رده پیشکسوتان (بانوان)

جمیلٍ دلگشا (کشج)
لیذا شُشیاسی الٍ آبادی (یضد)
ماوذاوا سستمی (کشمان)
مُشباوً ایضدیاس (کشمان)
* دس یک گشيٌ  4تایی بٍ صًست ديسٌ ای بٍ سقابت خًاَىذ پشداخت .
رده بزرگساالن (بانوان)
سشيس َشمضدصادٌ (تُشان) (سدیف)1

آرس اًَسایی فش (یضد) (سدیف)5

پشیا وًشیشياوی (کشج) (سدیف)9

شیشیه َشمضدصادٌ (تُشان) (سدیف)13

استشاحت (سدیف)2

مُشوًش کايیاوی (کشمان) (سدیف)6

آسمیتا صسَپًش (تُشان) (سدیف)11

آیذا شُشيان (کشمان) (سدیف)14

يیستا کشماوی (کشمان) (سدیف )3

آوذیا خسشيی (یضد) (سدیف)7

مُسا مُشآییه (یضد) (سدیف)11

ویکتا کشماوی (کشمان) (سدیف)15

وًشیه معايوت (کشج) (سدیف)4

شیشیه اسدشیشیان (تُشان) (سدیف)8

آتشیا صسَپًش (تُشان) (سدیف)12

فیشيصٌ آتشبىذ (اصفُان) (سدیف)16

* دس یک جذيل  16تایی بٍ صًست دي حزفی بٍ سقابت خًاَىذ پشداخت  .اعذاد جایگاٌ باصیکىان دس جذيل سا اص باال بٍ پااییه وشاان مای دَاذ ي شاماسٌ َاای
پیاپی حشیفان ديس وخست خًاَىذ بًد ( سدیف  1با سدیف  ،2سدیف  3با سدیف  4ي ) ...
رده جوانان (بانوان)
* ایه سدٌ بٍ حذوصاب وشسیذ ي سٍ ششکت کىىذٌ ایه سدٌ با سدٌ بضسگساالن ادغام شذوذ .
رده نوجوانان (بانوان)

گشيٌ 1

گشيٌ 2

گشيٌ 3

شیىا سشداسی (کشج)

سيمیىا صسَپًش (تُشان)

شقایق بُذیىیان (تُشان)

ملًیىا بُشامی (تُشان)

مُشي خسشيیاوی (تُشان)

پشدیس بُمشدی (تُشان)

آيیسا پشًتىی صادٌ (تُشان)

آتًسا پًس اسدشیشی (یضد)

سایىا صوذخايسی (یضد)

آسمیتا پیشيصمىذ (یضد)

یسىا کايیاوی کًثشخیضی (یضد)

شیشیه فشيدی (یضد)

* اص َش گشيٌ  2باصیکه بٍ ديس ديم ساٌ پیذا می کىىذ  .باصیکىان ساٌ یافتٍ بٍ ديس ديم دس دي گشيٌ  3تایی بٍ صاًست ديسٌ ای باٍ سقابات خًاَىاذ پشداخات ي دس
وُایت وفشات ايل ي ديم گشيٌ َای سٍ تایی ضشبذسی دیذاس می کىىذ ي دس وُایت باصی سدٌ بىذی ي فیىال بشگضاس خًاَذ شذ.
رده نونهاالن (بانوان)

گشيٌ 1

گشيٌ 2

یاسمه وجمی (یضد)

مُشآفشیه سستمی (کشمان)

فشيصان سستمی (کشج)

شادی یضدان (یضد)

افشيص مُشافضا (یضد)

َمتا َشمضدی (یضد)

وًشیه فشيدی (یضد)

آیىاص وًایضدان (یضد)

* اص َش گشيٌ  2باصیکه بٍ ديس ديم ساٌ پیذا می کىىذ  .باصیکىان ساٌ یافتٍ بٍ ديس ديم بٍ صًست ضشبذسی ي سپس سدٌ بىذی ي فیىال بٍ سقابت خًاَىذ پشداخت.

