
فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران

کمیته برگزاری مسابقات و داوران

ماده               مقام

اصفهان11.67کردستان11.52توابع تهران11.42البرز11.38همدان11.20گلستان11.15تهران11.11کردستان11.06

خوزستان23.26هرمزگان23.21بوشهر22.88تهران22.70همدان22.54تهران22.38توابع تهران22.28لرستان21.97

خراسان رضوی51.64لرستان51.45گیالن51.38بوشهر50.79خراسان رضوی50.29تهران49.87توابع تهران49.27لرستان48.17

چهارمحال و بختیاری2:02.11زنجان2:01.48کهگیلویه و بویر احمد2:01.19کرمانشاه1:58.12گلستان1:57.01اصفهان1:55.82همدان1:55.58سیستان و بلوچستان1:53.63

ایالم4:55.23آذربایجان غربی4:47.43توابع تهران4:27.25آذربایجان شرقی4:23.38فارس4:16.49کهگیلویه و بویر احمد4:15.42همدان4:08.05سیستان و بلوچستان4:07.49

آذربایجان غربی11:57.43مرکزی10:34.06خوزستان9:36.97لرستان9:36.47خراسان رضوی9:31.20چهارمحال و بختیاری9:31.04گیالن9:19.66همدان8:54.62

سمنان19:12.71خراسان رضوی17:25.53چهارمحال و بختیاری17:19.08گیالن16:33.41تهران15:41.05همدان15:30.67

مرکزی1:05:09مرکزی54:34.3همدان53:24.0همدان50:18.8

سمنان19.28لرستان16.75اصفهان16.65آذربایجان شرقی16.22اصفهان15.83

بوشهر1:00.21کرمانشاه59.33ایالم59.33کرمانشاه58.71آذربایجان شرقی58.09خراسان رضوی57.44اصفهان55.51البرز54.66

زنجان11:04.61کرمانشاه10:17.42تهران9:48.30

کردستان5.87هرمزگان5.90اصفهان6.07بوشهر6.48اردبیل6.49زنجان6.56یزد6.65گلستان7.14

یزد1.80کردستان1.80بوشهر1.80تهران1.85اصفهان1.91

کردستان12.16کردستان13.07گلستان13.88اصفهان13.97گلستان14.10

خوزستان4.30اصفهان4.30تهران4.40

خراسان جنوبی10.47خراسان جنوبی10.73زنجان12.64خراسان شمالی13.04توابع تهران13.23

سمنان30.85لرستان37.81کرمانشاه43.78اردبیل45.12همدان45.31گلستان47.10کهگیلویه و بویر احمد47.79

خراسان جنوبی14.61خراسان جنوبی23.69همدان30.85زنجان39.74گلستان48.17گلستان49.04بوشهر58.11

آذربایجان غربی58.24آذربایجان غربی60.34گلستان60.48گلستان62.49

یزد2244

توابع تهران

ws :-3.6ws :-3.6ws :-3.6ws :-3.6ws :-3.6ws :-3.6ws :-3.6ws :-3.6

ws :-1.8ws :+1.1ws :-1.8ws :-1.8ws :-1.8ws :-1.2ws :+1.8ws :+1.8

البرزتیمی سیستان و بلوچستانلرستاناصفهانهمدانتهرانگلستان

اول

جویا خداپرست

آرش سیاری

خوزستانکهگیلویه و بویر احمد

4*100
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47.15

لرستانکردستاناصفهانالبرز

متر1500

متر100

متر مانع110

متر400

متر200

متر800

متر3000

متر5000

 پیاده روی
محمد مهدی ریگاییامیر حسین حسنی جدیدمحمد حسن الست

3:38.09

متر مانع400

متر مانع3000

پرش با نیزه

دهگانه

پرتاب دیسک

پرش طول

پرتاب چکش

پرش ارتفاع

پرتاب نیزه

پرش سه گام

پرتاب وزنه
سینا زینعلی

سمیر اقبالی

محمد امین قره

فارسلرستانکرمانشاهتهران

محمد مهدی کریمزاده

فرید قرنجیک

پوریا اسحاقی

پوریا اسحاقی

امیرحسین اسدی منش

امید جعفری

امیر شایان شیرازی

سید رضا حسینی

هرمزگان

ارشیا مصدقی

محمد رضا ضیائی

محمداسماعیل زمانی

محمد سیستانی

ws :+2.1ws :+2.2ws :+3.2ws :+1.7ws :+0.1

ws :-2.2ws :+1.5

پارسا حیدری

امیررضوانی

اسماعیل جهانیامیر حسین صوری

محمدرضا داوری

محمدرضا بیاتمانی مختاری

(مشترک ششم)محمد جواد عابدی /محمد رضا جمشاهی

آرش سیاری

علی امیریان

علی امیریان

سید محمد مهدی تقی زاده

اسماعیل جهانیامیر حسین صوریامیر حسین کیوانلو

علی مهدوی محمد پارسا فامیل باباییمحمد امین قرهدانیال بهادری

محمد پارسا فامیل باباییدانیال بهادریمحمد مهدی نعمتی

سجاد آقاییسینا نجفیمحمد مهدی نعمتی

محمد حسام مظفریمحمد عبد شهریمهدی لقمانی

یوسف آذریانمهدی لقمانی

آرین آسوق

عرفان حسن زاده

ابوالفضل مرادی

مصطفی خیاطعلی یاریهادی شاهمارزادهاحسان کبگانیان

مجتبی نورطاها داوریاحسان کبگانیانسینا نجفی

علی نظریحسین قوتازیامیر مهدی برزآبادیسجاد میدانیمعراج حق پرست

حسین جلیل پورعرشیا امجدی شایان مرادیرضا مصطفی نژادایمان اسماعیلی

ایمان اسماعیلی

علیرضا نجفیعلیرضا خزاعی

کیوان اژدریامیر حسین صحرائیامیر حسین زارع زادهمصطفی خیاطمحمد عبد شهری

وحید مال کاظمیآریا آزادیعامر جاسمیانامیر حسین زارع زاده

نوا نصرت پور

سید رضا حسینینوا نصرت پورپارسا شاد نیاامیر حسین کرمی

میالد ایرانپورمحمد جواد گرگینمحمد عیوضیامیر مهدی قاسمیهادی پروین
ws :+0.8ws :+1.5ws :-0.9ws :-1.8ws :+0.4ws :+0.3

محمد مهدی زاهدیحسین حسن بیگی

صهیب ساعد موچشیآریان بتکنعلیرضا کلتهعلی بهرامی

محمدرضا جهانیپویا عطائیامیر حسین منوچهرفرید قرنجیک

محمد حسین هاتفیحسین شمس الدینیمحمد شاطرآبادینیما ولیزادهمحمدرضا جهانیحسین رشمه کریم

3:34.963:36.45

43.9544.7945.7746.01

هشتمهفتم ششمپنجمچهارمسومدوم

امیر رضا کریمیامیر مهدی امینیپویا عطائیمحمد حسین کردیان

امیر رضا کریمیآرین محمدپور

پویا زاهدپور

ws :-2.4ws :-2.4ws :-2.4ws :-2.4ws :-2.4

4*400

امیر حسین حمیدیمهدی هفت چشمه

3:21.333:29.063:29.703:32.973:34.51

زنجانهمدان


