
 

 مقام آوران این رقابتها به شرح ذیل مشخص شدند: 

 رده کمربند زرد: 

 سال: 9رده سنی زیر 

 مقام اول:حامد رضوی از باشگاه کوان 

 مقام دوم:امیرحسین یزدی پور از صالحین

 مقام سوم:پویا رضائی زاده از هیات تکواندوتیران 

 مقام سوم مشترک:علی صبوری ازشهید چمران

 سال:  12تا 9رده سنی 

 مقام اول:امیرحسین صفارنژاد از قدس  

 مقام دوم:محمدجواد امینی از قدس  

 مقام سوم:محمد رضایی از مهر

 مقام سوم مشترک:حمزه عمومی از قدس  

 سال: 14تا  12رده سنی 

 مقام اول:محمد حسین اعظمی از ایثار 

 مقام دوم:آرتین نکوئی از شهید چمران 

 واندو  مقام سوم:ابوالفضل عربی از هیات تک

 مقام سوم مشترک:امیرعلی مردانی ازپاس 

 رده کمربند سبز: 

 سال:  9زیر 

 مقام اول:علی رضایی از صالحین 

 مقام دوم:کیان اربابی از صالحین 

 مقام سوم:محمد حسین شاهپیری از سپاهان

 مقام سوم مشترک:ابوالفضل جاللی از صالحین

 سال: 12تا  9



 ینمقام اول:علی اصغرقرباعلی زاده از صالح

 سال:  14تا  12

 مقام اول:نیما مهدوی از شهدای دستگرد

 مقام دوم:محمدعلی ظهیری از شهدای دستگرد 

 مقام سوم:امیرعلی شریف زاده از صالحین

 مقام سوم مشترک:ابوالفضل مهرابی از هیات تکواندو کوشک

 سال:امیرعباس ترابی از شهید قورچانی  17تا  15

 رده کمربند آبی: 

 سال:  12تا  9رده سنی 

 مقام اول:معین اسحاقیان از شهید چمران

 مقام دوم:امیرعلی وفایی فرد از صالحین 

 مقام سوم:محراب سقائیان از ایثار 

 سال:  14تا  12رده سنی 

 مقام اول:امیرارسالن رشیدی از شهدای دستگرد 

 مقام دوم:امیرعلی هاشمی از سپاهان

 نمقام سوم:امیرجسین مظاهری از هیات تکواندو تیرا

 مقام سوم مشترک:محمدپارسا زارعی از پیروزی

 

   آوران مقام

 آبی   کمربند آقایان دولیو رکوردی

   سال ۹ زیر

 یمین  ابن رضا اول مقام

 

 

   مشکی  قرمز کمربند آقایان  ای  لحظه میت



  سال ۱۴ تا۱۲

   حجازی  حسین  محمد سید :   اول مقام

   سال ۱۸ باالی

 خدابخشی  امین:   اول مقام

 

   زرد کمربند آقایان رکوردی دولیو

 سال ۱۲تا۹

 دادخواه  امیرحسین:   اول مقام

 

 

   مشکی  قرمز کمربند رکوردی دولیو

 سال۹ زیر

 بادی  گودزی ستار:   اول مقام

 یمین  ابن محمد:   دوم مقام

 

  سال ۱۲تا۹

 اکبری  علی  محمد: اول مقام

 عسگری  رضا محمد:   دوم مقام

  

 سال  ۱۴تا۱۲

 محمدی  ابوالفضل: اول مقام

   وندی  عبدی  امیر محمد : دوم مقام

 

  سال۱۷ تا۱۵

 مخلصی رضا:   اول مقام



 

 

 زرد کمربند  آقایان تعادلی  چاگی  یوپ

 سال ۹ زیر

   بهرامی  علی امیر:   اول مقام

 

  سال۱۲ تا۹

 تهرانی  دادخواه حسین  امیر: اول مقام

 

   سبز کمربند  تعادلی  چاگی  یوپ

   سال ۹ زیر

 اربابی  کیان اول مقام

 

   آبی  کمربند  تعادلی  چاگی  یوپ

 

 سال ۱۲تا۹

 فرد وفائی  علی  امیر:  اول مقام

 بادی  حسین:    دوم مقام

 

 قرمز،مشکی  تعادلی  چاگی  یوپ

  سال۹ زیر

 بادی   گودرزی ستار: اول مقام

 

 سال ۱۲تا۹

 ساداتی  علی  سیدامیر: اول مقام



 عسگری  محمدرضا: دوم مقام

 حسینی  حسین امیر: سوم مقام

 

 سال ۱۷تا۱۵

   مخلصی رضا:   اول مقام

   فروشان پوست  صالح:   دوم مقام

 

 سال  ۱۴تا۱۲

 شمسی  عرفان:   اول مقام

 

 باال  به سال۱۸

 خلیلی  یوسف :   اول مقام

 

 مشکی  قرمز آقایان رکوردی چاگی  یوپ

 

  سال۹ زیر

 بادی  گودرزی ستار:   اول مقام

 

 سال ۱۲تا۹

   عسگری محمدرضا: اول مقام

 حسینی  امیرحسین: دوم مقام

 

 سال ۱۴ تا۱۲

 گلکار  معین: اول مقام

   محمدی  ابوالفضل:    دوم مقام



 حسینی   علی جواد  محمد :  سوم مقام

   محمدی حسین  محمد:  مشترک  سوم مقام

 

  سال ۱۷ تا۱۵

   مخلصی رضا: اول مقام

 

   باال  به سال۱۸

 خلیلی   یوسف: اول مقام

 

 

 آبی   کمربند آقایان فیلیپینی 

 سال ۱۲ تا۹

 بادی  حسین: اول مقام

 

 سال ۱۴ تا۱۲

 طاهری   جواد  محمد: اول مقام

 

   قرمز،مشکی کمربند فیلیپینی 

   باال  به سال۱۸

 زدی  طبر رضا حمید:   اول مقام

 

 


