مسابقات سرعت اتومبیلرانی قهرمانی کشور1397

مرحله اول  21اردیبهشت ماه تهران
*کالس  1۶۰۰جی تی:
نفر اول :شروین یگانه استان خوزستان
نفر دوم :آرش خامنه استان خوزستان
نفر سوم :مهرداد صفری استان اصفهان
*کالس پراید جی تی:
نفر اول  :محمد مهری استان خراسان رضوی
نفر دوم :محسن محمدی استان فارس
نفر سوم :رضا یکتا استان تهران
*کالس  ۶سیلندر توربو:
نفر اول :کامران واقف استان تهران
نفر دوم :علی افضلی استان تهران
نفر سوم :مجید استین نژاد استان تهران
*کالس سوپر جی تی:
نفر اول :امیر باقرزاده استان تهران
نفر دوم :اشکان مسگرها استان تهران
نفر سوم :سیامک توکلی استان تهران
کالس پژو  4۰5اختصاصی:
نفر اول :امین جعفریان استان اصفهان
نفر دوم:مجتبی اردستانی استان تهران
نفر سوم:ابراهیم فاتحی استان اصفهان

مرحله دوم  27مهرماه  1397تهران
پژو 4۰5


-1امین جعفریان اصفهان



-2سید محسن افتخاری تهران



-3ابراهیم فاتحی اصفهان
پژو 2۰۶



-1محمد نوذری فارس



-2بنیامین حاجیان تهران



-3واهدک پطروسی تهران
 BPاستانداد



-1ستار احمدی اصفهان



-2امیر حسام رضایی تهران



-3محسن محمدی فارس
GT1۶۰۰



-1مهرداد صفری اصفهان



-2آرش خامنه خوزستان



-3سهند قنادان تهران
پراید اختصاصی



-1کوشان صالحی تهران



-2شایان خمسی خوزستان



-3محسن شیروانی اصفهان

پراید GT


-1مجتبی مهری خراسان رضوی



-2محسن محمدی فارس



-3مهدی صحافی پور

سوپر 2۰۰۰


-1اشکان مسگرها تهران



-2مهرداد صفری اصفهان



-3آرش خامنه خوزستان
 ۶سیلندر توربو



-1کامران واقف تهران



-2علی افضلی تهران



-3سید مهدی حسینی تهران
 ۶سیلندر اتمسفر



-1محمد باقرزاده تهران



-2محمد برادران تهران



-3جواد مهدیه تهران

مرحله سوم  3۰آذر  1397تهران

کالس  2۰۶مقدماتی:
-۱پوریا ماجد از تهران

-۲علی واحدی مقدم از البرز

-۳واهیک پطروس از تهران

کالس پراید اختصاصی:
-۱شایان خمیسی از خوزستان

-۲کوشان صالحی از تهران

-۳امید نومیدی از گیالن

کالس  4۰5اختصاصی
-۱مجتبی اردستانی از تهران

-۲حسین معینی از اصفهان

-۳حسین روشن از اصفهان

کالس بی پی اختصاصی
-۱امیر حسام رضایی از تهران

-۲علی شیرزاد از اصفهان

-۳علیرضا اسدی از گیالن

کالس پراید جی تی
-۱علی شیرزاد از اصفهان

-۲اکبر محمدی از فارس

-۳مهدی صحافی پور از اصفهان

کالس  1۶۰۰جی تی
-۱شروین یگانه از خوزستان

-۲مهیار ضمیری از تهران

-۳مهرداد صفری از اصفهان

کالس  2۰۰۰سوپر جی تی
-۱اشکان مسگرها از تهران

-۲پرهام زربافی از تهران

-۳شروین یگانه از خوزستان

کالس  4۰۰۰سوپر جی تی
-۱محمد باقرزاده از تهران

-۲علی امینی از تهران

-۳جواد مهدیه از تهران

مرحله چهارم  21دی  1397تهران
کالس  2۰۶مقدماتی:
-۱محمد نوروزی از فارس
-۲علی موحدی مقدم از فارس
مجید علی محمدی از گیالن
کالس پراید مقدماتی:
-۱علی اصغر عبدی از البرز
-۲محمد فرهام مهر از تهران
-۳احسان شهسواری از کرمانشاه
کالس  4۰5اختصاصی
-۱مهرداد صفری از اصفهان
-۲حسین معینی از اصفهان
-۳ابراهیم فاتحی از اصفهان
کالس پراید اختصاصی
-۱داودد محمدی از البرز
-۲شایان خمیسی از خوزستان
-۳میالد نومیدی از گیالن
کالس پراید جی تی
-۱محمد مهری خراسان رضوی
-۲مهدی صحافی پور از اصفهان
-۳ارسطو میفـور از تهران
کالس بی پی اختصاصی
-۱امیرحسام رضایی از تهران
-۲علیرضا اسدی از گیالن
-۳سیاوش قدس از تهران

کالس  2۰۰۰سوپر جی تی
-۱محمد مهری از خراسان رضوی
-۲اشکان مسگرها از تهران
-۳پرهام زربافی از تهران
کالس  4۰۰۰سوپر جی تی
-۱محمد باقرزاده از تهران
-۲محمد مهری از خراسان رضوی
-۳جواد مهدیه از تهران

