
 

 

 

 ورزشگاه کبکانیان 1401بهمن   20بانوان  یحرفه ا یهرمان قهرمانان دفاع شخصمسابقات ق جینتا

 زیر نظر فدراسیون جودو جمهوری اسالمی ایران 

 خردساالن 

 لوگرمیک -25

 )تهران(  اولینرگس سادات موسو -1

 )شهر بابک( دوم ایملکان ن  کای ن -2

 خردساالن 

 لوگرمیک -28

 )شهر بابک(  اول قتیاکبرحق  دا یآ -1

 )( دوم  یگندم قادر -2

   نونهاالن

 لوگرمیک -30

 )شهر بابک( مقام اول   قتی اکبرحق نیآت  -1

 )شهر بابک( دوم ایملکان ن  ناید -2

 نونهاالن 

 لوگرمیک -36

 )سمنان( اول  یریام را یالم-1

 )سمنان( دومیمان یسل  نبیز-2

 نونهاالن 

 لوگرمیک -40

 )سمنان( اول یفاطمه محمود-1

 )سمنان(دوم ی میابراه  انایآر -2

 نونهاالن 

 لوگرمیک -44

 )سمنان( اول   ینرگس طالع زار -1

 )سمنان( دوم یموریفاطمه ت -2

 

 

 



 

 

 

 نونهاالن 

 لوگرمیک -48

 )سمنان( اول   یآسنا کالم -1

 )سمنان( دومیسبا عرب حسن-2

 نوجوانان 

 لوگرمیک -48

 جعفرزاده )تهران( اول   نویم -1

 )سمنان( دومیمیهلنا کر-2

 )سمنان( سومیریام هیهان-3

 نوجوانان 

 لوگرمیک -52

 )سمنان( اول   یمانیترنم سل -1

 پور)شهربابک( دوم مانیمعصومه سل-2

 نوجوانان

 لوگرمیک -63

 )شهربابک( اول   یفاطمه خسروان -1

 )سمنان( دومیدیسع  شیستا-2

 نوجوانان 

 لوگرمیک -70

 )سمنان( اول   انینیفاطمه ام -1

 )شهربابک( دومانیساغر منگل-2

 نوجوانان 

 لوگرمی+ ک70

 )سمنان( اول   یحنانه مداح -1

 )شهربابک( دوم یافکار  تایآناه-2

 

 

 

 



 

 

 

 جوانان 

 لوگرمیک -44

 اسد )شهربابک( اول    یزهرا بن -1

 جوانان 

 لوگرمیک -52

 )سمنان( اول یعسل کالم -1

 نژاد)شهربابک( دوم رانیا هیمهد-2

 جوانان 

 لوگرمیک -63

 )سمنان( اول  یزهرا شجاع -1

 وم)شهربابک( دروسجادیپ  نبیز-2

 جوانان 

 لوگرمیک -70

 )شهربابک( اول  ی آسمان بابائ -1

 )تهران( دومیمجنون هیرق-2

 جوانان 

 لوگرمیک -78

 )سمنان( اول  سایمهتاب نک  -1

 )تهران( دوم یفاطمه احمد-2

 جوانان 

 لوگرمی+ ک78

 )سمنان( اول  یشهال بابائ  -1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بزرگساالن 

 لوگرمیک -48

 )سمنان( اول یافتخار ایمیک -1

 )شهربابک( دومانیزهرا پرن -2

 بزرگساالن 

 لوگرمیک -52

 )سمنان( اول  ییمعصومه رضا -3

 )شهربابک( دومایسحر پاشان -4

 بزرگساالن 

 لوگرمیک -57

 )شهربابک( اول  یزهرا صمد-1

 زهرا خانزاده)سمنان( دوم-2

 بزرگساالن 

 لوگرمیک -63

 )سمنان( اول  انیمیرکسانا ابراه-1

 )شهربابک( دومیسلگ فاطمه-2

 بزرگساالن 

 لوگرمیک -70

 )شهربابک( اول روندیافسانه با-1

 )شهربابک( دومیدریفاطمه ح-2

 

 

  ی میت جینتا

 سمنان : مقام اول-1                

 شهر بابک کرمان مقام دوم-  2               

 تهران مقام سوم  -3

 

 


