
 

 

 

  

 

 

 بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان رشته کانوپولو

1397 شهریور 16 لغایت 14  
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 بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشورکانوپولو آقایان -بزرگساالن 

1397 شهریور /شهرستان مراغه16 لغایت 14  

 

 

 

97تیمهاي شرکت کننده در بیست و دومین دوره مسابقات  قهرمانی کشور آقایان مراغه نام استان  ردیف  

آرش درویشی- رامین غیاثوند- علی فاضلی- محمد رضا جمشیدیان ثالث- میثم بیژنی- هادي  مرکزي اول
 شیشه چیان     مربی و سرپرست : محسن غالمیان

شاه دوم امیر محمد فتاح پور- رضا حشمتیان- سعید غالمحسین پور- سید ارسالن تهامی-کیان رضایی- کرمان
متین باوند پور- محمد حسین شعبانی- محمد شهبازیان- محمد صدیق حشمتیان مربی و 

 سرپرست : محمد شهبازي

 – مجتبی حاجی زاده – شهرام حاتمی –پوریا ودایعی- رضا دباغ اویسی- ساالر محسن زاده  اردبیل سوم
 محسن شیخلووند- مسعود آبش وند   سرپرست : مرتضی قاطع   مربی : محسن شیخلووند

آذربایجان شرقی چهارم سعید –سینا ولی زاده –حسن عزتی-علیرضا تایوردي- سعید قوچی- امین سید مهدي زاده  
اسدي-پویان انگورج غفاري-سجاد قاسمی-  ساسان سنگ کاري مربی و سرپرست : سعید ناجی 

–  

 حمید رضا فیاضی- مهدي –میالد جعفري- امیر حسین زمانی- هادي یعقوبی- رضا اسکندري  زنجان پنجم
 جعفري- آریا رنجیده- امیر عزیزي-    مربی و سرپرست : فرید حبیبی

رسول امینی- فرزاد جعفري- محمد علی مالیی-رضا انصاري- نیما حجتی- مجید شعبانی-  گیالن  ششم 
 اسحاق نستار- مجید محمدي       مربی و سرپرست : محمد رضا علی بخشی  

محمد امیر نماینده- امیر علی اجاقی- پویا کشاورز- امیر ساالر سلطانی مقدم-شایان رحیمی-  فارس  هفتم
 منصور رنجبر   مربی و سرپرست : بابک زندي–علی رضا رمضانپور- محمد حسن دریانی 

 سجاد سلحشور- محمد احدي- حسین فرهمند- –مصطفی بیانی- محمد حسین رودخانه اي  قزوین هشتم
سینا رشیدي- فردین خلیلوند-  مربی و سرپرست : اشکان –سجاد تیموري- محسن کوهزاد 

 چراغی



 

 

 بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشورکانوپولو آقایان -بزرگساالن 

/مسابقات مقدماتی   1397 شهریور /شهرستان مراغه16 لغایت 14/   

 ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

 1 9:00 اردبیل 1 مرکزي 1

 2 9:45 آذربایجان شرقی 2 کرمانشاه  14

 3 11:30 گیالن 8 قزوین 1

 4 12:00 کرمانشاه 3 زنجان 6

 5 13:10 گیالن 2 مرکزي 2

 6 13:50 کرمانشاه 12 فارس 1

 7 15:00 اردبیل 10 قزوین 1

 8 15:30 آذربایجان شرقی 3 زنجان 9

 9 16:30 فارس 1 آذربایجان شرقی 8

 10 17:00 اردبیل 4 گیالن 2

 11 17:40 مرکزي 4 قزوین 10

 12 18:10 فارس 0 زنجان 9

 13 19:00 آذربایجان شرقی 1 قزوین 5

 14 19:40 گیالن 13 فارس 13

 



 

 

 

 

 بیست و  دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان رشته کانوپولو

  /شهرستان مراغه1397 شهریور16 لغایت 14

 مسابقات نیمه نهایی و فینال

 ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

 15 9:00 زنجان 3 مرکزي 4

 16 9:25 اردبیل 4 کرمانشاه 7

 17 10:10 آذربایجان شرقی 9 فارس 3

 18 11:00 قزوین 2 گیالن 3

 19 11:40 زنجان 3 اردبیل 4

 20 12:10 مرکزي 12 کرمانشاه 4

                               

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

    

 

 نتایج بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان رشته کانوپولو

  /شهرستان مراغه1397 شهریور16 لغایت 14

 مقام استان

 1 استان مرکزي

 2 استان کرمانشاه

 3 استان اردبیل

 4 استان زنجان

 5 استان گیالن

 6 استان قزوین

 7 استان آذربایجان شرقی

 8 استان فارس

 


