تاریخچه برگزاری و نتایج
مسابقات بین المللی اسکواش یزد جونیور

نخستین دوره مسابقات اسکواش بین المللی یزد جونیور در سال  3189آغاز شد .این مسابقات در رده
سیلور تقویم فدراسیون اسکواش آسیا به میزبانی یزد قرار دارد.
مسابقات بین المللی اسکواش یزد جونیور در رده های سنی کمتراز  33 - 31 – 31 – 31 – 38و  8سال
دختران و پسران برگزار می شود.

نخستین دوره مسابقات یزد جونیور 9102
 10خرداد تا  4تیر 0121
کمتر از  9سال
دختران  :طال  :باران روحانی  -آذربایجان غربی  /نقره  :آنیتا دهستانی – البرز  /برنز  :هستی امیدی بیدگلی  -اصفهان و مهرانا
جعفری  -آذربایجان غربی
پسران  :طال  :امیررضا الوانساز – یزد  /نقره  :سبحان سابقی  -خراسان جنوبی  /برنز  :پوریا جعفری نژاد – اصفهان و مبین
نظمی – تهران
کمتر از  11سال
دختران  :طال  :پرنیان نجفی  -اصفهان  /نقره  :عسل محمدی – مرکزی  /برنز  :هانیه بذرافشان – اصفهان و فاطیما قانعی -
مرکزی
پسران  :طال  :کوشا مصلحی – تهران  /نقره  :باربد چاوشی – گیالن  /برنز  :علی عزیزی – یزد و ارشیا یگانه عظیمی – کرمان
کمتر از  13سال
دختران  :طال  :نازنین تقی نژاد – یزد  /نقره  :پارمین نکوپایان – تهران  /برنز  :ثمین حسن پور – فارس و باران محمدپور -
تهران
پسران  :طال  :محمد چنگانیان – اصفهان  /نقره  :آرین جعفر طیاری – گیالن  /برنز  :آرشام شعبان نژاد – گیالن و محمد صالح
آقاخانی  -مرکزی
کمتر از  15سال
دختران  :طال  :فاطمه فالحتی دوست – یزد  /نقره  :نرگس سلطانی – گلستان  /برنز  :بهار قائدی – فارس و نارگل رمضان زاده
 -تهران

پسران  :طال  :سهیل سلطانی – فارس  /نقره  :آروین رسول زاده – تهران  /برنز  :آرمین احمدی و کوشا فدایی هردو گلستان
کمتراز  11سال
دختران  :طال  :نیکی شمیرانی – تهران  /نقره  :هستی چمنی – فارس  /برنز  :ستایش پزشکی – مرکزی و ثنا وجدانی – تهران
پسران  :طال  :سید جاوید سیدان یزد  /نقره  :امیرحسین صادق خانی – تهران  /برنز  :پویا شفیعی فرد  -آذربایجان شرقی و
دانیال حسین زاده – گیالن
کمتراز  19سال
دختران  :طال  :نگین پورصالحی – فارس  /نقره  :مطهره عسگری – اصفهان  /برنز  :کمند محمود زهرائی – گیالن و ترانه روشن
ضمیر – گیالن
پسران  :طال  :سپهر اعتمادپور – مرکزی  /نقره  :محمدجواد ناصح تبار – اصفهان  /برنز  :علیرضا امیری هزاوه – مرکزی و علی
پور حسین اکبریه – تهران

