
جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال200مترآزاد1

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول06 . 39 : 4402 اورکا مشهد88امیریوسف شاهزاده1

16دوم36 . 39 : 4602 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان2

15سوم31 . 42 : 4702 استخر شهید حججی88آرمین لعل اکبری3

14چهارم80 . 43 : 5502 88کسری خواهان4
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

13پنجم20 . 44 : 4302 اورکا مشهد88فرنام ثقفی5

12ششم67 . 44 : 5702 کیان شنای گرگان88سامی سلطانیان6

11هفتم39 . 48 : 5402 هیات شنای نیشابور88امیر علی عیاشی7

10هشتم74 . 49 : 5602 هیات شنای شهر ری الف88اشکان غفاری8

8نهم28 . 50 : 4202 استخر نور منطقه 6 تهران88سپهر پاک زاد کوهساره9

7دهم47 . 55 : 5302 هیات شنای نیشابور88امیر محمد داراشانی10

6یازدهم51 . 55 : 5102 هیات شنای شهر ری الف88باربد رحمانی11

5دوازدهم98 . 55 : 3402 استخر هاشمی نژاد مشهد88میالد امینی12

4سیزدهم06 . 59 : 4102 ایران استرالیا88کسری امیری نزاد13

3چهاردهم72 . 59 : 3302 استخر هاشمی نژاد مشهد88حامد موسی ئیان14

2پانزدهم26 . 03 : 3103 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن15

1شانزدهم08 . 04 : 5203 88فراز نجیب االشرافی16
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

3503 : 04 . 240 88علی آریاسرشت17
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4503 : 05 . 460 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری18

3203 : 06 . 150 88ایلیا شیری19
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

3603 : 06 . 590 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند20

2403 : 11 . 770 89دانیال معتمدی نیا21
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2203 : 24 . 980 هاشمی نژاد ب88ارسالن عربشاهی22

1303 : 25 . 710 هیات شنای مازندران88سید یاسین حسینی23

2603 : 26 . 550 هیات شنای استان سمنان89محمد وحیدی24

2503 : 27 . 750 هیات شنای استان سمنان88کیارش نظری25

3703 : 35 . 630 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران26

2303 : 42 . 320 88امیرمهدی صالحی27
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

1403 : 50 . 840 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز28

00خطا15 هیات شنای مازندران88فرهام محمدی برنجستانکی29



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال100متر کرال پشت2

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول66 . 25 : 5201 ایران استرالیا88بنیامین خطیبی1

16دوم85 . 27 : 5601 اورکا مشهد88امیریوسف شاهزاده2

15سوم47 . 31 : 5701 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد3

14چهارم69 . 31 : 5301 هیات شنای نیشابور88امیر محمد داراشانی4

13پنجم30 . 32 : 5401 هیات شنای شهر ری الف88باربد رحمانی5

12ششم03 . 33 : 3301 استخر نور منطقه 6 تهران88آرمان ملک آستانه6

11هفتم60 . 33 : 4201 استخر نور منطقه 6 تهران89ماهان حاجی عبدالرحیم خباز7

10هشتم10 . 34 : 5501 هیات شنای نیشابور88امیر علی عیاشی8

8نهم25 . 34 : 3501 استخر نور منطقه 6 تهران ب89محمد رسا نور آئین9

7دهم24 . 35 : 4601 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند10

6یازدهم99 . 36 : 4701 اورکا مشهد89امیر یوسف قانع نژاد11

5دوازدهم27 . 39 : 4301 استخر هاشمی نژاد مشهد88پارسا معین الدینی12

4سیزدهم27 . 40 : 3701 ایران استرالیا شرکت برق89ماهان میرشاهی13

3چهاردهم36 . 40 : 4401 استخر هاشمی نژاد مشهد88میالد امینی14

2پانزدهم74 . 40 : 4101 کیان شنای گرگان88آتیال باقری15

1شانزدهم92 . 40 : 1401 88آریا مهدلو16
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

2701 : 42 . 870 هیات شنای مازندران89بنیامین انتظاریان17

2601 : 43 . 280 هاشمی نژاد ب88ارسالن عربشاهی18

3101 : 44 . 360 کیان شنای گرگان89پرهام قلیچ لی19

2201 : 45 . 060 استخر نور منطقه 6 تهران ب88آراد مطلبی20

3601 : 46 . 720 هیات شنای شهر ری الف88هیربد کهنمویی21

1201 : 47 . 780 88کسری نوروزی22
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

3201 : 50 . 260 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران23

3401 : 50 . 830 88امین ایزی24
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2401 : 52 . 280 89احمدرضا فردوسی25
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

1301 : 52 . 760 هیات شنای مازندران89امیرعلی نورانی26

2501 : 59 . 390 هیات شنای استان سمنان88اریو حسن خانی27

2102 : 01 . 540 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز28

1502 : 17 . 550 88امیرمهدی صالحی29
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

00خطا23 88متین الری30
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00خطا51 استخر شهید حججی88محمد مهدی حشمتی31

00خطا45 ایران استرالیا88البرز اسماعیلی32



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال66 متر قورباغه3

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول95 . 01 : 4101 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان1

16دوم49 . 02 : 5501 استخر نور منطقه 6 تهران88سپهر پاک زاد کوهساره2

15سوم96 . 02 : 3401 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد3

14چهارم46 . 03 : 5701 هیات شنای نیشابور88شهریار خدابخشی4

13پنجم32 . 04 : 3501 ایران استرالیا88شنتیا مشهدی5

12ششم34 . 05 : 3301 ایران استرالیا89محمد پویا قدیری6

11هفتم50 . 05 : 4701 هیات شنای شهر ری الف88باربد رحمانی7

10هشتم53 . 05 : 2301 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران8

8نهم60 . 05 : 3601 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن9

7دهم63 . 05 : 4401 کیان شنای گرگان88سامی سلطانیان10

6یازدهم26 . 06 : 2501 ایران استرالیا شرکت برق88امیرعلی نوجوان11

5دوازدهم33 . 06 : 2201 استخر هاشمی نژاد مشهد88حامد موسی ئیان12

4سیزدهم78 . 06 : 4501 کیان شنای گرگان88رضا ناصری تاجی بیوک13

3چهاردهم18 . 07 : 4601 هیات شنای شهر ری الف88اشکان غفاری14

2پانزدهم25 . 07 : 5401 88فراز نجیب االشرافی15
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

1شانزدهم31 . 08 : 2601 هاشمی نژاد ب88سیدمحمدجواد طباطبائی16

1201 : 08 . 530 استخر هاشمی نژاد89محمد پارسا سلیقه17

2101 : 09 . 050 ایران استرالیا شرکت برق89ماهان رضازاده18

1501 : 09 . 050 اورکا مشهد88سیدامیرمحمد سیدان19

2701 : 09 . 200 اورکا مشهد88سیدصدرا اسالمی20

4301 : 09 . 700 هیات شنای نیشابور88علی خماریان21

4201 : 10 . 400 هیات شنای مازندران89امیرمحمد جاهدی22

1601 : 10 . 510 استخر هاشمی نژاد88محمد حسام غنی مشهدی23

3101 : 11 . 760 88علی آریاسرشت24
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1401 : 12 . 080 89محمد فربد اصغری25
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5101 : 12 . 130 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری26

5201 : 12 . 490 89احمدرضا فردوسی27
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

5301 : 12 . 740 88طاها اله وردی28
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

2401 : 12 . 900 هیات شنای شهر ری ب88هیراد بزرگی29

1101 : 12 . 910 هاشمی نژاد ب89پویا جوان روح کیوی30

3701 : 16 . 050 هیات شنای استان سمنان88کیارش نظری31

1701 : 19 . 060 هیات شنای مازندران89محمد حسن پور درزی نقیبی32



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

3201 : 19 . 090 استخر نور منطقه 6 تهران ب88امیر علی سلیمانی33

5601 : 22 . 600 88کسری نوروزی34
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

00خطا13 هیات شنای جنوب شرق تهران89امیرعلی صمدزاده35



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال466*متر پروانه4

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول25 . 52 : 3603 1
بردیا حاجی زاده-بنیامین خطیبی-شنتیا

مشهدی-کسری امیری نزاد
ایران استرالیا-

32دوم46 . 55 : 3303 2
آرتین اردکانیان-طاها کرمانی نژاد-آرمین

لعل اکبری-محمد مهدی حشمتی
استخر شهید حججی-

30سوم32 . 04 : 1404 3

سپهر پاک زاد کوهساره-آرمان ملک آستان

ه-ماهان حاجی عبدالرحیم خباز-هورمزد

سروری

استخر نور منطقه 6 تهران-

28چهارم85 . 11 : 1304 4
فرنام ثقفی-امیریوسف شاهزاده-امیر یوسف

قانع نژاد-سیدصدرا اسالمی
اورکا مشهد-

26پنجم86 . 14 : 2604 5
مهدی رمضانی-امین ایزی-علی آریاسر

شت-دانیال معتمدی نیا
-

استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

24ششم78 . 16 : 3404 6
امیر علی عیاشی-امیر علی سید آبادی-

شهریار خدابخشی-امیر محمد داراشانی
هیات شنای نیشابور-

22هفتم34 . 17 : 2304 7
فراز نجیب االشرافی-احمدرضا فردو

سی-آریا مهدلو-کسری خواهان
-

آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

20هشتم42 . 17 : 3504 8
حامد موسی ئیان-پارسا معین الدی

نی-میالد امینی-ایلیا خدایاری جیران
استخر هاشمی نژاد مشهد-

3704 : 28 . 000 9
سامی سلطانیان-پرهام قلیچ لی-آتیال باق

ری-رضا ناصری تاجی بیوک
کیان شنای گرگان-

2204 : 30 . 550 10
باربد رحمانی-ارشیا ابراهیمی-اشکان غفاری

هیربد کهنمویی-
هیات شنای شهر ری الف-

3104 : 32 . 380 11
ماهان میرشاهی-کوروش مقری-محم

دصدرا جلیلی-اشکان اکبری
ایران استرالیا شرکت برق-

1504 : 58 . 150 12

محمد حسن پور درزی نقیبی-امیرعلی

نورانی-بنیامین انتظاریان-امیرمحمد

جاهدی

هیات شنای مازندران-

2505 : 08 . 290 13
ایلیا شیری-طاها اله وردی-کسری

نوروزی-امیرمهدی صالحی
-

آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

2405 : 10 . 640 14

سیدمحمدجواد طباطبائی-امیررضا رنگ

امیز-پویا جوان روح کیوی-ارسالن

عربشاهی

هاشمی نژاد ب-

3205 : 30 . 730 15
سید فربد برومند-طاها عطاران-محمد

حسام غنی مشهدی-محمد پارسا سلیقه
استخر هاشمی نژاد-



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال433* متر مختلط انفرادی5

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول35 . 59 : 3501 استخر شهید حججی88آرمین لعل اکبری1

16دوم39 . 01 : 1202 استخر نور منطقه 6 تهران88سپهر پاک زاد کوهساره2

15سوم17 . 02 : 5102 88کسری خواهان3
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

14چهارم22 . 02 : 4102 اورکا مشهد88فرنام ثقفی4

13پنجم04 . 06 : 5602 هیات شنای شهر ری الف88باربد رحمانی5

12ششم71 . 06 : 5302 هیات شنای نیشابور88امیر محمد داراشانی6

11هفتم31 . 07 : 5702 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری7

10هشتم11 . 08 : 5502 هیات شنای نیشابور88امیر علی عیاشی8

10هشتم11 . 08 : 1402 هیات شنای مازندران89امیرمحمد جاهدی9

7دهم26 . 08 : 2302 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران10

6یازدهم38 . 09 : 3402 ایران استرالیا شرکت برق89ماهان میرشاهی11

5دوازدهم64 . 09 : 5402 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن12

4سیزدهم73 . 09 : 3202 استخر شهید حججی88محمد مهدی حشمتی13

3چهاردهم77 . 09 : 3302 88علی آریاسرشت14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم95 . 09 : 5202 هیات شنای شهر ری الف88اشکان غفاری15

1شانزدهم30 . 10 : 4702 ایران استرالیا88کسری امیری نزاد16

2402 : 10 . 380 استخر هاشمی نژاد مشهد88میالد امینی17

4502 : 13 . 180 استخر نور منطقه 6 تهران ب89محمد رسا نور آئین18

3702 : 14 . 360 89دانیال معتمدی نیا19
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2202 : 16 . 040 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند20

4302 : 18 . 910 88ایلیا شیری21
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

4402 : 19 . 330 89احمدرضا فردوسی22
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

2102 : 21 . 020 کیان شنای گرگان89پرهام قلیچ لی23

2602 : 21 . 890 هاشمی نژاد ب88سیدمحمدجواد طباطبائی24

2502 : 25 . 420 هیات شنای شهر ری ب88هیراد بزرگی25

2702 : 25 . 450 اورکا مشهد89امیر یوسف قانع نژاد26

1302 : 27 . 490 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران27

1502 : 33 . 520 هاشمی نژاد ب89پویا جوان روح کیوی28

4202 : 33 . 600 88طاها اله وردی29
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

4602 : 40 . 910 استخر نور منطقه 6 تهران ب88آراد مطلبی30

3602 : 49 . 630 هیات شنای مازندران89امیرعلی نورانی31

00خطا31 ایران استرالیا شرکت برق89کوروش مقری32



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال100 متر قورباغه6

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول14 . 35 : 5201 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان1

16دوم10 . 37 : 5501 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد2

15سوم67 . 37 : 5101 استخر نور منطقه 6 تهران88سپهر پاک زاد کوهساره3

14چهارم05 . 40 : 4601 ایران استرالیا89محمد پویا قدیری4

13پنجم12 . 40 : 5301 هیات شنای نیشابور88شهریار خدابخشی5

12ششم24 . 40 : 4201 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران6

11هفتم64 . 40 : 3401 ایران استرالیا شرکت برق88امیرعلی نوجوان7

10هشتم19 . 41 : 4101 ایران استرالیا88شنتیا مشهدی8

8نهم60 . 42 : 3501 کیان شنای گرگان88رضا ناصری تاجی بیوک9

7دهم22 . 43 : 4501 هیات شنای شهر ری الف88باربد رحمانی10

6یازدهم39 . 43 : 3301 88فراز نجیب االشرافی11
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

5دوازدهم95 . 43 : 3101 استخر هاشمی نژاد مشهد88حامد موسی ئیان12

4سیزدهم74 . 44 : 5701 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن13

3چهاردهم71 . 47 : 1501 ایران استرالیا شرکت برق89کوروش مقری14

2پانزدهم85 . 47 : 2101 استخر هاشمی نژاد89محمد پارسا سلیقه15

1شانزدهم19 . 48 : 3601 هاشمی نژاد ب88سیدمحمدجواد طباطبائی16

2201 : 48 . 850 اورکا مشهد88سیدامیرمحمد سیدان17

4301 : 49 . 170 هیات شنای شهر ری الف88اشکان غفاری18

2701 : 51 . 180 هاشمی نژاد ب88ارسالن عربشاهی19

4401 : 51 . 600 89محمد فربد اصغری20
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3701 : 51 . 710 اورکا مشهد88سیدصدرا اسالمی21

2601 : 52 . 300 استخر هاشمی نژاد88محمد حسام غنی مشهدی22

3201 : 52 . 340 کیان شنای گرگان88آتیال باقری23

4701 : 55 . 070 هیات شنای نیشابور88علی خماریان24

5601 : 56 . 380 88علی آریاسرشت25
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2301 : 57 . 810 88طاها اله وردی26
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

2501 : 59 . 020 هیات شنای استان سمنان88کیارش نظری27

2401 : 59 . 050 89احمدرضا فردوسی28
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

5402 : 02 . 290 هیات شنای شهر ری ب88هیراد بزرگی29

1202 : 06 . 370 هیات شنای مازندران89محمد حسن پور درزی نقیبی30

1602 : 08 . 850 هیات شنای مازندران88فرهام محمدی برنجستانکی31

00خطا14 هیات شنای جنوب شرق تهران89امیرعلی صمدزاده32

00غایب13 88ایلیا شیری33
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

00غایب11 استخر نور منطقه 6 تهران89ماهان حاجی عبدالرحیم خباز34

00غایب17 استخر نور منطقه 6 تهران ب88امیر علی سلیمانی35



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال66متر آزاد7

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول03 . 47 : 5100 ایران استرالیا88بنیامین خطیبی1

16دوم34 . 48 : 4400 استخر شهید حججی88آرمین لعل اکبری2

15سوم40 . 48 : 4500 اورکا مشهد88فرنام ثقفی3

14چهارم49 . 48 : 5200 کیان شنای گرگان88سامی سلطانیان4

13پنجم59 . 48 : 5700 ایران استرالیا88بردیا حاجی زاده5

12ششم00 . 49 : 4200 اورکا مشهد88امیریوسف شاهزاده6

11هفتم41 . 49 : 6100 هیات شنای نیشابور88امیر علی عیاشی7

10هشتم54 . 49 : 3300 هیات شنای جنوب شرق تهران88مانی جمشیدی8

8نهم92 . 49 : 6300 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری9

7دهم94 . 50 : 4100 استخر شهید حججی88محمد مهدی حشمتی10

6یازدهم50 . 51 : 3200 هیات شنای مازندران89امیرمحمد جاهدی11

5دوازدهم63 . 51 : 6600 هیات شنای نیشابور88امیر محمد داراشانی12

4سیزدهم64 . 51 : 3600 88مهدی رمضانی13
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3چهاردهم87 . 51 : 5600 هیات شنای شهر ری الف88اشکان غفاری14

2پانزدهم92 . 51 : 4700 استخر هاشمی نژاد مشهد88پارسا معین الدینی15

1شانزدهم95 . 51 : 4600 استخر هاشمی نژاد مشهد88میالد امینی16

3400 : 52 . 260 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن17

6500 : 52 . 320 88آریا مهدلو18
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

5300 : 53 . 090 استخر نور منطقه 6 تهران88آرمان ملک آستانه19

2400 : 53 . 350 هیات شنای جنوب شرق تهران89امیرعلی صمدزاده20

3700 : 53 . 780 ایران استرالیا شرکت برق88امیرعلی نوجوان21

6400 : 53 . 810 88فراز نجیب االشرافی22
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

6700 : 54 . 560 استخر نور منطقه 6 تهران ب89محمد رسا نور آئین23

2300 : 55 . 580 88امین ایزی24
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3500 : 55 . 620 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند25

6200 : 55 . 830 88ایلیا شیری26
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

4300 : 57 . 010 کیان شنای گرگان89پرهام قلیچ لی27

5400 : 57 . 780 88امیرمهدی صالحی28
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

1400 : 58 . 280 هیات شنای شهر ری الف88پوریا خدابخشی29

2700 : 58 . 460 هیات شنای استان سمنان88اریو حسن خانی30

2500 : 58 . 710 هیات شنای مازندران89بنیامین انتظاریان31

2600 : 59 . 430 ایران استرالیا شرکت برق89اشکان اکبری32



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

2201 : 00 . 520 هاشمی نژاد ب88ارسالن عربشاهی33

3101 : 01 . 330 استخر هاشمی نژاد89محمد پارسا سلیقه34

1201 : 03 . 240 هیات شنای استان سمنان88امیرعباس حسین پور35

2101 : 06 . 510 هاشمی نژاد ب89پویا جوان روح کیوی36

1301 : 09 . 010 هیات شنای شهر ری ب89محمدمهدی خانپور37

1501 : 13 . 870 هیات شنای شهر ری ب89محمدمهدی توده زارع38

00خطا55 استخر نور منطقه 6 تهران ب88آراد مطلبی39



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال33متر پای دلفین8

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول44 . 29 : 6500 استخر نور منطقه 6 تهران88سپهر پاک زاد کوهساره1

16دوم15 . 30 : 3300 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان2

15سوم66 . 30 : 5400 89احمدرضا فردوسی3
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

14چهارم02 . 31 : 4100 کیان شنای گرگان88سامی سلطانیان4

13پنجم24 . 31 : 6700 ایران استرالیا88بردیا حاجی زاده5

12ششم88 . 32 : 3100 اورکا مشهد88امیریوسف شاهزاده6

11هفتم14 . 33 : 1500 89دانیال معتمدی نیا7
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

10هشتم47 . 33 : 5200 ایران استرالیا شرکت برق89ماهان میرشاهی8

8نهم53 . 33 : 6200 هیات شنای نیشابور88امیر علی سید آبادی9

7دهم57 . 33 : 6100 هیات شنای نیشابور88علی محروقی10

6یازدهم67 . 33 : 6300 88آریا مهدلو11
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

5دوازدهم15 . 34 : 5500 ایران استرالیا88کسری امیری نزاد12

4سیزدهم76 . 34 : 3200 هیات شنای استان سمنان89محمد وحیدی13

3چهاردهم96 . 34 : 4400 88کسری نوروزی14
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

3چهاردهم96 . 34 : 2300 استخر شهید حججی88آرمین لعل اکبری15

1شانزدهم10 . 35 : 4300 88امین ایزی16
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3700 : 35 . 260 استخر هاشمی نژاد مشهد88حامد موسی ئیان17

4500 : 35 . 400 ایران استرالیا شرکت برق89محمدصدرا جلیلی18

5300 : 35 . 880 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری19

5600 : 36 . 130 استخر نور منطقه 6 تهران ب88آراد مطلبی20

3500 : 37 . 220 کیان شنای گرگان88رضا ناصری تاجی بیوک21

4200 : 39 . 510 88طاها اله وردی22
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

1400 : 40 . 040 هاشمی نژاد ب88سیدمحمدجواد طباطبائی23

1300 : 44 . 800 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز24

2500 : 49 . 160 استخر هاشمی نژاد88محمد حسام غنی مشهدی25

00خطا46 هیات شنای جنوب شرق تهران88مانی جمشیدی26

00خطا57 استخر نور منطقه 6 تهران ب89محمد رسا نور آئین27

00خطا34 هیات شنای شهر ری الف88پوریا خدابخشی28

00خطا66 هیات شنای شهر ری ب89محمدمهدی خانپور29

00خطا51 هیات شنای شهر ری ب89محمدمهدی توده زارع30

00خطا64 هیات شنای شهر ری الف89آرتین حاجی نژاد31

00خطا24 استخر هاشمی نژاد مشهد88پارسا معین الدینی32

00خطا26 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران33



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

00خطا36 هیات شنای مازندران88سید یاسین حسینی34

00خطا47 هیات شنای مازندران89امیرمحمد جاهدی35

00خطا22 اورکا مشهد88فرنام ثقفی36



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال466* متر قورباغه9

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول76 . 19 : 3304 1
آرتین اردکانیان-طاها کرمانی نژاد-محمد

مهدی حشمتی-آرمین لعل اکبری
استخر شهید حججی-

32دوم05 . 29 : 3604 2
شنتیا مشهدی-محمد پویا قدیری-بنیامین

خطیبی-بردیا حاجی زاده
ایران استرالیا-

30سوم47 . 34 : 3204 3
ایلیا خدایاری جیران-میالد امینی-حامد

موسی ئیان-پارسا معین الدینی
استخر هاشمی نژاد مشهد-

28چهارم19 . 35 : 3104 4
امیرعلی نوجوان-کوروش مقری-ماهان

رضازاده-ماهان میرشاهی
ایران استرالیا شرکت برق-

26پنجم72 . 38 : 3504 5
امیر علی عیاشی-علی خماریان-امیر محمد

داراشانی-شهریار خدابخشی
هیات شنای نیشابور-

24ششم94 . 38 : 1404 6
امیریوسف شاهزاده-فرنام ثقفی-سیدامی

رمحمد سیدان-سیدصدرا اسالمی
اورکا مشهد-

22هفتم29 . 44 : 2304 7
پرهام قلیچ لی-آتیال باقری-رضا ناصری

تاجی بیوک-سامی سلطانیان
کیان شنای گرگان-

20هشتم88 . 45 : 1504 8
باربد رحمانی-آرتین حاجی نژاد-اشکان

غفاری-هیربد کهنمویی
هیات شنای شهر ری الف-

2604 : 48 . 590 9
فراز نجیب االشرافی-احمدرضا فردو

سی-آریا مهدلو-کسری خواهان
-

آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

3404 : 52 . 190 10

هورمزد سروری-ماهان حاجی عبدالرحیم

خباز-آرمان ملک آستانه-سپهر پاک زاد

کوهساره

استخر نور منطقه 6 تهران-

1304 : 58 . 830 11
دانیال معتمدی نیا-محمد فربد اصغر

ی-متین الری-علی آریاسرشت
-

استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3705 : 00 . 840 12
سید فربد برومند-محمد پارسا سلیقه-طاها

عطاران-محمد حسام غنی مشهدی
استخر هاشمی نژاد-

2205 : 07 . 760 13
طاها اله وردی-امیرمهدی صالحی-کسری

نوروزی-ایلیا شیری
-

آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

00خطا24 14
سیدمحمدجواد طباطبائی-ارسالن عربشاهی

امیررضا رنگ امیز-پویا جوان روح کیوی-
هاشمی نژاد ب-

00خطا25 15

فرهام محمدی برنجستانکی-سید یاسین

حسینی-محمد حسن پور درزی نقیبی-ام

یرمحمد جاهدی

هیات شنای مازندران-



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال466* مختلط انفرادی10

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول68 . 08 : 3404 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان1

16دوم89 . 19 : 4704 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد2

15سوم28 . 23 : 4404 88کسری خواهان3
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

14چهارم56 . 26 : 3704 ایران استرالیا88شنتیا مشهدی4

13پنجم58 . 29 : 2104 استخر نور منطقه 6 تهران88سپهر پاک زاد کوهساره5

12ششم23 . 30 : 4204 هیات شنای نیشابور88امیر محمد داراشانی6

11هفتم86 . 32 : 4504 هیات شنای نیشابور88شهریار خدابخشی7

10هشتم92 . 34 : 3104 کیان شنای گرگان88رضا ناصری تاجی بیوک8

8نهم48 . 38 : 3204 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران9

7دهم49 . 45 : 3504 استخر هاشمی نژاد مشهد88میالد امینی10

6یازدهم86 . 46 : 2404 88علی آریاسرشت11
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5دوازدهم33 . 47 : 2204 اورکا مشهد88سیدصدرا اسالمی12

4سیزدهم29 . 50 : 2604 89دانیال معتمدی نیا13
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3چهاردهم36 . 01 : 2705 کیان شنای گرگان88آتیال باقری14

2پانزدهم23 . 02 : 4305 88فراز نجیب االشرافی15
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

1شانزدهم30 . 03 : 1605 استخر نور منطقه 6 تهران88آرمان ملک آستانه16

2305 : 09 . 600 هیات شنای شهر ری الف88هیربد کهنمویی17

4605 : 29 . 680 88امیرمهدی صالحی18
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

2505 : 33 . 850 استخر هاشمی نژاد89محمد پارسا سلیقه19

4105 : 37 . 410 88کسری نوروزی20
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

3605 : 53 . 980 استخر هاشمی نژاد88محمد حسام غنی مشهدی21

00غایب33 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن22

00خطا13 هاشمی نژاد ب88ارسالن عربشاهی23

00خطا15 هاشمی نژاد ب89پویا جوان روح کیوی24

00خطا14 هیات شنای مازندران89امیرعلی نورانی25

00خطا12 اورکا مشهد88سیدامیرمحمد سیدان26



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال66متر پروانه11

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول73 . 50 : 5700 ایران استرالیا88بردیا حاجی زاده1

16دوم74 . 51 : 4600 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان2

15سوم54 . 52 : 5400 88کسری خواهان3
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

14چهارم74 . 53 : 3100 هیات شنای مازندران89امیرمحمد جاهدی4

13پنجم35 . 54 : 4100 اورکا مشهد88فرنام ثقفی5

12ششم87 . 54 : 5100 کیان شنای گرگان88سامی سلطانیان6

11هفتم70 . 56 : 4700 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد7

10هشتم12 . 59 : 3500 استخر هاشمی نژاد مشهد88حامد موسی ئیان8

8نهم40 . 59 : 5200 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری9

7دهم30 . 00 : 3601 استخر هاشمی نژاد مشهد88پارسا معین الدینی10

6یازدهم00 . 01 : 4501 هیات شنای نیشابور88امیر محمد داراشانی11

5دوازدهم18 . 01 : 4201 ایران استرالیا88کسری امیری نزاد12

4سیزدهم88 . 01 : 4401 استخر نور منطقه 6 تهران ب89محمد رسا نور آئین13

3چهاردهم96 . 02 : 2501 ایران استرالیا شرکت برق89کوروش مقری14

2پانزدهم20 . 03 : 2201 89دانیال معتمدی نیا15
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1شانزدهم99 . 03 : 2601 88امین ایزی16
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2301 : 04 . 390 هیات شنای شهر ری ب88هیراد بزرگی17

4301 : 04 . 510 هیات شنای نیشابور88شهریار خدابخشی18

1401 : 04 . 800 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن19

5501 : 05 . 420 88ایلیا شیری20
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

3401 : 05 . 870 هیات شنای شهر ری الف89آرتین حاجی نژاد21

3201 : 07 . 060 کیان شنای گرگان89پرهام قلیچ لی22

5301 : 07 . 220 88فراز نجیب االشرافی23
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

3301 : 08 . 250 هیات شنای شهر ری الف88ارشیا ابراهیمی24

2101 : 10 . 640 استخر نور منطقه 6 تهران ب88امیر علی سلیمانی25

1501 : 11 . 220 اورکا مشهد89امیر یوسف قانع نژاد26

2701 : 11 . 270 ایران استرالیا شرکت برق89محمدصدرا جلیلی27

1201 : 11 . 980 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران28

3701 : 12 . 090 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند29

1601 : 12 . 160 هیات شنای شهر ری ب89محمدمهدی خانپور30

1301 : 14 . 830 هاشمی نژاد ب88سیدمحمدجواد طباطبائی31

5601 : 15 . 680 88امیرمهدی صالحی32
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

1701 : 22 . 520 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز33



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

1101 : 27 . 450 هیات شنای مازندران89محمد حسن پور درزی نقیبی34

00خطا24 هیات شنای جنوب شرق تهران88مانی جمشیدی35



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال100 متر آزاد12

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول60 . 13 : 6501 ایران استرالیا88بنیامین خطیبی1

16دوم30 . 15 : 6601 اورکا مشهد88امیریوسف شاهزاده2

15سوم22 . 16 : 6401 هیات شنای نیشابور88امیر علی عیاشی3

14چهارم36 . 16 : 5401 88کسری خواهان4
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

13پنجم69 . 16 : 6701 اورکا مشهد88فرنام ثقفی5

12ششم10 . 17 : 4401 استخر شهید حججی88آرمین لعل اکبری6

11هفتم51 . 17 : 5501 هیات شنای شهر ری الف88اشکان غفاری7

10هشتم94 . 17 : 6201 کیان شنای گرگان88سامی سلطانیان8

8نهم27 . 20 : 5601 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری9

7دهم68 . 21 : 3401 هیات شنای جنوب شرق تهران88مانی جمشیدی10

6یازدهم12 . 22 : 5201 استخر هاشمی نژاد مشهد88میالد امینی11

5دوازدهم39 . 22 : 4301 استخر هاشمی نژاد مشهد88پارسا معین الدینی12

4سیزدهم73 . 22 : 4101 استخر نور منطقه 6 تهران89ماهان حاجی عبدالرحیم خباز13

3چهاردهم17 . 23 : 3501 هیات شنای جنوب شرق تهران89امیرعلی صمدزاده14

2پانزدهم30 . 23 : 5101 استخر شهید حججی88محمد مهدی حشمتی15

1شانزدهم63 . 23 : 6301 هیات شنای نیشابور88علی محروقی16

6101 : 23 . 890 ایران استرالیا88کسری امیری نزاد17

4201 : 24 . 680 88مهدی رمضانی18
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4501 : 24 . 740 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن19

5301 : 26 . 140 88فراز نجیب االشرافی20
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

4601 : 27 . 580 88ایلیا شیری21
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

2401 : 27 . 580 هیات شنای شهر ری الف88ارشیا ابراهیمی22

3601 : 28 . 090 استخر نور منطقه 6 تهران ب88آراد مطلبی23

4701 : 28 . 190 کیان شنای گرگان88آتیال باقری24

3701 : 28 . 380 ایران استرالیا شرکت برق88امیرعلی نوجوان25

5701 : 28 . 940 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند26

3301 : 29 . 660 88علی آریاسرشت27
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2501 : 30 . 610 هیات شنای مازندران88سید یاسین حسینی28

3201 : 35 . 540 88کسری نوروزی29
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

3101 : 35 . 550 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران30

2301 : 35 . 960 هیات شنای استان سمنان88اریو حسن خانی31

2201 : 35 . 990 هیات شنای مازندران88فرهام محمدی برنجستانکی32



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

1501 : 38 . 680 ایران استرالیا شرکت برق89اشکان اکبری33

1301 : 38 . 980 هیات شنای استان سمنان88امیرعباس حسین پور34

1401 : 41 . 560 هاشمی نژاد ب89پویا جوان روح کیوی35

2601 : 45 . 600 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز36



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال466* متر مختلط تیمی13

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول07 . 42 : 3203 1
محمد مهدی حشمتی-طاها کرمانی نژاد-

آرتین اردکانیان-آرمین لعل اکبری
استخر شهید حججی-

32دوم41 . 42 : 3403 2
بنیامین خطیبی-محمد پویا قدیری-بردیا

حاجی زاده-البرز اسماعیلی
ایران استرالیا-

30سوم05 . 54 : 3503 3

آرمان ملک آستانه-سپهر پاک زاد کوهسار

ه-هورمزد سروری-ماهان حاجی عبدالرحیم

خباز

استخر نور منطقه 6 تهران-

28چهارم81 . 58 : 1403 4
امیر یوسف قانع نژاد-سیدصدرا اسالم

ی-فرنام ثقفی-امیریوسف شاهزاده
اورکا مشهد-

26پنجم56 . 04 : 3104 5
کسری خواهان-فراز نجیب االشرا

ی-احمدرضا فردوسی-آریا مهدلو
-

آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

24ششم04 . 07 : 2504 6
باربد رحمانی-هیربد کهنمویی-اشکان

غفاری-ارشیا ابراهیمی
هیات شنای شهر ری الف-

22هفتم68 . 07 : 2204 7
پرهام قلیچ لی-رضا ناصری تاجی بیوک

سامی سلطانیان-آتیال باقری-
کیان شنای گرگان-

20هشتم31 . 09 : 3604 8
پارسا معین الدینی-ایلیا خدایاری جیرا

ن-حامد موسی ئیان-میالد امینی
استخر هاشمی نژاد مشهد-

1304 : 12 . 880 9
دانیال معتمدی نیا-علی آریاسرشت-امین

ایزی-مهدی رمضانی
-

استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1504 : 13 . 790 10

بنیامین انتظاریان-محمد حسن پور درزی

نقیبی-امیرمحمد جاهدی-سید یاسین

حسینی

هیات شنای مازندران-

3304 : 29 . 670 11
ماهان میرشاهی-امیرعلی نوجوان-کوروش

مقری-اشکان اکبری
ایران استرالیا شرکت برق-

2404 : 41 . 480 12
طاها عطاران-محمد پارسا سلیقه-سید فربد

برومند-محمد حسام غنی مشهدی
استخر هاشمی نژاد-

3704 : 48 . 820 13
کسری نوروزی-طاها اله وردی-امیرمهدی

صالحی-ایلیا شیری
-

آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

00خطا21 14
اریو حسن خانی-محمد وحیدی-کیارش

نظری-امیرعباس حسین پور
هیات شنای استان سمنان-

00خطا23 15

امیر علی سید آبادی-شهریار خداب

خشی-امیر محمد داراشانی-امیر علی

عیاشی

هیات شنای نیشابور-

00خطا26 16
ارسالن عربشاهی-سیدمحمدجواد طباطبا

ی-امیررضا رنگ امیز-پویا جوان روح کیوی
هاشمی نژاد ب-



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال100متر پروانه14

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول53 . 22 : 5201 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان1

16دوم85 . 22 : 4401 88کسری خواهان2
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

15سوم28 . 24 : 4601 اورکا مشهد88فرنام ثقفی3

14چهارم52 . 26 : 3501 هیات شنای مازندران89امیرمحمد جاهدی4

13پنجم05 . 27 : 5701 ایران استرالیا88بردیا حاجی زاده5

12ششم21 . 28 : 5501 کیان شنای گرگان88سامی سلطانیان6

11هفتم74 . 31 : 3101 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد7

10هشتم73 . 33 : 4301 استخر نور منطقه 6 تهران88سپهر پاک زاد کوهساره8

8نهم31 . 34 : 5601 استخر نور منطقه 6 تهران88هورمزد سروری9

7دهم42 . 35 : 3301 استخر هاشمی نژاد مشهد88حامد موسی ئیان10

6یازدهم55 . 35 : 3201 88علی آریاسرشت11
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5دوازدهم17 . 36 : 4201 هیات شنای شهر ری الف88اشکان غفاری12

4سیزدهم98 . 36 : 2401 89دانیال معتمدی نیا13
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3چهاردهم39 . 38 : 3701 استخر هاشمی نژاد مشهد88پارسا معین الدینی14

2پانزدهم81 . 42 : 1501 هیات شنای استان سمنان89محمد وحیدی15

1شانزدهم87 . 42 : 2501 استخر نور منطقه 6 تهران ب89محمد رسا نور آئین16

2201 : 42 . 880 ایران استرالیا شرکت برق89ماهان میرشاهی17

3401 : 43 . 620 89احمدرضا فردوسی18
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

3601 : 44 . 370 88ایلیا شیری19
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

4701 : 45 . 540 کیان شنای گرگان88رضا ناصری تاجی بیوک20

5301 : 45 . 780 هیات شنای نیشابور88شهریار خدابخشی21

2101 : 46 . 430 هیات شنای شهر ری الف89آرتین حاجی نژاد22

2701 : 52 . 400 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند23

4501 : 55 . 470 ایران استرالیا88کسری امیری نزاد24

5101 : 56 . 900 هیات شنای شهر ری ب88هیراد بزرگی25

2301 : 59 . 320 88امیرمهدی صالحی26
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

1402 : 00 . 740 ایران استرالیا شرکت برق89محمدصدرا جلیلی27

1602 : 02 . 560 هاشمی نژاد ب88سیدمحمدجواد طباطبائی28

00غایب26 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن29

00خطا13 استخر هاشمی نژاد88محمد حسام غنی مشهدی30

00خطا12 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز31

00خطا54 هیات شنای نیشابور88امیر محمد داراشانی32

00غایب41 اورکا مشهد88امیریوسف شاهزاده33



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال66 متر کرال پشت15

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول16 . 53 : 4200 ایران استرالیا88بنیامین خطیبی1

16دوم89 . 53 : 4300 اورکا مشهد88امیریوسف شاهزاده2

15سوم05 . 57 : 3300 ایران استرالیا88البرز اسماعیلی3

14چهارم80 . 57 : 3500 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان4

13پنجم00 . 58 : 5400 88آریا مهدلو5
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

12ششم88 . 58 : 5700 هیات شنای نیشابور88امیر علی عیاشی6

11هفتم12 . 59 : 2100 هیات شنای شهر ری الف88باربد رحمانی7

10هشتم56 . 59 : 5200 استخر نور منطقه 6 تهران88آرمان ملک آستانه8

8نهم07 . 00 : 5301 استخر نور منطقه 6 تهران89ماهان حاجی عبدالرحیم خباز9

7دهم57 . 00 : 3201 استخر شهید حججی88محمد مهدی حشمتی10

6یازدهم61 . 00 : 2301 استخر هاشمی نژاد مشهد88حامد موسی ئیان11

5دوازدهم73 . 01 : 2201 استخر هاشمی نژاد89سید فربد برومند12

4سیزدهم56 . 03 : 3701 هیات شنای شهریار88معین حب الوطن13

3چهاردهم14 . 04 : 3601 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران14

2پانزدهم56 . 04 : 3401 اورکا مشهد89امیر یوسف قانع نژاد15

1شانزدهم77 . 04 : 5101 استخر نور منطقه 6 تهران ب88آراد مطلبی16

1301 : 05 . 670 هیات شنای شهر ری الف88هیربد کهنمویی17

1701 : 06 . 060 هاشمی نژاد ب88ارسالن عربشاهی18

1601 : 06 . 200 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران19

3101 : 06 . 640 هیات شنای مازندران89بنیامین انتظاریان20

4701 : 07 . 050 کیان شنای گرگان89پرهام قلیچ لی21

4101 : 07 . 120 کیان شنای گرگان88آتیال باقری22

4601 : 07 . 600 استخر نور منطقه 6 تهران ب88امیر علی سلیمانی23

5601 : 07 . 750 88ایلیا شیری24
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

2701 : 09 . 070 ایران استرالیا شرکت برق89ماهان رضازاده25

1501 : 09 . 330 88امین ایزی26
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5501 : 10 . 300 89احمدرضا فردوسی27
آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

2501 : 10 . 740 هیات شنای مازندران89امیرعلی نورانی28

1201 : 11 . 780 هیات شنای استان سمنان88اریو حسن خانی29

2401 : 11 . 800 88متین الری30
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1101 : 15 . 040 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز31

2601 : 15 . 100 هیات شنای شهر ری ب89محمدمهدی خانپور32

4501 : 17 . 590 88طاها اله وردی33
آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

1401 : 28 . 310 هیات شنای شهر ری ب89محمدمهدی توده زارع34

00خطا44 هیات شنای نیشابور88امیر علی سید آبادی35



جشنواره شنای زیر 10سال پسران رده سنی 9و10 سال ویژه

استانهای شمال شرق کشور مرداد98
۱۳۹۸/۰۵/۱۱تاریخ :

9و10 سال433*متر پای دلفین تیمی16

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول10 . 12 : 3202 1

هورمزد سروری-آرمان ملک آستانه-ماهان

حاجی عبدالرحیم خباز-سپهر پاک زاد

کوهساره

استخر نور منطقه 6 تهران-

32دوم14 . 12 : 3702 2
فراز نجیب االشرافی-احمدرضا فردو

سی-آریا مهدلو-کسری خواهان
-

آکادمی شنای نه دی - آزاد

ی(الف)

30سوم74 . 12 : 3502 3
امیر علی سید آبادی-علی خماریان-علی

محروقی-امیر علی عیاشی
هیات شنای نیشابور-

28چهارم61 . 13 : 3402 4
بنیامین خطیبی-بردیا حاجی زاده-کسری

امیری نزاد-شنتیا مشهدی
ایران استرالیا-

26پنجم84 . 17 : 2602 5
آتیال باقری-پرهام قلیچ لی-رضا ناصری

تاجی بیوک-سامی سلطانیان
کیان شنای گرگان-

24ششم98 . 18 : 2402 6
آرتین اردکانیان-آرمین لعل اکبری-محمد

مهدی حشمتی-طاها کرمانی نژاد
استخر شهید حججی-

22هفتم80 . 21 : 1402 7
دانیال معتمدی نیا-متین الری-علی آریا

سرشت-امین ایزی
-

استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

20هشتم70 . 22 : 1302 8
فرنام ثقفی-سیدامیرمحمد سیدان-س

یدصدرا اسالمی-امیریوسف شاهزاده
اورکا مشهد-

3302 : 23 . 480 9
ماهان میرشاهی-کوروش مقری-محم

دصدرا جلیلی-امیرعلی نوجوان
ایران استرالیا شرکت برق-

1502 : 29 . 700 10

سید یاسین حسینی-فرهام محمدی

برنجستانکی-بنیامین انتظاریان-امیرمحمد

جاهدی

هیات شنای مازندران-

3102 : 35 . 030 11
طاها اله وردی-امیرمهدی صالحی-کسری

نوروزی-ایلیا شیری
-

آکادمی شنای نه دی - آز

ادی(ب)

3602 : 38 . 430 12
آرتین حاجی نژاد-ارشیا ابراهیمی-پوریا

خدابخشی-هیربد کهنمویی
هیات شنای شهر ری الف-

2202 : 41 . 260 13

سیدمحمدجواد طباطبائی-امیررضا رنگ

امیز-پویا جوان روح کیوی-ارسالن

عربشاهی

هاشمی نژاد ب-

2503 : 08 . 040 14
سید فربد برومند-محمد حسام غنی مشهد

ی-طاها عطاران-محمد پارسا سلیقه
استخر هاشمی نژاد-

00خطا23 15
پارسا معین الدینی-ایلیا خدایاری جیرا

ن-حامد موسی ئیان-میالد امینی
استخر هاشمی نژاد مشهد-
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36اول54 . 57 : 1504 1
بنیامین خطیبی-شنتیا مشهدی-البرز

اسماعیلی-کسری امیری نزاد
ایران استرالیا-

32دوم22 . 16 : 1305 2
امیر علی عیاشی-امیر محمد داراشا

نی-شهریار خدابخشی-علی خماریان
هیات شنای نیشابور-

30سوم08 . 35 : 1405 3
باربد رحمانی-ارشیا ابراهیمی-پوریا خدابخ

شی-اشکان غفاری
هیات شنای شهر ری الف-

28چهارم49 . 35 : 1705 4
علی آریاسرشت-دانیال معتمدی نیا-مهدی

رمضانی-محمد فربد اصغری
-

استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

26پنجم93 . 47 : 1205 5
امیرعلی نوجوان-کوروش مقری-ماهان

رضازاده-ماهان میرشاهی
ایران استرالیا شرکت برق-

24ششم97 . 58 : 1105 6

محمد حسن پور درزی نقیبی-بنیامین

انتظاریان-امیرعلی نورانی-فرهام محمدی

برنجستانکی

هیات شنای مازندران-

00غایب16 7
فرنام ثقفی-امیر یوسف قانع نژاد-سیدصدرا

اسالمی-امیریوسف شاهزاده
اورکا مشهد-


