
  مُرماٌ ۱۲الی  ۱۱سراسری يزارت ویري درشُرقسيیه مًرخٍ  -وتایج مسابقات تیراودازی يدارت باوًان 

  

رضَاى عبدی ٍزّراحسیٌی :هقام اٍل تیوی دارت خاًوْا   

  

خاًن رضَاى عبدی:دٍم افرادی دارت   

 

خاًن زیٌت ترابی( :تپاًچِ) هقام سَم تیوی تیراًدازی  

   

 

مقدس  مسابقٍ تیراودازی مدیران بٍ مىاسبت َفتٍ دفاع  
 

ۺتفىگ در رشتٍ ۺتپاوچٍ در رشتٍ                                                                                  

  

آقای حسیي شوسی:ًفراٍل                                                                  آقای هحود هرادی: ًفراٍل  

  

آقای هحود هرادی:ًفردٍم                                                                 آقای کَرٍش طالبی:ًفردٍم   

  

آقای کَرٍش طالبی:ًفرسَم                                                         آقای حسي ریاحی ًسب:ًفرسَم  
 

 

 



 ۹۴وتایج َفتمیه المپیاد يرزشی فرزودان َمکار شرکت تًزیع ویريی برق استان مرکسی شُریًر

 وام ي وام خاوًادگی رتبٍ کسب شدٌ رشتٍ يرزشی ردٌ سىی ردیف

دختران 

۱ 87-86 

 ديچرخٍ سًاری

 ًیکی لطفعلیاى هقام سَم استاى

 زّرا کویجاًی هقام سَم استاى 85-84 ۲

 هبیٌا کویجاًی هقام دٍم استاى 81-80 ۳

 ّستی لطفعلیاى هقام اٍل استاى 79-78 ۴

 یاسوي هٌصَری هقام اٍل استاى 77-76 ۵

۶ 87-86 

 ديمیداوی

 ًیکی لطفعلیاى هقام سَم استاى

 یاسوي کْریسی هقام اٍل استاى 85-84 ۷

 ّستی لطفعلیاى هقام اٍل استاى 79-78 ۸

 سَگل کیَاًپَر هقام دٍم استاى 79-78 ۹

 هطْرُ درٍیشی هقام اٍل استاى 77-76 ۱0

 یاسوي هٌصَری هقام سَم استاى 77-76 ۱۱

۱۲ 83-82 
 شىا

 بْار ًیک اخالق هقام اٍل استاى

 سَگل کیَاًپَر هقام اٍل استاى 79-78 ۱۳

۱۴ 79-78 

 آمادگی جسماوی

 ّستی لطفعلیاى هقام اٍل استاى

 هطْرُ درٍیشی هقام دٍم استاى 77-76 ۱۵

 یاسوي هٌصَری هقام سَم استاى 77-76 ۱۶

 هطْرُ درٍیشی هقام سَم استاى اسکیت 77-76 ۱۷

 پسراى

 وام ي وام خاوًادگی رتبٍ کسب شدٌ رشتٍ يرزشی ردٌ سىی ردیف

 علی داٍدی هقام اٍل استاى ديچرخٍ سًاری 85-84 ۱

۲ 89-88 

 ديمیداوی

 اهیرعلی رسَلی هقام دٍم استاى

 هحود یاسیي فراّاًی هقام دٍم استاى 85-84 ۳

 اهیرهحود داٍدی هقام سَم استاى 81-80 ۴

 هحود هْدی پسشکی هقام سَم استاى 79-78 ۵

 حسام هیقاًی هقام دٍم استاى 77-76 ۶

۷ 87-86 
 اسکیت

 فَاد عسگری هقام اٍل استاى

 کسری کیَاًپَر هقام دٍم استاى 83-82 ۸

۹ 83-82 
 شىا

 کسری کیَاًپَر هقام سَم استاى

 هحود هْدی پسشکی هقام دٍم استاى 79-78 ۱0

۱۱ 83-82 

 آمادگی جسماوی

 آریي ریاحی ًسب هقام سَم استاى

 اهیرهحود داٍدی هقام سَم استاى 81-80 ۱۲

 حسام هیقاًی هقام اٍل استاى 77-76 ۱۳

 


