
 مسابقات کاتای ساحیل بانوان

 

کت کننده :کاتا انفرادی  سبک کنترلی رشته شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

زرد و نارنج  :  رده کمربندی نونهاالن رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 فاطممه تاجری اول صبابیگی

فرناز رواخواه   مهگل قانع دوم 

 نگار اسدی سوم زهرا اسدی

فتاحییلدا  سوم مشترک فرناز رواخواه  

 ، آب  ، بنفش  :  رده کمربندی
ی سب   رده سنی  : نونهاالن 

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 حنانه قاسمی اول مرضیه جعفری

 ترانه ایمانیان دوم مرضیه جعفری

 نازنین زهرا ایمانیان سوم مریم عمونبی

فرناز رواخواه   سارینا محمدی سوم مشترک 

زرد و نارنج    :  رده کمربندی نوجوانان:   رده سنی    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 ستایش اکبری اول نجمه ابوطالبی

 هستی نوری دوم فاطمه غضنفر پور

 طوبی شجاعیان سوم فروزان قضاوی

 الینا نجف پور سوم مشترک مریم عمونبی

 ، آب  ، بنفش  :  رده کمربندی
ی سب  نوجوانانرده سنی  :    

 نام ونام خانو  مقام مرب  
 

ادگ  

 مائده عبدلی اول مرضیه جعفری

 نسرین سلیمانی دوم مرضیه جعفری

 فاطمه محمدی سوم مرضیه جعفری

 پرنیا محمدی سوم مشترک مرضیه جعفری

قهوه ای ، مشیک  :  رده کمربندی جوانانرده سنی  : نو    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 زهرا رضازاده اول مرضیه جعفری

 دیانا هوشنگی دوم مرضیه جعفری

 مهشید شکرالهی سوم مریم عمونبی

فرناز رواخواه   طلوع تیموری سوم مشترک 
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کت کننده :کاتا انفرادی  سبک کنترلی رشته شر

 

 

 

 

 

 

  

 

زرد و نارنج  :  رده کمربندی جوانان رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

رمیتا شهسواریآ اول مهتاب احمدی  

 آوا نامجو دوم سمیه آگاهی

 حدیث عباسی سوم فرشته عبدالهی

 مبینا رفیعی سوم مشترک سمیه آگاهی

 ، آب  ، بنفش  :  رده کمربندی
ی سب  جوانانرده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 مهسا مارانی اول مهتاب احمدی

 نیوشا شیرانی دوم مرضیه جعفری

اهفرناز رواخو   نیلوفر ذاکری سوم 

فرناز رواخواه   آال شکرالهی سوم مشترک 

قهوه ای ، مشیک :  رده کمربندی جوانان :   رده سنی    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

فرناز رواخواه   ملیکا سلطانی اول 

ناز برات دستجردیمه  فاطمه مومنی دوم 

 روژینا قاسمی سوم مرضیه جعفری

فرناز رواخواه  مشترکسوم    یکتا داوری 

قهوه ای ، مشیک  :  رده کمربندی امیدرده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 مائده سهرابی اول فریبا بداغی

 الهه حاتمی دوم زهره میرزاخانیان

 نرگس ریاحی سوم مرضیه جعفری

 تینا شعبانی سوم مشترک مرضیه جعفری

زرد و نارنج    :  رده کمربندی بزرگساالن:   رده سنی    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 فرنوش یعقوبی اول هنگامه جعفری

 نگین کورنگی دوم زهرا اسدی

 فائزه نجفی سوم نجمه ابوطالبی

 -------- سوم مشترک --------

 ، آب  ، بنفش  :  رده کمربندی
ی سب  بزرگساالن رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 فاطمه سادات طباطبائی اول مائده محمدی

فرناز رواخواه   مژگان سپهری منش دوم 

 زینب صادقی سوم فروزان قضاوی

 صبا بیگی سوم مشترک صبابیگی
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کت کننده :کاتا انفرادی  سبک کنترلی رشته شر

 

 

کت کننده :ادوات رزیم  رشته شر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

قهوه ای ، مشیک:  رده کمربندی بزرگساالن رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 زهرا حیدری اول مهناز برات دستجردی

 مریم غالمی دوم مریم عمونبی

 فاطمه محمد بیگی سوم ملیکا صدریان

 هما رستگارنیا سوم مشترک مرضیه جعفری

قهوه ای ، مشیک   :  رده کمربندی + سال35رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 بهاره شفیعی اول بهاره شفیعی

 سمیه رئیسی خیر آبادی دوم مرضیه جعفری

 مریم عابدی سوم میر هادیان

 ---- سوم مشترک --------

:  رده کمربندی   رده سنی  :  

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 فاطمه محسنی اول فرشته عبدالهی

 فاطمه تالن دوم فرشته عبدالهی

نترکا  مهدیس شریفی سوم 

 هلنا رستگارنیا سوم مشترک رستگارنیا
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کت کننده :کاتا انفرادی  سبک غیرکنترلی رشته شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،آبی نارنج   :  رده کمربندی نونهاالن رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 ویدا معینی اول لقمانی

اره اهلل دادیرخس دوم چمراسی  

 نیکا روشنی سوم موسوی

 آیدا فاضلی سوم مشترک موسوی

ی زرد ،   :  رده کمربندی سب   رده سنی  : نونهاالن 

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 عطیه امیری اول امیری

 رعنا طیبی نیا دوم یاوری

 ثمین داوری سوم لقمانی

 رئوفه سهی سوم مشترک امیری

،آبی رنج  نا   :  رده کمربندی نوجوانان:   رده سنی    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 ملینا احمدی اول زهرائی

 یگانه رستمی دوم امیری

 محدثه شفیعی سوم بندری

 یگانه چوپلنی سوم مشترک چمراسی

ی زرد ،    :  رده کمربندی سب  نوجوانانرده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

ینرگس حیدر اول یاوری  

 انیتا منوچهری دوم رستگارنیا

 پرنیاموالئی سوم چمراسی

 ندا سادات سیدی سوم مشترک یاوری

قهوه ای ، مشیک  :  رده کمربندی جواناننو نونهاالن و رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 مهسا کریمی اول موسوی

 سیده غزل نیکوئی دوم شهریار

 ----- سوم ---

سوم  ----

رکمشت  

------ 



 مسابقات کاتای ساحیل بانوان

کت کننده :کاتا انفرادی  کنترلی غیر سبک رشته شر

 

 

 

 

 

 

 

 

،آبی نارنج   :  رده کمربندی جوانان رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 فاطمه صابری اول امیری

 زهرا فرهادی دوم موسوی

 مهسا علیپور سوم لقمانی

ائزه رفیعیف سوم مشترک امیری  

ی زرد ،    :  رده کمربندی سب  جوانانرده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 زهرا ماربر اول زهرائی

 فاطمه جهانگیری دوم موسوی

 الهام شمسی سوم موسوی

 سیما زالی سوم مشترک موسوی

قهوه ای ، مشیک :  رده کمربندی جوانان :   رده سنی    

 نام ونام خان مقام مرب  
 

وادگ  

 نرگس زال نژاد اول رحیمی فر

 مهدیه عباسی دوم موسوی

 هستی گودرزی سوم بختیاری

 ------ سوم مشترک ------

،آبی نارنج     :  رده کمربندی بزرگساالنرده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 مائده مساح اول زهرائی

 فاطمه شافعی دوم بندری

 --- سوم ----

مشترکسوم  ----  ---- 

، سبززرد   :  رده کمربندی بزرگساالنرده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 زهرا صفدری اول زهرائی

 المیرا سادات موسوی دوم زهرائی

 زهرا رضائی سوم لقمانی

 نسیم رحیمی سوم مشترک لقمانی

قهوه ای ، مشیک  :  رده کمربندی امید رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 نرگس بختیاری اول رحیمی فر

 مائده سادات لقمانی دوم رحیمی فر

 فاطمه علی نجیبی نیا سوم لقمانی

 --- سوم مشترک ---

قهوه ای ، مشیک  :  رده کمربندی بزرگساالن رده سنی  :    

  مقام مرب  
 

 نام ونام خانوادگ

 هما رستگارنیا اول رستگارنیا

 شقایق حق شناس دوم رحیمی فر

 مهسا حیدری سوم رحیمی فر

 دنیا گودرزی سوم مشترک بختیاری


