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تیم بزرگساالن-اسامی شرکت کنندگان  نام استان  ردیف  

ناستان گیال 1 -سعید دارپرنیان-رامین ملک محمدي- رضا باقرپور- روزبه مردابی–فریدون خانه زرین  

   محمد حسین رودخانه اي -مهرشاد ادریسیان-سامان صفرپور

 رادمهر: مربی و سرپرست 

امیر - علی رنجبر-سینا داوودي فر–سینا ولی زاده –منوچهر فاضلی -مهرداد رحیمی  شرقی استان آذربایجان 2

    - احد نوروزي- امید آسمانی-مسعود معصومی نژاد- ي بصیرمحسن جعفر

 مربی و سرپرست  : محمد غالمی  

- حسن صمدي- مجتبی شاملو-مربی و سرپرست     فرامرز ورمرزیار:مهدي صمدي  استان همدان 3

 ابوالفضل عظیمی-مهران حاجیلو-محمد چراغی-کیانوش حجتی-محمد بوجاري

ارسالن -محمد شهبازیان- پوریا شهبازیان-رضا حشمتیان- تیانمحمد صدیق حشم استان کرمانشاه 4

  اشکان چراغی –امیرمحمد فتاح پور -محمدحسین شعبانی-تهامی

 کامبیز ناصري: سرپرست محمد صدیق حشمتیان: مربی 

- محسن شیخلووند-شهرام حاتمی–مجتبی حاجی زاده –هادي نیکی - مسعود آبش وند استان اردبیل 5

 شاهین مهرداد آذر: مربی         - ساالر محسن زاده -مهرداد آذرمهدي -تورج پوربهرام

محمد - رامین غیاثوند-رسول امینی-فرزاد جعفري–علی حاج محمد ولی -میثم بیژنی استان مرکزي 6

 -محمد عزیزي-امیدي

علی قدمی  –هومن قربان بیدگلی –مهرگان خیرالهی -شایگان خیرالهی-مهرداد جافري استان البرز 7

 عابد زاده:سرپرست اشکان صیادي : مربی ار عصاري   شهری

فرهاد - رضا انصاري-رامین هادي- محمد رضا محمد- امین کاظمی-محمد علی مالیی استان تهران 8

 حامد عزیزي- باقري

- رضوان میرتبار- هادي طالب پور- مهدي نوري پور–حامد پورحسین -مصطفی حق جو استان مازندران 9

 امید بابازاده- محمد فالحی-آرش آقاجانی
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جوانانتیم -اسامی شرکت کنندگان   نام استان  ردیف  

محمد -رامین غیاثوند-رسول امینی-فرزاد جعفري–ی علی حاج محمد ول-میثم بیژنی استان مرکزي 1

-محمد عزیزي-امیدي  

سید حسین -حمیدرضا فیاضی-امیرحسین محمدي-هادي یعقوبی-امیرحسین زمانی استان زنجان 2

  -رضا اسکندري-میالد جعفري-سید محمد مرتضوي- نبوي

محسن تیموري: مربی و سرپرست   

سعید -سجاد فتح الهی-رضا بیگی-رضا امیدي-سین احمدي فردح-امیرحسین عباسی چهارمحال و بختیاري 3

مسعود کنارنگ: مربی و سرپرست    محمد جواد امیدي-مصطفی کنارنگ-سلیمی  

امیررضا - جواد رحمتی-اشکان چراغی-هومن امجدیان-ابراهیم کراوندي-متین باوند پور استان کرمانشاه 4

ناصريکامبیز :سرپرست -محمد صدیق حشمتیان: مربی شمس    

-پوریا برومند- شایان شیروانی–سپهر کیانی نسب -احسان صمدانی- حامد باباشاهی استان اصفهان 5

- محمد امین عسگري-مسیح سهران  

سید هادي قاضی عسگر: سرپرست   - محمد کاظمی: مربی   
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مقدماتی  مسابقات  

 مسابقه رده  نام استان نتیجه نام استان نتیجه

 1 بزرگساالن کرمانشاه 5 تهران 3

 2 بزرگساالن مرکزي 5 گیالن 3

 3 بزرگساالن اردبیل 0 البرز 4

 4 بزرگساالن آذربایجان شرقی 0 تهران 13

 5 بزرگساالن همدان 0 گیالن 13

 6 بزرگساالن اردبیل 5 مازندران 1

 7 جوانان کرمانشاه 2 مرکزي 9

نانجوا چهارمحال و بختیاري 7 اصفهان 1  8 

 9 بزرگساالن مرکزي 8 همدان 0

 10 بزرگساالن البرز 4 مازندران 2

 11 بزرگساالن مرکزي 7 گیالن 0

 12 بزرگساالن البرز 3 تهران 4

 13 بزرگساالن گیالن 0 البرز 2

 14 بزرگساالن اردبیل 1 کرمانشاه 3

 15 بزرگساالن مرکزي 2 تهران 3

 بزرگساالن اردبیل 2 گیالن 3
16 

 17 بزرگساالن البرز 0 گیالن 1

 18 بزرگساالن تهران 1 مرکزي 2

 19 بزرگساالن آذربایجان شرقی 0 کرمانشاه 8
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قات نیمه نهایی و فینالمساب  

 
 مسابقه رده  نام استان نتیجه نام استان نتیجه

 بزرگساالن مرکزي 4 کرمانشاه 3
20 

 بزرگساالن گیالن 7 تهران 3
21 

 بزرگساالن کرمانشاه 4 گیالن 2
22 

 جوانان زنجان 4 کرمانشاه 4
23 

 جوانان مرکزي 7 اصفهان 2
24 

 جوانان مرکزي 6 زنجان 3
25 

نزنجا 3  جوانان چهارمحال و بختیاري 2 
26 

 جوانان کرمانشاه 3 اصفهان 1
27 

 جوانان چهارمحال و بختیاري 6 کرمانشاه 0
28 

 جوانان چهارمحال و بختیاري 7 زنجان 0
29 

 جوانان کرمانشاه 4 اصفهان 1
30 

 جوانان زنجان 5 کرمانشاه 2
31 

2 
چهارمحال و 

 بختیاري
 جوانان مرکزي 3

32 

 جوانان چهارمحال  2 زنجان 3
33 

 جوانان زنجان 1 مرکزي 8
34 

 جوانان اصفهان 1 زنجان 6
35 
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 مقام نتایج تیم بزرگساالن

قایقرانی استان مرکزي هیات  1 

 2 هیات قایقرانی استان کرمانشاه

 3 هیات قایقرانی استان گیالن

 4 هیات قایقرانی استان تهران

 5 هیات قایقرانی استان البرز

 6 هیات قایقرانی استان اردبیل

 7 هیات قایقرانی استان مازندران

 8 هیات قایقرانی  استان آذربایجان شرقی

واناننتایج تیم ج  مقام 

 1 هیات قایقرانی استان مرکزي

 2 هیات قایقرانی استان زنجان

هیات قایقرانی استان  چهارمحال و 

 بختیاري

3 

 4 هیات قایقرانی استان کرمانشاه

 5 هیات قایقرانی استان اصفهان


