نتایج مرحله ای مسابقات اساللوم قهرمانی کشور در سال 1396

مرحله اول  1اردیبهشت  1396پیست اتومبیلرانی آزادی تهران
*کالس آزاد:
نفر اول مجید فتحی استان خوزستان
نفر دوم آرسام عسگری استان تهران
نفر سوم حسن منتظر استان مازندران
*کالس  2000سی سی آقایان
نفر اول علیرضا سلمانی استان تهران
نفر دوم پرشین میــر استان اصفهان
نفر سوم فرشاد بوربور استان تهران
*کالس  2000سی سی بانوان
نفر اول سیما یزدان پناه استان کرمان
نفر دوم فائزه محبی استان تهران
نفر سوم الله طهماسب استان خوزستان
*کالس زیر  1500سی سی آقایان
نفر اول وحید شهریاری استان کرمان
نفر دوم یاسر مسکینی استان گیالن
نفر سوم محمدرضا صفاری استان کرمان
*کالس زیر  1500سی سی بانوان
نفر اول فرشته حسینیان استان گیالن
نفر دوم آرسام عسگری استان اصفهان
نفر سوم حسن منتظر استان یزد

مرحله دوم  6مرداد  1396استان گلستان شهر گرگان
*کالس آزاد
'1-مجید فتحی'از استان خوزستان
'2-علی اکبر مقیمی'از استان تهران
'3-فرهاد طیبی'از استان فارس
*در کالس تا  1500سی سی بخش بانوان:
'1-مریم حیدری' از استان گیالن
'2-محبوبه واحدیان' از استان کرمان
'3-میترا فالحی پور' از استان یزد
*در کالس های تا  2000سی سی آقایان:
1علیرضا سلمانی از تهران2میثم زمانی از یزد3محمد ابراهیمی از یزد*در کالس  1500سی سی آقایان:
1حسین براتی از خوزستان2محمد رضا صفاری از کرمان3وحید شهریاری از کرمان*در کالس تا  2000بانوان
1فائزه محبی تهران2سیما یزدان پناه کرمان3-فاطمه احمدی کرمان

مرحله سوم  05/08/96استان کرمان

*کالس منهای  1500سی سی بانوان:
1سرور دستگاهی از استان خوزستان2نرجس نورآبادی از استان یزد3میترا فالحی نیز از استان یزد*کالس مثبت  1500سی سی بانوان:
1یلدا مرادی از گیالن2فائزه محبی از تهران3سیما یزدان پناه از کرمان*کالس منفی  1500سی سی آقایان:
1محمد صفاری از کرمان2وحید شهریاری از کرمان دوم3حسین براتی از خوزستان*کالس مثبت  1500سی سی آقایان:
1میثم زمانی از استان یزد2محمد ابراهیمی از استان یزد3عیلرضا سلمانی از تهران*کالس آزاد:
1مجید فتحی از خوزستان2میالد نومیدی از گیالن3-محمدعلی کربالیی از یزد

مرحله چهارم  30دی  1396استان خوزستان اهواز

*کالس باالی  1500سی سی آقایان:
1عبدالعزیز راشدی از خوزستان2علیرضا سلیمانی از تهران3علی اکبر مقیمی از تهران*کالس زیر  1500سی سی آقایان :
1محمدرضا صفاری از کرمان2حسین براتی از خوزستان3مهرصاد ریخته گر از خوزستان*کالس آزاد ویژه آقایان
1مجید فتحی از خوزستان2حسن منتظر از مازندران3امید امیدی از گیالن*کالس زیر  1500سی سی بانوان:
1فرشته حسینیان از گیالن2لیال پیکان پور از اصفهان3سرور دستگاهی از خوزستان*کالس باالی  1500سی سی بانوان
1فائزه محبی از تهران2یلدا مرادی از گیالن3-فاطمه احمدی از کرمان

