
 بانوان-بندر عباس  0011نتایج مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور ابان 
 مقام رکورد ماده استان کالس نام و نام حانوادگی

 اول 02.81 011 اذربایجان غربی 00 راضیه حسن زاده

 دوم 88.0 011 بوشهر 00 پریناز کره بندی

 سوم 89.30 011 زنجان 00 زهرا بهرامی

 اول 01.11 011 البرز 08 حسنیپریا 

 دوم 01.1 011 هرمزگان 08 معصومه زارعی

 سوم 01.9 011 زنجان 08 سهیال حیدری

 اول 00.0 011 اذربایجان غربی 09 ترکان نصیری

 دوم 01.11 011 کرمان 09 شکیبا شهریار

 سوم 01.20 011 اذربایجان غربی 09 صبا دیگاله

 اول 91.2 811 زنجان 08 سید مریم حسینی

 دوم 92.1 811 هرمزگان 08 رویا رضوی

 اول 98.12 811 اذربایجان غربی 09 محیا معروفی نیا

 دوم 91.20 811 خراسان جنوبی 09 مریم مانداری

 سوم 08.81 811 خراسان رضوی 09 صالحه معتمدی

 اول 18701.1 011 ایالم 00 فاطمه زینیوند

 دوم 18711.1 011 ایالم 00 زلیخا زارعی

 اول 10719.8 011 اصفهان 08 هاجر صفرزاده

 دوم 10701.0 011 زنجان 08 لیال جعفری

 سوم 10781.1 011 تهران 08 مرجان فیاض

 اول 10702.0 011 کرمان 09 زهرا شیخ زاده

 دوم 18711.1 011 قزوین 09 مهسا کاشی

 سوم 18711.1 011 ایالم 09 طیبه کاظم زاده

 اول 11702.0 0111 اذربایجان شرقی 00 شیرین معصومی

 دوم 11798.0 0111 البرز 00 بهاره اشکش

 سوم 1.09.11 0111 اذربایجان غربی 00 فاطمه رنجبر

 اول 1.01.01 0111 اصفهان 08/09 حکیمه گودرزی

 دوم 11783.9 0111 تهران 08/09 فاطمه رقیبی زاده

 سوم 11719.8 0111 خراسان رضوی 08/09 فرشته دهقانی

 اول 1.2 وزنه تهران 00 هاجر تکتاز

 دوم 1.00 وزنه البرز 00 فرزانه ولی زاده

 سوم 0.3 وزنه هرمزگان 00 فاطمه پور انتظاری

 اول 1.0 وزنه اصفهان 08 راضیه امیر خانی

 دوم 1.10 وزنه قم 08 زهرا توسلی

 سوم 1.89 وزنه سیستان و بلوچستان 08 ستاره سزگزی

 اول 00.39 دیسک اصفهان 00 سلطان پژوهمینا 

 خطا خطا دیسک تهران 00 خدیجه عبدی

 اول 82.00 دیسک چهار محال و بختیاری 08 محدثه نفر

 دوم 81.11 دیسک اصفهان 08 فاطمه صفاری فرد



 سوم 81.00 دیسک اصفهان 08 راضیه محمودی

 اول 00.3 نیزه هرمزگان 08/09 زینب ابولی

 دوم 09.9 نیزه خراسان جنوبی 08/09 مریم عرب

 سوم 3.0 نیزه قم 08/09 محدثه عشقی

 نتیجه تیمی بانوان
   مقام امتیار استان

   اول 81 اذر بایجان غربی

   دوم 80 اصفهان

   سوم 01 زنجان

   چهارم 01 کرمان

   پنجم 3 هرمزگان

   پنجم 3 تهران

 


