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تهران ؛ دریاچه مجموعه ورزشی  /1385-دوره مسابقات  قهرمانی کشور آقایان  چهاردهمینتیمهاي شرکت کننده در نام استان  ردیف

 آزادي تهران 

آذربایجان  اول

 شرقی 

امیر حسین  - حسین آذربان–موسی جودي  -کاوه معادفا -محمد نیکور -منوچهر صدقی -ناصر وطن خواه –حمید اب 

 سرپرست : رضا راسخی )  مربی ونوریان  (

مهدي  -محسن شیخلووند –رضا دباغ اویسی  -مجتبی حاجی زاده –شهرام حاتمی  -ساالر محسن زاده -مسعود آبش وند اردبیل دوم

  مربی و سرپرست : شاهین مهرداد آذر–مهرداد آذر 

بهزاد –حیدر حیدري  -سعید مهدي پور –امین ربانی  –سید حسین موسوي  -محمد رضا کاظمی –سید ابوذر قاضی عسگر  اصفهان  سوم

  (مربی و سرپرست : شیرزاد نطنزي )محسن باطنی -علیرضا کوخی گر –نیما حجتی  –رحمانی 

خشایار  –عرفان محمد  - نریمان منوچهر نیا -حسین بیگی –علیرضا آصفی  –امیر سینایی  -عرفان خلیلی - علیرضا محمد تهران الف چهارم

 سرپرست : مصطفی ثمري )مربی وخدایی  ( 

مربی مسعود محمد فرد  ( -محمد کربالیی -علی مجزي –کیوان ابوالقاسمی  –رائین ربیعی -پوریا سماوي –سینا صفر خانی  تهران ب  پنجم

 سرپرست : محمد کنی )و 

 کامران زنگنه –کریم پود افشاري  -مهدي صابري -مسلم اسیوند -اکبر کتوند -امید کتوند-حیدر لوالوفایی -مهدي زنگنه خوزستان ششم 

امیر حسین  - کیوان سایی -محمد هادي شیشه چیان-علی سروش –مسعود حیدري  - محسن تیموري -مرتضی گل پسند زنجان هفتم

  محسن مرادي -کبیدوند

اد وف -کاظم کرمیان –داوود بوستانی –محمد همت یار  -نیما صیافان - بابک زندي -سروش مستمند -حمید رضا روئینی فارس هشتم

  مربی و سرپرست : همت یار )(تاجیک

سعید  –مسعود بهرامی  -محمد حسن کیالها - جالل بابا حسین پور-مجتبی برگشایی -مهدي یوسفی مقدم- نوید کاظمی قزوین نهم

  محسن پارسایی مهر ( سرپرست : ادریس خاتون) –خاتونی 

علی  –شایگان خیرالهی -هومن قربان بیدگلی -مهدي قاسمی  -محمد علی مالیی –مهرگان خیرالهی  -اشکان صیادي البرز دهم

  بهزاد نیک امجد ( سرپرست : حمید قربان بیدگلی ) –قدمی 

 -امیر محمد فتاح پور -مصطفی ملکشاهی -کیهان شمسی–ارسالن تهامی  - شهروز نظر پور -محمد صدیق حشمتیان کرمانشاه یازدهم

  ( سرپرست : محمد شهبازیان ) -احسان قاسم پور

محمد حسین  -علیرضا نوري زاد -مجید محمدي -محمود میزبان -روزبه مردابی –فریدون خانه زرین  - سعید دارپرنیان گیالن دوازدهم 

  (سرمربی و سرپرست : امید رفیع نیا )(مربی : علی شهربانیان)  - اسماعیل مهر بخش –رودخانه اي 

کاوه  –علی رحمتی -حامد پور یوسف - هادي طالب پور –آرش اقاجانی  –صفر بهرامی  -علیرضا قهاریان -پوریا نوروزي مازندران  سیزدهم 

  سرپرست : محمد آقایی) –رحمتی ( مربی : مسعود رنجبر 

 -پیام اطمینان –میثم بیژنی –امین کاظمی  -مجید علی  کرمی -محمد امیري - رضا هاشمی نژاد -ابراهیم هاشمی نژاد مرکزي چهاردهم

  آرش سمایی
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    27/06/1385–مسابقات مقدماتی                                                                        

 زمان نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

ایجان شرقیآذرب 2  1 8:00 قزوین 0 

 2 8:20 تهران ب 0 گیالن 13

 3 8:45 اصفهان 24 زنجان 0

 4 9:10 مازندران  3 تهران الف 1

اهکرمانش 3  5 10:20 تهران ب 3 

 6 10:35 اردبیل 7 فارس 2

 7 10:40 خوزستان  4 مرکزي 2

 8 11:00 البرز 19 قزوین 0

 9 11:35 اردبیل 23 کرمانشاه 0

 10 11:45 اصفهان 4 خوزستان 0

 11 12:00 تهران الف 13 آذربایجان شرقی 1

سفار 6  12 12:33 تهران ب 0 

 13 12:45 زنجان  0 مرکزي 14

 14 13:00 تهران الف 21 قزوین 2

 15 14:00 گیالن 7 فارس 1

 16 14:15 البرز 2  مازندران 5
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  27/06/1385–مسابقات مقدماتی 

 زمان نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

 17 14:22 اردبیل 20 تهران ب 0

 18 15:00 اصفهان 11 مرکزي  1

 19 15:30 مازندران  10 قزوین 1

 20 16:00 گیالن 2 اردبیل 2

 21 16:39 البرز 16 آذربایجان شرقی 1

 22 17:00 زنجان 0 خوزستان 14

 23 17:25 گیالن 39 کرمانشاه 0

 24 17:50 تهران الف 4 البرز 2

 25 20:00 کرمانشاه 0 فارس 4

تقسیم شدند:  تایی ) 4تایی و یک گروه  5تا  2(گروه 3استان به  14   

کرمانشاه -تهران ب -فارس -اردبیل -گیالن-الفگروه   

زنجان-مرکزي– خوزستان -اصفهان -گروه ب  

آذربایجان شرقی - قزوین -البرز -الفتهران  –مازندران - گروه ج  
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 مسابقات نیمه نهایی و فینال 1385/06/28

 زمان نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

 8:30 گیالن 1 اصفهان 2
26 

 8:40 اردبیل 11 خوزستان 0
27 

 9:05 البرز 2 زنجان  0
28 

 9:10 قزوین 0 مرکزي 3
29 

 9:30 اصفهان 4 مازندران  0
30 

 9:49 تهران الف 10 خوزستان  1
31 

 10:38 البرز 18 تهران ب 0
32 

 10:45 فارس 13 زنجان  0
33 

 11:20 کرمانشاه 0 آذربایجان شرقی  2
34 

 11:30 مازندران  1 گیالن 8
35 

 12:00 تهران الف 0 اردبیل 1
36 

 12:10 قزوین 2 فارس 8
37 

ن بتهرا 1 مرکزي 1  12:40 
38 
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 مسابقات فینال  28 شهریور1385

 زمان نام استان نتیجه نام استان نتیجه
شماره 

 مسابقه

 39 14:07 تهران الف 3 مازندران  4

 40 15:00 گیالن 1 اردبیل 0

 15:25 مازندران  5 اردبیل 1
41 

 16:00 اصفهان 1 گیالن 2
42 

 17:00 مازندران  0 اصفهان 3
43 
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 نتایج مسابقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام استان

 اول گیالن

 دوم اصفهان

 سوم  مازندران

 چهارم اردبیل

 پنجم تهران الف

 ششم  خوزستان

 هفتم  البرز

 هشتم  فارس

 نهم مرکزي

 دهم قزوین

 یازدهم  تهران ب

 دوازدهم  زنجان

 سیزدهم  آذربایجان شرقی

 چهاردهم کرمانشاه


