
 

 

 

  

 

کانوپولورشته قهرمانی کشور آقایان مسابقات دوره  سومینبیست و   

 پاسداشت مدافعان سالمت

1400شهریور  26لغایت  25  

 میزبان هیان قایقرانی استان تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1400تیمهاي شرکت کننده در بیست و دومین دوره مسابقات  قهرمانی کشور آقایان  نام استان  ردیف  

 - آریا رنجیده—محمد سعید غالمحسین پور -امیر محمد فتاح پور -رضا حشمتیان -محمد حسین شعبانی - محمد شهبازیان –کیان رضایی  کرمانشاه  اول

 سرپرست  : محمد صدیق حشمتیان  ورزشکار مربی و

ایلیا  –پارسا نقدي  -محمد سام احمدي -متین وکیلی - وریا بنفشی-فرید صدفی - فواد زندي -پارسا رستمی -شورش شریفی-آرام صادقی کردستان دوم

 مربی: وریا بنفشی  سرپرست : شورش شریفی   -امیري

محی الدین  -محمد رضا جمشیدیان ثالث - علی قدمی -آرش پور زرگر-امیر نظام مطلبی -بردیا پیروز نیا -حسین حاتمی -علی صوري البرز سوم

 مهرگان خیرالهی ( سرپرست )    -شایگان خیرالهی ( مربی و ورزشکار )  -کریمی

 -محمد حسین دربانی -محمد میر هادي-امیر علی امامی-سید محمد امیر نماینده - پویا کشاورز -محمد حسین رمضانپور -علیرضا رمضانپور فارس چهارم

 سجاد بصیري(سرپرست )  -مربی ( بابک زندي)    - امیر شایان رحیمی

- حامد حسین پور - معین محتاجعلی -محمد جواد دهقان - یرضایامیر حسین  - مرتضی مالنوري - محمد یاسین غالمی -محمد سامان کریمی یزد پنجم

 محمد حسین خوش خبر (سرپرست )     -محمد ریسمان یزدي( مربی )-علی رحیمی–علی زینلی 

   رضا دباغ اویسی-رامین قربانی -عباس شاهی -ایوب فتحی -سعید اسکندر زاده -شهرام حاتمی - ساالر محسن زاده-مسعود ابیش وند اردبیل ششم 

 محمد روشنی ( سرپرست )   -ورزشکار ) –محسن شیخلووند(مربی 

فردین  –سجاد علیرضایی  -حجت حبیب زاده - امیر محمد تیز چنگ - امیر محمد شوندي -علی محمود پور -فرید رزاقی -حسن عزتی مراغه  هفتم

  محمد پور اسکندر(سرپرست)  –سینا رشیدي ( مربی و ورزشکار ) -خلیلوند

 -متین مهر گیتی -سروش مهر گیتی -امیر عزیزي -حمیدرضا فیاضی –امیر حسین زمانی  - هادي یعقوبی -اشکان صیادي-رضا اسکندري زنجان  هشتم

  فرید حبیبی ( مربی و سرپرست ) 

  و سرپرست: ( مربی  -اسحاق نستار -علی نوري زاد -علی گلی -رضا باقر پور -میالد اسدي -سامان صفر پور -محمود میزبان -روزبه مردابی گیالن  نهم

  )فرزاد کفاش 

مربی (  -سعید مطیري -دانیال خطیب -سینا فرزام نیا -علیرضا پیر مرادي - پیمان عنافچه -محمد صادق صفاریان -علی فاضلی -حامد طیبی خوزستان  دهم

  فاضل میاحی( سرپرست )   -میثم مطیري)  

 -امیر مهدي ساکی -مانی تلبکانی -امیر عباس گلشن - اسماعیل حقیقی -سید جعفر حسینی-محمد رضا جعفري -امیر حسین ایمانی پور مرکزي یازدهم

  سید آرش حیدري ( سرپرست ) -سید جواد جعغري( مربی )

محسن  - امیر جاللی-آرشام حیدرپور -دانیال خسروي - محمد رضا خزایی-میالد جعفري -سعید چاره جو -محمد یزدانی-مصطفی حق جو مازندران  دوازدهم 

  اله پور (سرپرست )ولی عبد -مصطفی حق جو (مربی )     -کوهزاد    

رامین غیاثوند(    -عارف صفدري نیا –فرید منفرد  -آریا خسروي -پارسا مهدوي نیا -محی الدین کریمی -رضا اسماعیلی -حسن جمشیدیان همدان سیزدهم 

  مژگان ملکی(سرپرست )  –مربی ) 

مهدیار انصاري -علی قناعی -رسول امینی -مجید شعبانی -هادس شیشه چیان -رضا انصاري -فرزاد جعفري -محمد علی مالیی-امین کاظمی تهران چهاردهم

  محمد صفري نخیلی ( سرپرست ) –امین کاظمی( مربی )  -

  رضا احمدي  -شهاب محمدي-سین مراديح-حمید ر ضا فیروزي -علی رضا پور -دانیال موسوي -مهدي قلندري -آرمین حسنوند لرستان پانزدهم 

  -علی رضا پور(مربی )    سرپرست ( محمد رستمی )

شانزدهم 

  

مهرزاد همایون نژاد   -امیر رضا فوالدگر -سید حسین موسوي -احسان صمدانی -محمد عسگري -امین ربانی -بهزاد رحمانی - پوریا برومند اصفهان

 رحیمی)مربی ( محمد رضا کاظمی) سرپرست ( اکبر 



  

  پاسداشت مدافعان سالمت-بزرگساالن-کانوپولو آقایانقهرمانی کشور دوره مسابقات سومینیست و ب

 25لغایت26 شهریور1400 –دریاچه آزادي تهران

پیست کانوپولو هیات تهران - جدول نتایج مسابقا ت مقدماتی  

 

 

 

 

 

 شماره مسابقه ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه

 1 12:00 تهران  13 کردستان 0

 2 12:30 گیالن 5 خوزستان 2

 3 13:00 اردبیل 5 لرستان 1

 4 13:30 آذربایجان شرقی   7 چهارمحال و بختیاري عدم حضور 

 8 خوزستان 2
 

 تهران 
14:00 

5 

 6 14:30 گیالن 6 کردستان 1

 7 15:00 اردبیل 7 چهارمحال و بختیاري 0

 8 15:30 لرستان  5 آذربایجان شرقی 4

 9 16:00 تهران 9 گیالن 1

 10 16:30 خوزستان 5 کردستان 2

 11 17:00 اردبیل 9 آذربایجان شرقی 0

 12 17:30 چهارمحال و بختیاري - لرستان 7

 13 18:00 اصفهان  9 یزد  1



 

 بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشورکانوپولو آقایان-بزرگساالن

 25لغایت26 شهریور1400 –دریاچه آزادي تهران

پیست کانوپولو فدراسیون - جدول نتایج مسابقا ت مقدماتی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره مسابقه ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه

 1 12:00 زنجان  1 مازندران 2

 2 12:30 همدان 3 البرز 4

 3 13:30 مرکزي 0 مازندران 10

 4 14:00 زنجان  4 همدان 1

 5 14:30 کرمانشاه 13 یزد 0

 6 15:00 فارس 3 اصفهان 3

 7 15:30 مرکزي 0 البرز 6

 8 16:00 همدان 0 مازندران 8

 9 16:30 کرمانشاه 5 اصفهان 3

 10 17:00 فارس 4 یزد 0

 11 17:30 مرکزي 6 همدان 0

 12 18:00 زنجان  3 البرز 3

 13 18:30 کرمانشاه 12 فارس 3

 14 8:30 مرکزي 0 زنجان 13

 15 9:00 البرز 2 مازندران  2



  

  پاسداشت مدافعان سالمت-بزرگساالن-یست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشورکانوپولو آقایانب

 25لغایت26 شهریور1400 –دریاچه آزادي تهران

پیست کانوپولو فدراسیون - نتایج مسابقا ت نیمه نهایی  

 

 

 

 

 

پیست کانوپولو هیات تهران -نتایج مسابقات نیمه نهایی وفینال  

 

 

 

مسابقهشماره  ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه  

 16 11:00 اردبیل 4 گیالن 2

 17 11:30 البرز 4 کرمانشاه 6

0عدم حضور   18 12:30 لرستان  7 گیالن  

 19 13:00 اصفهان  4 البرز 7

 شماره مسابقه ساعت  نام استان نتیجه نام استان نتیجه

 14 10:00 تهران  14 لرستان  1

 15 12:00 مازندران  6 اصفهان 2

 16 13:00 اردبیل 1 تهران  7

 17 14:30 مازندران  4 کرمانشاه  5

 18 15:30 لرستان  4 البرز 5

 19 16:40 مازندران   10 اردبیل 2

 20 17:10 تهران  5 کرمانشاه 2



  

 

 بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشورکانوپولو آقایان-بزرگساالن

 25لغایت26 شهریور1400 –دریاچه آزادي تهران

 مقامهاي کسب شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مقام  هیات استان

 1 تهران

 2 کرمانشاه

 3 مازندران 

 4 اردبیل

 5 البرز

 6 لرستان

 7 اصفهان

 8 گیالن


