نتایج مسابقات آفرود قهرمانی کشور در سال 1396

مرحله اول استان کردستان روز جمعه  ۱۶تیرماه
*کالس یک
1فرشاد ابراهیمی از قزوین2علی سلیمی از زنجان3امیر میثمی از آذربایجان شرقی*کالس دو
1حسین کوهکن از سیستان و بلوچستان2محمد نصیر شه بخش از سیستان و بلوچستان3علیرضا نعمتی از قزوین*کالس سه
1صابر خسروی از کرمانشاه2سعید دهقانی از البرز3محمد بیدخوری از تهران*کالس چهار
1پوریا حسین از تهران2زکریا بهرام میرزایی از کرمانشاه3بابک فقیه نصیری از تهران*کالس بانوان
1زاهده اسکندرلو گلستان2فاطمه چیت ساز از گلستان3الهه سیفی از مازندران----------------------------------

مرحله دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور همدان  2۱مهر ماه ( ۱00اتومبیلران)
*کالس یک
1فرشاد ابراهیمی از قزوین2مهدی مددی از خراسان رضوی3مسعود مرادی از قزوین*کالس دو
1حسین کوهکن از سیستان و بلوچستان2مسعود نصیری از مازندران3سهیل گلستان از گلستان*کالس چهار
1سمیع الدین شجاعی مهر از همدان2پرویز شه بخش از سیستان و بلوچستان3قاسم وکیلی از قزوین*کالس بانوان
1الهه کریمی از همدان2زاهده اسکندرلو از گلستان3ثنا نقش بندیان از کردستان-----------------------------------------------مرحله سوم مسابقات استان گیالن  24آذرماه
*کالس یک
1مسعود مرادی از قزوین2حسین ترحمی از گیالن3علی سلیمی از استان زنجان*کالس دو
1مسعود نصیری از مازندران2بابک معصومی از تهران3امیر صفاری از مازندران*کالس سوم
1صابر خسروی از استان کرمانشاه2مهدی بیدخوری از تهران3علیرضا پورشهید از فارس*کالس چهار
1پوریا حسین از تهران2محمد کدخدایی از فارس3قاسم وکیلی از قزوین*کالس بانوان
1الهه کریمی از همدان قهرمان2زاهده اسکندرلو از گلستان3-فاطمه چیت ساز از گلستان

مرحله چهارم مسابقات آفرود قهرمانی کشور مازندران جمعه ششم بهمن ( 98شرکت کننده):
*کالس یک
1فرشاد ابراهیمی از قزوین2علی سلیمی از زنجان3رضا روستایی از استان تهران*کالس دو
1امیر صفاری از مازندران2مسعود نصیری از مازندران3حامد سلیمی از تهران*کالس سه
1علیرضا رهبر از تهران2رسول کیانی از اصفهان3نجم الدین ویسی از کرمانشاه*کالس چهار
1مرتضی ساروقی از تهران2پوریا حسین از تهران3سمیع الدین شجاعی از همدان*کالس بانوان
1الهه کریمی از همدان2زاهده اسکندرلو از گلستان3نازنین زارع از فارس----------------------------------

پس از جمع بندی امتیازات  4مرحله مسابقات از سوی کمیته آفرود فدراسیون ،برترین های سال  ۱39۶در رشته دودیفرانسیل به
شرح زیر اعالم شد:

🔴کالس یک:
مقام اول انفردای سال :9۶فرشاد ابراهیمی از قزوین
مقام دوم انفرادی سال  :9۶علی سلیمی از زنجان
مقام سوم انفرادی سال  :9۶مسعود مرادی از قزوین

مقام اول تیمی سال : 9۶تیم استان قزوین
مقام دوم تیمی سال : 9۶تیم استان زنجان
مقام سوم تیمی سال :9۶تیم استان اذربایجان شرقی

🔴کالس دو
مقام اول انفرادی سال  :9۶مسعود نصیری از استان مازندران
مقام دوم انفرادی سال :9۶علیرضا نعمتی از استان قزوین
مقام سوم انفرادی سال  :9۶حسین کوهکن از استان سیستان و بلوچستان
مقام اول تیمی در سال :9۶تیم استان تهران
مقام دوم تیمی در سال : 9۶تیم استان قزوین
مقام سوم تیمی در سال :9۶تیم استان مازندران

🔴کالس سوم
مقام اول انفرادی سال :9۶صابر خسروی از کرمانشاه
مقام دوم انفرادی سال:9۶سعید دهقانی از گلستان
مقام سوم انفرادی سال :9۶مهدی بیدخوری از تهران

مقام اول تیمی سال9۶؛ استان تهران
مقام دوم تیمی سال  :9۶استان کرمانشاه
مقام سوم تیمی سال  :9۶استان گلستان

🔴کالس چهار
مقام اول انفرادی سال  :9۶پوریا حسین از استان تهران
مقام دوم انفرادی سال  :9۶سمیع الدین شجاعی مهر از استان همدان
مقام سوم انفرادی سال :9۶بابک فقیه نصیری از استان تهران

مقام اول تیمی سال :9۶استان تهران
مقام دوم تیمی سال:9۶استان همدان
مقام سوم تیمی سال  : 9۶استان قزوین

🔴کالس بانوان
مقام اول انفرادی بانوان سال  :9۶زاهده اسکندرلو از استان ازگلستان
مقام دوم انفرادی بانوان سال :9۶الهه کریمی از استان همدان
مقام سوم انفرادی بانوان سال :9۶ثنا نقش بندیان از استان کردستان
🔴مقام اول اورال تیمی
تیم استان تهران
🔴قهرمان سال  9۶افرود
صابر خسروی از استان کرمانشاه

