر دٍ ٍهیذاًی10:30

F55ًیسُ کالس 

اهضا رئیس اًجوي اهضا رئیس کویتِ داٍراى اهضا سرداٍر



فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

رًکیٌگ ًْاییاهتیازرًکیٌگ123رًکیٌگ123شوارُ سیٌِ کالساستاى ًام خاًَادگی ًام ردیف

F5635036.6639.1437.7938.6134.3736.7739.1410781فارسالَاى پَرهحوذ1

F5712044.0348.27----48.2710692خَزستاىپاپیاهاى ال2ِ

F57209-44.34-46.17-45.3346.1710413کرهاًشاُخالًَذی هحوذ 3

F57285-42.9343.9141.55-41.7343.9110044اردبیل حیذری تیلعبذاهلل4

F5612230.4531.4731.3030.30-30.1931.479075خَزستاىاحوذیهحوَد 5

F5616226.06----26.1526.156956هازًذراىزارعیهالک6

F5721921.1122.57----22.572647کرهاىهیرزاییهحوذجَاد 7

F5732515.0917.5917.8017.12-16.6817.801048ّوذاىرحواًیسیٌا8

F56197---------DNSآرربایجاى غربی پَر ابراّیناصغر 9

F56208---------DNSسیستاى ٍ بلَچستاى شْرکی هحوذرضا 10

F57199---------DNSآرربایجاى غربی علی خاًیحسیي 11

1397/02/23

سی ٍ دٍهیي دٍرُ هسابقات قْرهاًی کشَر دٍ ٍهیذاًی10:30

اهضا رئیس اًجوي اهضا رئیس کویتِ داٍراى اهضا سرداٍر

ایستگاُ دٍ

F56،57ًیسُ کالس 



فدراسیون ورزش های جاوبازان و معلولیه 

معاووت ورزش قهرماوی 

اوجمه دو ومیداوی

اهضا رئیس اًجوي اهضا رئیس کویتِ داٍراى اهضا سرداٍر


