نتایج مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور
مرحله اول تهران  21اردیبهشت(ورزشگاه تختی)
*کالس  250سی سی پیشکسوتان :
 -1فرهاد عبداله زاده(تهران)
 -2حمید مهین خاکی (تهران)
-3زمان کرمی (البرز)
*کالس  250سی سی جوانان
-1علیرضا پرورش(تهران)
-2حامد رحمانی(توابع تهران)
-3مسعود گلکار(چهارمحال و بختیاری)
*کالس  450سی سی جوانان
-1علیرضا ثابتی فر(تهران)
-2مرآت نرآقی(تهران)
-3مهران عسگری(زنجان)
*کالس  450سی سی پیشکسوتان
-1مجید نصیر پور(تهران)
-2جواد زنجانیان(توابع تهران)
-3محمودرضا جدیدی( تهران)
*کالس  65سی سی
-1علیرضا حسین احمدی(هرمزگان)
-2سینا دانشگر(خراسان جنوبی)
-3پوریا دهنوی ( تهران)
*کالس  150سی سی
-1محمد حسین دانش پژوه(تهران)
-2پوریا ثابتی فر(کرمان)
-3پیمان علیزاده (تهران)

مرحله دوم خراسان جنوبی سرایان  16شهریور ماه
کالس  65سی سی:
سینا داشگر از خراسان جنوبی اول
امیر بیدی از تهران دوم
محمد بزرگ کوچک از لرستان سوم

کالس  150سی سی:
پوریا ثابتی فر از خراسان رضوی اول
محمد حسین دانش پژو از تهران دوم
علیرضا حسین احمدی از هرمزگان سوم

کالس  250جوانان:
علی برزو زاده از خراسان رضوی اول
امیر حسین جمال از خراسان جنوبی دوم
احمد رضا کریمی از تهران سوم

کالس  450سی سی جوانان:
مرآت نراقی از تهران اول
محمد خانی از خراسان جنوبی دوم
حجت قربانی از اصفهان سوم

کالس  250پیشکسوتان:
جواد بیدی از خراسان رضوی اول
محمد کاوسی از لرستان دوم
محمد حسن رنجبری از خراسان جنوبی سوم

کالس  450پیشکسوتان:
محمد نصیرلو از تهران اول
جواد زنجانیان از تهران دوم
محمد مقدسی راد از لرستان سوم
در نتایج تیمی استان های تهران ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی نائل به مقام اول تا سوم شدند.

مرحله سوم  11آبان همدان

 65سی سی :
 . 1سینا داشگر خراسان جنوبی  .2امیر رضا عوض پور خوزستان  .3محمد بزرگ کوچک لرستان

 150سی سی :
.1محمد حسین دانش پژوه تهران  .2پوریا ثابتی خراسان رضوی  .3پیمان علیزاده تهران
 250سی سی :
 .1علیرضا پرورش تهران  .2افشین سیروس همدان  .3رضا نادری توابع تهران
 450سی سی :
 .1امیررضا ثابتی فر تهران  .2مهران عسگری همدان  .3مرات نراقی تهران
 250سی سی پیشکسوتان :
 .1فرهاد عبداله زاده تهران  .2جواد بیدی خراسان رضوی  .3حسین فانی توابع تهران
 450سی سی پیشکسوتان :
 .1مجید نصیرلو تهران  .2جواد زنجانیان آیلند  .3محمد کاووسی لرستان
نتایج تیمی  -1تیم تهران  -2همدان -3خراسان رضوی

مرحله چهارم  9آذر  1397تهران
 65سی سی :
 . 1سینا داشگر خراسان جنوبی  .2امیر علی آل شبان  .3پویا دهنوی کرمان
 150سی سی :
.1محمد حسین دانش پژوه تهران  .2پوریا ثابتی خراسان رضوی  .3پیمان علیزاده تهران
 250سی سی :
 .1علیرضا پرورش تهران  .2رضا نادری توابع تهران  .3احمد رضا کریمی تهران
 450سی سی :
 .1امیررضا ثابتی فر تهران  .2حامد فراهانی تهران  .3مهران عسگری همدان
 250سی سی پیشکسوتان :
 .1فرهاد عبداله زاده تهران  .2جواد بیدی خراسان رضوی  .3حسین فانی توابع تهران
 450سی سی پیشکسوتان :
 .1مجید نصیرلو تهران  .2فریدون نورمحمدی البرز . 3جواد زنجانیان توابع تهران
نتایج تیمی -1 :تیم تهران -2توابع تهران  -3سیستان و بلوچستان

قهرمانان سال 1397

بر اساس اعالم کمیته موتورکراس و جمع بندی امتیازات  4مرحله قهرمانان سال در کالس های مختلف به شرح زیر مشخص
شدند.
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