
 

مسابقات قهرمانی کشور بانوان نوجوانان 

95/05/21 - استان چهارمحال و بختیاري



RANK NAME PROVINCE Category TIME

1 ملیکا سماکی مازندران کایاك 01:19.35
2 نگین جباریه مازندران کایاك 01:23.73
3 فایزه روناسی اصفهان کایاك 01:27.17
4 مریم مرادي کرمانشاه کایاك 01:28.77
5 ارغوان برخورداري تهران کایاك 01:28.84
6 فاطمه امیري تهران کایاك 01:30.15
7 کیالن سرداري کردستان کایاك 01:31.47
8 آناهیتامهتري بور تهران کایاك 01:32.34
9 آفرین رحمتی مرکزي کایاك 01:33.09

10 فاطمه لطیفی مرکزي کایاك 01:34.36
11 مهدیه اسماعیلی مرکزي کایاك 01:34.47
12 کیانا فرزادیان زنجان کایاك 01:37.86
13 نازنین حاجی تشکري شهرکرد کایاك 01:39.04
14 محدثه حسن بور قزوین کایاك 01:41.12
16 ستاره همایون فرد اصفهان کایاك 01:41.35
17 رویا یوسفی مرکزي کایاك 01:42.07
18 پرنیان شهیدي زنجان کایاك 01:43.09
19 نگار وطن خواه هرمزگان کایاك 01:43.72
20 مبینا کارخانه مرکزي کایاك 01:44.90
22 سیده بهار سجادي تهران کایاك 01:48.17
25 آیدا فالحی کردستان کایاك 01:49.11
26 دنیا محمدي کرمانشاه کایاك 01:50.45
29 آذین مهدي زاده مازندران کایاك 01:53.60
15 سحر قاسمی تودشکی اصفهان کایاك 01:54.90
21 مبینا احمدي مرکزي کایاك 01:54.93
23 بریسا مشرفیان شهرکرد کایاك 02:09.11
24 فاطمه زهرا تجدد قزوین کایاك 02:14.48
25 کیمیا رضایی قزوین کایاك 02:14.83
26 زهره سلیمی شهرکرد کایاك 02:18.37
27 یاسمین مردانیان دهکردي شهرکرد کایاك 02:22.85
28 نگار کریم زاده شهرکرد کایاك 02:35.45

مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان- بانوان
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RANK NAME PROVINCE Category TIME

1 دنیا محمدي کرمانشاه کانو 01:33.67

2 فایزه روناسی اصفهان کانو 01:35.96

3 حسنا اله قلی مازندران کانو 01:39.95

4 سیده بهار سجادي تهران کانو 01:43.30

5 مریم مرادي کرمانشاه کانو 01:48.95

6 آناهیتامهتري بور تهران کانو 01:54.13

7 ارغوان برخورداري تهران کانو 02:29.27

8 سحر قاسمی تودشکی اصفهان کانو 03:09.00

9 محدثه حسن بور قزوین کانو 03:12.70

10 پارمیدا تابش شهرکرد کانو 04:13.00

11 نرگس محمدپور شهرکرد کانو DNS

12 پریسا مشرفیان شهرکرد کانو DNS

13 نگار کریم زاده شهرکرد کانو DNS
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