
مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
محمد رضا قاسمیعلی رضا امیریصهیب ساعد موچشیعلی بابایی

اصفهانبوشهرکردستانآذربایجان شرقی

13/8013/8013/5613/48

فارسچهار محال وبختیاریهمدانتهران

2/051/941/801/70
امیرشایان شیرازیکسری کوچکیسید رضا حسینیپرهام شمس

اصفهانقزوینیزدتهران
3/203/002/802/60

محمد امین گنجعلیمحمد اسماعیل زمانیایوب صیاد چیامیر محمد خانیسید علی رضا کاظمیمهدی عنایتی
خراسان رضویبوشهرگلستانایالمالبرزایالم

59/1754/3649/1846/8846/7140/74
علی جعفری پدرام پازوکیفیض اله یگانهامیررضا رحمانیارسالن قشقاییامیرحسین مقامی
ایالمتهرانگلستانقزوینتهرانخراسان رضوی

17/6317/3516/3515/8915/5314/78
ابوالفضل هاشمیمحمد عبدالهینوید مقدم کیامهدی رسولیصادق صمیمیمحمدرضا رحمانی فر

چهارمحال وبختیاریبوشهرآذربایجان شرقیمرکزیچهارمحال وبختیاریفارس
64/8360/7048/3345/5545/3742/98

امید سلطانیساسان عظیمی فردرضا ملک پورمهدی سیستانیارسالن قشقاییسهند نوری
خراسان شمالیآذربایجان غربیچهارمحال وبختیاریگلستانتهرانآذربایجان غربی

55/1354/4748/7247/5344/0541/70
مهدی علوی اشکان اسماعیلیعلی رضا شکریامیر حسین اسدی منش

مرکزیکردستانهمدانهمدان
49-59/3356-49/011-01-/051-04/22
اصفهانبوشهرخراسان رضویقمخوزستانهرمزگان
چهارم مشترکچهارم مشترک2-03/52

2-04/412-05/102-05/452-05/452-06/06
حمیدرضا ترکیعبدالباسط حسن زادهعلی حسن پورامیر شایان شیرازیکسری کوچکیسید رضا حسینی

گیالنگلستانخوزستاناصفهانقمیزد
ششم50784673401039573689

رله امدادی

دهگانه

امضای منشی کل

آذربایجان شرقی 0

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات

 کیلومتر 5

پیاده روی

پرش سه گام

پرش با نیزه

پرتاب نیزه

پرتاب وزنه

پرتاب دیسک

پرتاب چکش

رایین فرهمند خواه
پرش ارتفاع

محسن جعفری فر مهدی سعید آذر امیر حسین کرمی















































مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
طاها داوری
هرمزگان

اردبیل11/04قزوینگلستانفارس
10/7710/9210/9411/33

محمد طالعیبهنام مفردیمبین کمی نژادمرتضی عباس پوربنیامین یوسفی
اردبیلگلستانگلستانخوزستانفارس

21/8322/4322/4822/7822/80
پویا بهرامیامیر علی رئوفیامیرمحمد ضیایی مقدمیونس براتیمحمد هادی صالح نیا

 زنجانخراسان رضویکیشخراسان رضویکرمان
49/5552/1352/72     52/9853/23

علیرضا جمشاهیامیر حسین کیوان لورضا احمدیامیر حسین صحراییامیر فرزام صفری

ایالمتهراناصفهانکرمانشاهکرمانشاه
2-02/122-03/552-04/422-04/812-05/14

علی رضا خزاییامیررضا قربانیعلی رضا نصراله زادهمیثم سارانیمحمد فاضلی
کرمانشاهلرستانآذربایجان غربیسیستان وبلوچستانمازندران

4-24/044-34/334-35/434-40/974-44/37
مهدی نادیامیرحسین صوریمحمد حسین طیبیمحمد هادی موسویامیررضا ثمودی

یزدگیالنتهراناصفهانآذربایجان شرقی
9-31/189-39/779-49/119-57/7710-43/47

محمد یاسین   مالمیرمحمد مهدی کاشفیمحمد امین قرهرایین فرهمند خواهمحمد جواد رنجکش
البرزهمدانگلستانتهرانقزوین
14/5415/1915/4815/5315/85

علی کریمیمرتضی محمودیهمهدی دباغامیر مقدمیدانیال بی باک

لرستانقمآذربایجان شرقیقمبوشهر
55/0055/8756/9258/5159/50

علی امیریانمحمد امین خیر آبادیمحمد صادق صادقیامیر محمد سعیدیزانیار رحمانی

سیستان وبلوچستانالبرزهمدانهمدانکردستان
6-23/406-28/846-42/537-06/257-10/71

کمیل صنوبریمحمد رضا قاسمیبهنام مفردیمحمد امین قرهعلی بابایی
خراسان رضویاصفهانگلستانگلستانآذربایجان شرقی

6/496/376/266/206/18

 متر1500

 متر3000

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقاتامضای منشی کل

پرش طول

 متر با مانع100

 متر با مانع2000

 متر با مانع400

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران

 متر100

 متر200

 متر400

 متر800

 (پسران) شهر کرد 98/4/14و13مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان کشور

محمد طالعی طاها داوری مبین کمنی نژادبنیامین یوسفی



مقام ششم 
امیررضا محمد پور 

قزوین
11/34

امیر رضا معین پور
لرستان

23/33
عبدالرحمان ناصری 

کردستان
53/40

سپهر پور عبداله

ایالم
2-05/14

محمد معین اردجانی
گیالن

4-53/06
احسان خانی

یزد
10-52/23

امیرحسین زارع زاده 
آذربایجان شرقی

16/11
ابوالفضل فخرایی

بوشهر
1-02/24
پیمان زورمند

اردبیل

7-31/53
کارن هاشمی

چهارمحال وبختیاری
6/16

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران

 (پسران) شهر کرد 98/4/14و13مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان کشور



دهگانه

ف
دی

ر

پرش ارتفاعمانع110متر100استاننام و نام خانوادگیشماره
پرتاب 

وزنه

پرش 

بانیزه
مقامجمع امتیازاتمتر400پرتاب نیزهمتر1500پرش طولدیسک

12/4019/371/749/072/8024/295/335-56/3731/681-00/78
574401577430309323447279323413

13/1223/9107/91020/234/72001-23/00
44810703610276330000

12/2618/92010/570254/955-34/0627/5758/30
60143905200367373380265473

12/0416/3710/333/0023/285/845-42/0017/5958/77
643692505357334552342129456

12/3117/20010/822/4030/024/805-32/4232/8858/37
5916040535220465345387340470

12/5720/361/5910/91019/415/057-00/5841/851-04
543321457540026139272462412

12/0315/761/719/542/6021/575/405-27/8526/1355/66

645760552458264305461410245573

810112/0616/371/6813/203/0029/815/745-43/6436/5858/58
639692528679357461531335393463

945712/7220/901/4010/60024/565/185-37/7225/181-03

5162823175220359417362129412

قزوینکسری کوچکی7286

1522 چهارمحال وبختیاریمحمد قائدی 2489

4010

3418هرمزگانرضا خوشکار3122

4

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران

 (پسران) شهر کرد 98/4/14و13مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان کشور

3689گلستانعبد الباسط حسن زاده1296

اصفهانامیر شایان شیرازی145

3957

گیالنحمید رضا ترکی6281

خوزستانعلی حسن پور5482

ششم

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقاتامضای منشی کل

3460

دوم4673

اول

چهارمحال وبختیاریرضا حیدر پور 

5078

هشتم3316

یزدسید رضا حسینی

نهم

چهارم

هفتم

سوم

پنجم



دهگانه
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