
    

 دومین دوره مسابقات المپیادورزشی رشته کشور کانوپولو

  سال16رده سنی زیر /بانوان

 به میزبانی هیات قایقرانی استان یزد

 1398 مرداد لغایت اول شهریور 30

 هیات قایقرانی استان یزد/استخر پارك بوستان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اسامی شرکت کنندگان   نام استان  ردیف

الناز فالمی –بهاره رجایی-نهال یزدانی-نازین فاطمه رجایی-غزل صادقی-فاطمه بهاري  فارس 1

 علی کردي  مربی : فاطمه ساریخانیسرپرست : یاسمن جامعی

مبینا بازمانده قرائی-مائده احسانی فر-یاسمن دهقانی-پرنیا قنبري باغستانی-فاطمه  هرمزگان  2

 نکویی زاده-مهسا ریمبادمربی :ملیحه شاهین زاده     سرپرست : مبینا آراسته

زهرا رحمانی-فاطمه آخته-نگار امیري-مریم حاجی زاده-فاطمه زهرا مشکیان-مائده  خراسان شمالی 3

 ریحانیمربی: فرانک رستمی    سرپرست : الهه سلیمانی

زد ي 4 فروغ السادات گلشن تفتی-مریم شیبانی-فاطمه گلشن نیا-زهرا هالورجانی-نازنین زهرا  

 فالح زاده-پریناز فتحی خلف باغ مربی: مریم خلیفه     سرپرست : دریا سمیعی

کیانا فرزادیان-پریا اسالمی-مینا وزیري-فرشته وزیري-سارینا بیگدلی-روژین روحی فر  زنجان  5

 مربی: ندا سلیمانی    سرپرست : عطیه سلیمانی  

نگین ابراهیمی-رومینا الهوتی فرد-فاطمه سادات حسینی-سیده آیدا محمودي-آتوسا  مازندران  6

 اسالمی-پانته آ ارم ابادیمربی : مریم غفاري   سرپرست : مریم ارم ابادي

مبینا رحیمی-ماهک حمزه پور-شیرین مومنی-ساناز چطر دوز-بهاره شیرزاد-زهرا  خراسان رضوي 7

جالیریمربی:الهام تحقیقی    سرپرست : فاطمه میري 

سحر محدث –کوثر دال-مبینا علی پور-پریا رود آهویی-سلوي کالنتري-الهه فرج زاده  آذربایجان شرقی 8

محمدیمربی: لیال حیدري    سرپرست : نسرین بایبوردي 



 

 دومین  دوره مسابقات المپیاد استعدادهاي برتر ورزشی کشور/کانوپولو

1398 مرداد لغایت اول شهریور /دریاچه بوستان شهدا یزد30  

 *برنامه روز اول مسابقات مقدماتی *

 

شماره  ساعت  نام استان نتیجھ نام استان نتیجھ
 مسابقھ

 1 10:00 یزد  13 فارس 1

 2 10:30 مازندران  10 زنجان  0

 3 11:00 آذربایجان شرقی 0 خراسان شمالی 1

 4 11:30 خراسان رضوي 9 هرمزگان  0

 5 12:00 یزد  14 آذربایجان شرقی 0

 6 12:30 زنجان  0 خراسان رضوي 7

 7 13:00 فارس 3 خراسان شمالی 0

 8 13:30 مازندران  11 هرمزگان  0

 9 14:00 یزد  20 خراسان شمالی 0

 10 14:30 زنجان  6 هرمزگان  2

 11 15:00 آذربایجان شرقی 0 فارس 8

 12 15:30 مازندران  7 خراسان رضوي 1

 

  

 



 

 

 

 

 دومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهاي برتر ورزشی کشور/کانوپولو

1398 مرداد لغایت اول شهریور /دریاچه بوستان شهدا یزد30  

 مسابقات نیمه نهایی

 ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

 13 8:30 هرمزگان  7 آذربایجان شرقی 0

 14 9:00 زنجان  5 خراسان شمالی 0

 15 10:30 یزد  17 فارس 1

 

 مسابقات نهایی/فینال

 ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

 16 10:30 خراسان رضوي 0 مازندران  7

 17 11:30 یزد  3 مازندران 5

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 نتایج دومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهاي برتر ورزشی کشور/کانوپولو   

1398 مرداد لغایت اول شهریور /دریاچه بوستان شهدا یزد30  

 

 مقام استان

 1 استان مازندران 

 2 استان یزد

 3 استان خراسان رضوي

 4 استان فارس

 5 استان زنجان

 6 استان خراسان شمالی

 7 استان هرمزگان

 8 استان آذربایجان شرقی

 


