سیسدهمیه المپیاد ورزشهای قهرماوی دختران

ضیسدُویي دّرٍ الوپیاد ّرزظُای قِرهاًی
داًػجْیاى دختر داًػگاٍُای علْم پسغکی
کػْر در رّزُای  ۰۱تا  ۰۱غِریْر
هاٍ ۰936در  ۰۱رغتَ ّرزغی فْتطال،
هیس،
رّی
تٌیص
ّالیثال،
تطکتثال،
کاراتَ،
دّّهیذاًی،
غٌا،
تذهیٌتْى،
تَ
تیراًذازی
ّ
اًفرادی)
غطرًج(
هیستاًی داًػگاٍ علْم پسغکی غِرکرد
ترگسار غذ.

تین

اصفاى

هقام

اّل

را

ّالیثال
-۰
کطة ًوْد
تطکتثال تین اصفاى هقام اّل را
-2
کطة ًوْد.
تٌیص رّی هیس تین اصفِاى هقام دّم
-9
را کطة ًوْد
فْتطال تین اصفِاى هقام ضْم را
-4
کطة ًوْد
تذهیٌتْى تین اصفِاى هقام چِارم
-5
تیوی را کطة ًوْد ّ در تخع اًفرادی
زُرا علی تاتایی هقام ضْم را کطة ًوْد

تین غٌاهقام دّم تیوی را کطة ًوْد
 2۱۱هتر قْرتاغَ:
پاًتَ آ هیرعالیی هقام ضْم راکطة ًوْدتیتاحیذر زادٍ هقام غػن را کطة ًوْد 5۱هتر قْرتاغَ:
تیتا حیذرزادٍ هقام غػن را کطة ًوْد 5۱هتر پرّاًَ :
تِارٍ تِراهی هقام ضْم را کطة ًوْد ۰۱۱هتر آزاد :
پاًتَ آهیرعالیی هقام غػن راکطة ًوْد 2۱۱هتر آزاد:
تِارٍ تِراهی هقام دّم را کطة ًوْد ۰۱۱هتر هختلط اًفرادی :
تِارٍ تِراهی هقام چِارم راکطة ًوْد 2۱۱هتر هختلط تیوی :
هِر ًاززکی زادٍ–تیتاحیذرزادٍ– تِارتِراهی–پاًتَ آهیر عالیی -هقام ضْم
 4۱۱هتر آزاد تیوی :
هِرًاز زکی زادٍ  -تِویٌَ هلکی –پاًتَ آ هیرعالیی – تِراهی – هقام دّم
 2۱۱هتر آزاد تیوی:
ًطین ًیک تختیاى -پگاٍ طاُری– تِویٌَ
هلکی – تیتا حیذرزادٍ – هقام چِارم

دّ ّ هیذاًی تین اصفِاى هقام پٌجن
تیوی را کطة ًوْد
پرظ ارتفاع :
هِػادرحیویاى هقام دّم را کطة ًوْدفاطوَ ًقْی هقام غػن را کطة ًوْد ۰۱۱هتر تا هاًع :
هػِاد رحیویاى هقام اّل
 ۰۱۱هتر ضرعت :
غقایق گػْل هقام چِارم
 2۱۱هتر ضرعت :
غقایق گػْل هقام چِارم
پرتاب دیطک :
پریطا ًْری هقام پٌجن
پرتاب ّزًَ :
پریطا ًْری هقام غػن
 4×۰۱۱هتر اهذادی ( :غقایق گػْل  ،رّیا
کْراًّذ ،هِػادرحیویاى  ،هطِرٍ فاًْضی)
هقام ضْم

کاراتَ تین اصفِاى هقام پٌجن تیوی را
کطة ًوْد
کویتَ ّرى : 66
آیذاهحوذی پْرهقام ّاّل را کطة ًوْد.
کویتَ ّزى : -5۱
ًاُیذ عثاضی هقام پٌجن را کطة ًوْد
کاتا اًفرادی:
ضثا رهضاًی هقام ضْم را کطة ًوْد
کاتا تیوی:
ضثا رهضاًی،ارهغاى صفری،آیذا هحوذی
پْر هقام ضْم

غطرًج درتخع اًفرادی
ًازگل اضواعیلیاى هقام چِارم را کطة
ًوْد.
الٌازطْالتی هقام غػن را کطة ًوْد.
پص ازپایاى ترگساری هطاتقات ضیسدُویي
دّرٍ الوپیادّرزظُای قِرهاًی داًػجْیاى
دختر داًػگاٍُای علْم پسغکی کػْر در
غِرکرد ،جذّل ردٍتٌذی تینُا تر اضاش ۰۱
رغتَ ّرزغی هػخص ّ اعالم غذ کَ طی آى
کارّاى ّرزغی داًػگاٍ علْم پسغکی غیراز
تا کطة  ۰56اهتیاز در صذر جذّل ردٍ
قرار
الوپیاد
از
دّرٍ
ایي
تٌذی
ّرزغی
کارّاى
غیراز،
از
گرفت.تعذ
تا
اصفِاى
پسغکی
علْم
داًػگاٍ
کطة۰۱6اهتیاز تْاًطت در ردٍ دّم جذّل
ردٍتٌذی ایي دّرٍ ازالوپیاد قرارگیرد
ّضپص کارّاى ّرزغی داًػگاٍ علْم پسغکی
ایراى در جایگاٍ ضْم جذّل ردٍ تٌذی
ایطتاد.

