نتایج مسابقات اساللوم قهرمانی کشور در سال 1397
مرحله اول تهران هفتم اردیبهشت 1397
در بخش بانوان
کالس تا 1۵۰۰
-1لیال پیکانپور اصفهان
-۲سرور دستگاهی خوزستان
-3میترا فالحی پور یزد
کالس تا ۲۰۰۰
-1یلدا مرادی گیالن
-۲صفورا احمدی تهران
-3فاطمه احمدی کرمان
*در بخش آقایان
کالس تا 1۵۰۰
-1مجتبی پور حسنی یزد
-۲وحید شهریاری کرمان
-3حسین براتی خوزستان
کالس تا ۲۰۰۰
-1میثم زمانی یزد
-۲سید علی پورشهید
-3عبدالعزیز راشدی خوزستان
کالس آزاد
-1مجید فتحی خوزستان
-۲حسن منتظر مازندران
-3امید نومیدی گیالن

مرحله دوم اصفهان یک تیرماه 1397
کالس منفی  1۵۰۰سی سی بانوان
-1

لیال پیکانپور از اصفهان

 -۲میترا فالحی از یزد
 -3فرشته حسینیان از گیالن
کالس مثبت  1۵۰۰سی سی بانوان
 -1یلدا مرادی از گیالن
 -۲سیما یزدان پناه از کرمان
 -3فاطمه احمدی از کرمان
مثبت  1۵۰۰سی سی آقایان
-1

میثم زمانی از یزد

 -۲محمد ابراهیمی از یزد
 -3علیرضا سلمانی از تهران
منفی  1۵۰۰سی سی آقایان
-1

امیرغالمیان فرد از قزوین

 -۲محمدرضا صفاری از کرمان
 -3مهدی فرهام فر از توابع تهران.
در بخش کالس آزاد
-1

حسن منتظری از مازندران

 -۲بهرام کمالی از اصفهان عنوان دوم
 -3احسان قاسمیان از مازندران
در نهایت تیم های یزد با  ، 83کرمان  81و اصفهان  61امتیاز رده های اول تا سوم را کسب کردند.

مرحله سوم البرز دوازدهم مرداد 1397
کالس منفی  1۵۰۰سی سی بانوان
-1

لیال پیکانپور از اصفهان

 -۲محبوبه واحدیان از کرمان
 -3سرور دستگاهی از خوزستان
کالس مثبت  1۵۰۰سی سی بانوان
 -1سیما یزدان پناه از کرمان
 -۲یلدا مرادی از گیالن
 -3صفورا احمدی از تهران
مثبت  1۵۰۰سی سی آقایان
 -1مهرداد صفری از اصفهان اول
 -۲عبدالعزیز راشدی از خوزستان
 -3میثم زمانی از یزد
منفی  1۵۰۰سی سی آقایان
 -1علی یزدانی از مرکزی
 -۲مهدی پرهام از توابع تهران
 -3مجتبی پور حسنی از یزد
در بخش کالس آزاد

 -1مجید فتحی از خوزستان
 -۲حسن منتظری از مازندران
 -3منصور اسد الهی از کرمان
در نهایت تیم های کرمان ،خوزستان و یزد رده های اول تا سوم این مرحله از مسابقات اساللوم قهرمانی کشور را کسب کردند.

مرحله چهارم سرزمین ایرانیان  9شهریور 1397

کالس منفی  1۵۰۰سی سی بانوان
 -1لیال پیکانپور از اصفهان
 -۲محبوبه واحدیان از کرمان
-3سرور دستگاهی از خوزستان
کالس مثبت  1۵۰۰سی سی بانوان
 -1صفورا احمدی از تهران
-۲یلدا مرادی از گیالن
-3سیما یزدان پناه از کرمان
مثبت  1۵۰۰سی سی آقایان
 -1سید علی پور شهید فارس

 -۲مهرداد صفری از اصفهان
 -3میثم زمانی از یزد
منفی  1۵۰۰سی سی آقایان
-1مجتبی پور حسنی از یزد
 -۲علی یزدانی از مرکزی
-3مرصادریخته گر خوزستان
در بخش کالس آزاد

-1مجید فتحی از خوزستان
-۲حامد حسن پور البرز
-3بهرام کمالی اصفهان
نتایج تیمی:
-1کرمان

-۲خوزستان

-3یزد

