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(مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال)



2

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر هاشمی نژاد مشهد

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

01 فروردین 09271958281383 16-15 سالسید مهدی فرید مهر1

01 آبان 09271619151383 16-15 سالکیارش دین پناه2

03 آبان 09264687581381 18-17سالمرتضی حسینی3

03 آبان 09262153451381 18-17سالسید امین مهدیزاده4

03 آبان 09261677821381 18-17سالمحمد مهمان نواز5

17 آبان 10510505291381 18-17سالمحمد قائمی6

02 آبان 09266883241382 16-15 سالسید ایمان مهدیزاده7

02 فروردین 10510641201382 16-15 سالابولفضل قبادی8

29 آبان 09268311611382 16-15 سالمعراج توروه9

17 آبان 10509705431380 18-17سالعلی فتحی10



3

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

24 اردیبهشت 55607653331382 16-15 سالسجاد سرایی1

21 بهمن 02004102711383 16-15 سالعلی محمد اکبری2

19 آذر 04412690601383 16-15 سالسید حسام الدین بنی هاشمیان3

28 مرداد 04409690691380 18-17سالآرتین انصارى اشلقى4

07 شهریور 00255894151381 18-17سالمحمد جبلی5

16 اردیبهشت 01506109201383 16-15 سالآروین عال المحدثین6

07 شهریور 01507117611383 16-15 سالعلی نیکخواه7



4

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر نور منطقه 6 تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

27 اسفند 02503707431383 16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی1



5

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای مرکزی

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

11 تیر 05213996711381 18-17سالحسین رئوفی1

08 شهریور 05215730921383 16-15 سالعلی جعفری2

24 آذر 05215963611383 16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی3

14 مهر 05215026081382 16-15 سالامیر رضا نوروزی4

17 مهر 05214213491381 18-17سالسپهر حیدری5

28 شهریور 05214167601381 18-17سالمحمد مهدی دلشاد6

20 فروردین 00240441131380 18-17سالمهران مسن7

19 خرداد 05215548101383 16-15 سالاشکان یعقوبی8



6

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای موج ایران (الف)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

12 مهر 01504819771382 16-15 سالمهران قاسم زاده اصل1

30 شهریور 00256808701383 16-15 سالعلی جبلی2

08 آذر 01505063411382 16-15 سالعلی دادرس مقدم3

24 دی 01502902091381 18-17سالسید طاها کامدار4

01 شهریور 01506928701383 16-15 سالمحمدامین سعدی5

02 فروردین 01104492311383 16-15 سالسام بالود6



7

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای شهر ری

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

16 اردیبهشت 01102585171382 16-15 سالحسین بهزاد1

26 مهر 49011778421382 16-15 سالعرفان مقدم2

26 اسفند 04811994111381 18-17سالمحمد حسین شیرازی3

19 شهریور 04109327441383 16-15 سالحسین شادمهر4

07 بهمن 04813189681383 16-15 سالمحمدحسن شکری5

27 آبان 00252503101381 18-17سالسپهر مقدسی6

10 اسفند 00248305261380 18-17سالاریان احمدی7

27 اسفند 55607047761380 18-17سالشایان قلری8



8

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای مازندران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

29 مرداد 21507156351382 16-15 سالعرفان رهبر1

26 خرداد 21507487541383 16-15 سالعلی عموئی2

10 آبان 22201819791383 16-15 سالعلی کردنائیج3

09 دی 21902568281381 18-17سالرضا بور4

16 آذر 21506924061381 18-17سالاحد احمدی5

27 اسفند 21506244941380 18-17سالکارن قلی زاده6



9

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای استان  البرز

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

17 اردیبهشت 03126862691382 16-15 سالامیررضا بامداد1

05 آذر 02001226141382 16-15 سالعلیرضا تقی بیگی2



10

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای کیان شنای گلستان

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

04 اردیبهشت 21110815071383 16-15 سالرضا صادقی1

05 تیر 21110287701382 16-15 سالهومر عباسی2

07 مهر 20812032191383 16-15 سالمهدی سوخت سرایی3

17 آبان 21111138241383 16-15 سالپدرام کشمیری4



11

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر هاشمی نژاد

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

01 آبان 09271434961383 16-15 سالامیر حسین یزدی نژاد1

02 آبان 09273987291383 16-15 سالمازیار بکیان2

03 آبان 09260913281381 18-17سالیاسین قنبرزاده3

02 آبان 09266883321382 16-15 سالسید احسان مهدیزاده4

31 تیر 10510848061382 16-15 سالعلی صادقی ثمرجان5

05 اسفند 09274476731383 16-15 سالعلی اصغر خوشخو آبقد6



12

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هاشمی نژاد ب

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

19 اسفند 09264818431381 18-17سالسید پارسا خورسند1

13 آذر 09268284011382 16-15 سالمبین شکوهی2

25 اردیبهشت 09265746631382 16-15 سالاردالن ذوالفقاری3



13

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای موج ایران (ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

13 خرداد 01503813791382 16-15 سالعرشیا قدیری1

14 اردیبهشت 01503614591382 16-15 سالپوریا کاکاوند2

18 تیر 00256389471383 16-15 سالمحمدمهدی باقری3

01 فروردین 01104149851383 16-15 سالآروین اکبری4



14

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استان چهار محال و بختیاری

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

09 دی 46109849701383 16-15 سالسید عبدالرحیم حسینی1

25 اردیبهشت 46402865541383 16-15 سالامیر محمد منصوری2

16 دی 46402654331381 18-17سالمحمد جواد ملکوتی3

05 آبان 46109247141382 16-15 سالمحمد رضا صادقی4



15

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای والهای آبی

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

07 آبان 02502818721383 16-15 سالامیرحسین قالیباف1

03 اسفند 02503337751383 16-15 سالآرنیس غازاریان2

22 دی 02501457151382 16-15 سالآریا قنبرزاده3

14 دی 02501374371382 16-15 سالپوریا بابایی4



16

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای آکادمی شنای تبریز

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

06 خرداد 13637308431383 16-15 سالمجتبی دهقان زاده1

19 اردیبهشت 13634489271382 16-15 سالعلی ابراهیم پور2

12 فروردین 13629479381380 18-17سالرضا ایازی3

17 مهر 29606146661380 18-17سالمبین حسین نژاد4



17

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای استان سمنان

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

04 دی 45804522671382 16-15 سالعرفان یونسیان1

25 خرداد 45804628821383 16-15 سالپارسا پندارپور فرد2



18

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر شهید بابک خوزستان (الف)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

29 مرداد 46108153541380 18-17سالعلیرضا صفری1

01 بهمن 18106909861381 18-17سالعلی حسونی2

06 مهر 18505144371382 16-15 سالحامد عبدالهی3

21 فروردین 17442117441383 16-15 سالفرزاد جالیی4

18 بهمن 03130739291383 16-15 سالعارف چراغی عارف چراغی5

09 آبان 02501078211382 16-15 سالاحمد رضا امیر6

01 مهر 39803885911381 18-17سالمحمدرضا شوندی7



19

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر کارون اهواز

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

09 دی 17441116931382 16-15 سالابوالفضل حیدری1



20

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استان بوشهر

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

03 فروردین 08905998231381 18-17سالاحسان نژاد حسینی1



21

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوار

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

08 تیر 07809755291380 18-17سالامیرعلی مسعودیفر1



22

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر آبی هشتم (الف)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

14 دی 09268855531382 16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی1



23

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هدف قم

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

10 فروردین 03722997171381 18-17سالارسالن قائم مقامی1

28 آذر 03727112271383 16-15 سالمحمد حسین معینی فر2

28 آذر 03727112191383 16-15 سالمحمد حسن معینی فر3

26 خرداد 03726293261383 16-15 سالپویا فالح4



24

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای جنوب غرب تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

15 دی 03727168651383 16-15 سالیوسف هاشمی1

23 خرداد 02002670941383 16-15 سالعرشیا زهرایی محمد آبادی2

15 شهریور 01506995491383 16-15 سالامیر محمد خانلو3

14 آذر 01500114661380 18-17سالسینا بشار4



25

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای شهر ری(ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

08 تیر 02002840371383 16-15 سالسیدسبحان مهدئی1

09 مهر 49011726621382 16-15 سالسهیل ستاری2



26

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای مرودشت

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

23 مرداد 24210156931383 16-15 سالمیثم بهمئی1

06 فروردین 24209987231383 16-15 سالاحمد رضا دهقانی2

11 بهمن 24210388121383 16-15 سالاحمد رضا دهقان3

07 خرداد 22838329691383 16-15 سالمحمد امین زارع4



27

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای باشگاه پاس تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

12 بهمن 02004334411383 16-15 سالپارسا فصاحت1

16 آبان 02501085341382 16-15 سالمعین کوثری2

03 آذر 01507535001383 16-15 سالسبحان جانمراد نوری3

13 اسفند 02501675491382 16-15 سالبهراد صدیق4



28

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای آراد گیالن

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

19 آبان 25815578421382 16-15 سالامیر تعبد1

07 خرداد 25815182941382 16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم2



29

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای آکادمی شنای تبریز(ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

20 آبان 13635618121382 16-15 سالامیرحسین صفرزاده1





۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال50متر آزاد16

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5600:25.11 هیات شنای مازندران83علی کردنائیج1

16دوم6200:25.40 هیات شنای مرکزی83علی جعفری2

15سوم6300:25.50 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش دین پناه3

14چهارم6500:25.51 موج ایران (الف)82علی دادرس مقدم4

13پنجم6400:25.54 موج ایران (الف)83علی جبلی5

12ششم5300:26.07 استان چهار محال و بختیاری82محمد رضا صادقی6

11هفتم6100:26.11 هیات شنای شهر ری82عرفان مقدم7

10هشتم5700:26.23 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر8

8نهم6700:26.56 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه9

7دهم5100:26.70 هیات شنای استان  البرز82امیررضا بامداد10

7دهم5500:26.70 استخر هاشمی نژاد82سید احسان مهدیزاده11

5دوازدهم4700:26.80 82احمد رضا امیر12
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

4سیزدهم4300:26.84 83سید حسام الدین بنی هاشمیان13
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3چهاردهم6600:26.91 استخر هاشمی نژاد82علی صادقی ثمرجان14

2پانزدهم5200:27.13 83علی محمد اکبری15
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

1شانزدهم4600:27.32 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی16

3400:27.730 83عارف چراغی عارف چراغی17
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

4200:28.020 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده18

3300:28.170 والهای آبی83امیرحسین قالیباف19

3100:28.270 موج ایران (ب)83محمدمهدی باقری20

5400:28.520 هیات شنای شهر ری82حسین بهزاد21

4100:28.820 هیات شنای استان  البرز82علیرضا تقی بیگی22

2100:28.950 هاشمی نژاد ب82مبین شکوهی23

4500:29.000 هیات شنای شهر ری(ب)83سیدسبحان مهدئی24

3500:29.070 آراد گیالن82امیر تعبد25

2400:29.080 والهای آبی82آریا قنبرزاده26

4400:29.400 موج ایران (ب)82عرشیا قدیری27

3600:29.670 باشگاه پاس تهران83سبحان جانمراد نوری28

3200:29.720 هیات شنای استان سمنان82عرفان یونسیان29

3700:30.050 باشگاه پاس تهران82معین کوثری30

2300:30.080 آراد گیالن82امیر سام راستگوی فهیم31

2200:30.350 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده32

1500:30.360 استخر کارون اهواز82ابوالفضل حیدری33

1300:30.660 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1400:30.670 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی35

2700:30.960 هدف قم83پویا فالح36

2500:31.820 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور37

2600:31.850 هاشمی نژاد ب82اردالن ذوالفقاری38

1200:33.680 هیات شنای استان سمنان83پارسا پندارپور فرد39



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال50متر قورباغه10

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6200:30.69 هیات شنای شهر ری83محمدحسن شکری1

16دوم6300:31.05 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه2

15سوم5400:31.33 موج ایران (ب)82عرشیا قدیری3

14چهارم6600:31.54 هیات شنای شهر ری82عرفان مقدم4

13پنجم6100:31.77 82سجاد سرایی5
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

12ششم5500:32.38 موج ایران (الف)83محمدامین سعدی6

11هفتم6700:32.84 کیان شنای گلستان83مهدی سوخت سرایی7

10هشتم6500:32.96 استخر هاشمی نژاد مشهد82سید ایمان مهدیزاده8

8نهم6400:34.23 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد9

7دهم3200:34.37 موج ایران (ب)83محمدمهدی باقری10

6یازدهم5200:34.90 استخر هاشمی نژاد83علی اصغر خوشخو آبقد11

5دوازدهم5300:35.33 هیات شنای شهر ری(ب)83سیدسبحان مهدئی12

4سیزدهم4400:35.60 83آروین عال المحدثین13
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3چهاردهم5600:35.76 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی14

2پانزدهم3400:35.97 والهای آبی83آرنیس غازاریان15

1شانزدهم5700:36.50 هیات شنای شهر ری(ب)82سهیل ستاری16

4700:36.640 هدف قم83محمد حسن معینی فر17

4200:36.680 استخر نور منطقه 6 تهران83سیدامیرهومن میرمنتهائی18

4300:36.990 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری19

3100:37.170 هدف قم83محمد حسین معینی فر20

4500:37.330 مرودشت83میثم بهمئی21

5100:37.770 هیات شنای مرکزی83اشکان یعقوبی22

1400:37.970 استخر کارون اهواز82ابوالفضل حیدری23

2300:39.410 باشگاه پاس تهران83پارسا فصاحت24

2400:39.960 هیات شنای جنوب غرب تهران83عرشیا زهرایی محمد آبادی25

3700:40.280 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی26

3300:40.500 والهای آبی82پوریا بابایی27

4600:40.970 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور28

4100:41.570 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده29

3500:42.510 آراد گیالن82امیر تعبد30

2200:42.750 مرودشت83احمد رضا دهقانی31

2500:44.640 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو32

2600:44.820 باشگاه پاس تهران82بهراد صدیق33

1300:45.400 82حامد عبدالهی34
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3600:45.910 آراد گیالن82امیر سام راستگوی فهیم35

1500:47.260 83فرزاد جالیی36
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال50متر کرال پشت54

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5500:27.27 کیان شنای گلستان82هومر عباسی1

16دوم5600:29.20 استخر هاشمی نژاد مشهد82ابولفضل قبادی2

15سوم5700:29.93 استخر نور منطقه 6 تهران83سیدامیرهومن میرمنتهائی3

14چهارم5200:30.11 هیات شنای شهر ری83حسین شادمهر4

13پنجم5400:30.21 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان5

12ششم4300:30.57 کیان شنای گلستان83پدرام کشمیری6

11هفتم4500:30.90 استان چهار محال و بختیاری82محمد رضا صادقی7

10هشتم4100:31.85 82احمد رضا امیر8
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

8نهم4600:32.34 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش دین پناه9

7دهم3700:32.37 موج ایران (ب)82پوریا کاکاوند10

6یازدهم4700:32.41 مرودشت83میثم بهمئی11

5دوازدهم2300:32.47 موج ایران (الف)83سام بالود12

4سیزدهم4200:32.92 هیات شنای شهر ری82حسین بهزاد13

3چهاردهم3500:33.23 83علی نیکخواه14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم2500:33.40 موج ایران (ب)83آروین اکبری15

1شانزدهم2400:33.46 هیات شنای مازندران83علی عموئی16

3200:33.870 هیات شنای استان  البرز82علیرضا تقی بیگی17

3300:34.540 استان چهار محال و بختیاری83سید عبدالرحیم حسینی18

4400:35.310 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی19

5100:35.690 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی20

3100:36.260 هدف قم83پویا فالح21

3400:36.350 آراد گیالن82امیر سام راستگوی فهیم22

1500:36.690 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی23

1400:37.300 والهای آبی83آرنیس غازاریان24

2700:37.470 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده25

1200:39.600 والهای آبی82پوریا بابایی26

1600:39.990 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو27

2600:42.560 باشگاه پاس تهران82بهراد صدیق28

1300:42.740 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور29

1100:43.050 استخر کارون اهواز82ابوالفضل حیدری30

00خطا17 83فرزاد جالیی31
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00خطا36 آراد گیالن82امیر تعبد32

00خطا22 هیات شنای استان سمنان82عرفان یونسیان33

00غایب21 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

00خطا53 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال50متر پروانه62

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5300:27.28 کیان شنای گلستان83رضا صادقی1

16دوم6600:27.50 موج ایران (الف)83علی جبلی2

15سوم6700:27.75 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر3

14چهارم4400:27.97 موج ایران (ب)82عرشیا قدیری4

13پنجم4300:28.07 موج ایران (الف)82علی دادرس مقدم5

12ششم6500:28.24 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه6

11هفتم6400:28.49 هیات شنای مرکزی83علی جعفری7

10هشتم6300:28.66 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش دین پناه8

8نهم1200:28.77 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان9

7دهم6200:28.82 هیات شنای شهر ری83حسین شادمهر10

6یازدهم6100:29.01 83علی محمد اکبری11
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5دوازدهم5100:29.20 هیات شنای استان  البرز82امیررضا بامداد12

4سیزدهم5400:29.26 استخر نور منطقه 6 تهران83سیدامیرهومن میرمنتهائی13

3چهاردهم5600:29.38 استخر هاشمی نژاد82سید احسان مهدیزاده14

2پانزدهم5700:29.82 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده15

1شانزدهم3200:29.88 83آروین عال المحدثین16
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2600:30.090 83عارف چراغی عارف چراغی17
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

3700:30.230 هیات شنای مازندران83علی عموئی18

5500:30.260 هیات شنای شهر ری82حسین بهزاد19

3400:30.760 موج ایران (ب)83محمدمهدی باقری20

4700:30.860 هدف قم83محمد حسن معینی فر21

3300:30.880 والهای آبی83امیرحسین قالیباف22

4100:32.120 هاشمی نژاد ب82مبین شکوهی23

3600:32.560 والهای آبی82آریا قنبرزاده24

2400:32.590 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی25

5200:32.870 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی26

4500:32.970 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری27

4600:32.970 هاشمی نژاد ب82اردالن ذوالفقاری28

3500:33.120 هیات شنای استان  البرز82علیرضا تقی بیگی29

2700:33.170 آراد گیالن82امیر سام راستگوی فهیم30

2100:33.200 باشگاه پاس تهران82معین کوثری31

4200:33.990 مرودشت83احمد رضا دهقان32

2300:34.830 آراد گیالن82امیر تعبد33

2200:35.260 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده34

3100:35.670 مرودشت83احمد رضا دهقانی35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2500:35.900 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور36

1400:37.830 باشگاه پاس تهران83سبحان جانمراد نوری37

1300:39.220 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو38

1500:48.990 83فرزاد جالیی39
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال100 متر آزاد36

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6100:54.72 موج ایران (الف)83علی جبلی1

16دوم6300:55.15 هیات شنای مرکزی83علی جعفری2

15سوم5500:55.17 هیات شنای مازندران83علی کردنائیج3

14چهارم6600:55.99 کیان شنای گلستان82هومر عباسی4

13پنجم6700:56.31 موج ایران (الف)82علی دادرس مقدم5

12ششم5600:57.38 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید مهدی فرید مهر6

11هفتم5200:57.70 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر7

10هشتم5300:57.81 استان چهار محال و بختیاری82محمد رضا صادقی8

8نهم6500:57.95 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش دین پناه9

7دهم6400:58.19 استخر هاشمی نژاد82علی صادقی ثمرجان10

6یازدهم6200:58.45 هیات شنای استان  البرز82امیررضا بامداد11

5دوازدهم5700:59.77 83سید حسام الدین بنی هاشمیان12
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4سیزدهم5400:59.80 استخر هاشمی نژاد82سید احسان مهدیزاده13

3چهاردهم4401:00.38 83علی محمد اکبری14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم3301:01.21 استخر نور منطقه 6 تهران83سیدامیرهومن میرمنتهائی15

1شانزدهم4601:01.49 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده16

3401:02.100 83عارف چراغی عارف چراغی17
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

3701:02.930 82احمد رضا امیر18
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

4101:03.280 موج ایران (ب)83محمدمهدی باقری19

4501:04.520 هیات شنای مرکزی83اشکان یعقوبی20

3101:04.870 والهای آبی83امیرحسین قالیباف21

3201:05.380 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی22

2201:05.870 باشگاه پاس تهران83سبحان جانمراد نوری23

4201:05.990 هیات شنای استان  البرز82علیرضا تقی بیگی24

3501:06.330 هیات شنای استان سمنان82عرفان یونسیان25

2301:07.220 والهای آبی83آرنیس غازاریان26

2601:08.240 باشگاه پاس تهران82معین کوثری27

1401:08.440 استخر کارون اهواز82ابوالفضل حیدری28

2401:08.550 آراد گیالن82امیر سام راستگوی فهیم29

3601:08.700 آراد گیالن82امیر تعبد30

5101:08.890 مرودشت83احمد رضا دهقانی31

4701:08.970 هاشمی نژاد ب82اردالن ذوالفقاری32

1301:09.890 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده33

4301:10.980 مرودشت83احمد رضا دهقان34

2501:11.920 هدف قم83پویا فالح35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2101:12.950 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو36

1501:14.380 هیات شنای استان سمنان83پارسا پندارپور فرد37



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال100 متر قورباغه28

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5401:06.92 موج ایران (الف)82مهران قاسم زاده اصل1

16دوم5301:08.49 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه2

15سوم5601:08.97 هیات شنای شهر ری83محمدحسن شکری3

14چهارم5101:09.31 هیات شنای شهر ری82عرفان مقدم4

13پنجم5501:09.67 موج ایران (الف)83محمدامین سعدی5

12ششم4301:10.23 82سجاد سرایی6
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

11هفتم4501:10.99 استخر هاشمی نژاد مشهد82سید ایمان مهدیزاده7

10هشتم5201:11.26 موج ایران (ب)82عرشیا قدیری8

8نهم4401:14.04 کیان شنای گلستان83مهدی سوخت سرایی9

7دهم5701:15.90 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد10

6یازدهم4601:18.48 هیات شنای شهر ری(ب)83سیدسبحان مهدئی11

5دوازدهم4701:18.84 استخر هاشمی نژاد83علی اصغر خوشخو آبقد12

4سیزدهم4101:19.93 موج ایران (ب)83محمدمهدی باقری13

3چهاردهم3501:20.92 83آروین عال المحدثین14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم3601:21.85 والهای آبی83آرنیس غازاریان15

1شانزدهم3701:21.93 هدف قم83محمد حسن معینی فر16

3201:22.240 هیات شنای شهر ری(ب)82سهیل ستاری17

3301:23.550 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی18

3101:24.780 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری19

2501:25.240 باشگاه پاس تهران83پارسا فصاحت20

3401:31.070 هیات شنای مرکزی83اشکان یعقوبی21

2401:31.620 هیات شنای جنوب غرب تهران83عرشیا زهرایی محمد آبادی22

1401:33.180 والهای آبی82پوریا بابایی23

2301:33.500 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور24

2601:35.240 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده25

4201:35.510 مرودشت83احمد رضا دهقانی26

2701:40.120 باشگاه پاس تهران82بهراد صدیق27

2101:42.880 مرودشت83محمد امین زارع28

1601:44.580 82حامد عبدالهی29
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1201:48.860 83فرزاد جالیی30
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00غایب15 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی31

00خطا13 استخر کارون اهواز82ابوالفضل حیدری32

00خطا22 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی33



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال100متر کرال پشت6

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول4401:01.49 کیان شنای گلستان82هومر عباسی1

16دوم4101:04.18 هیات شنای شهر ری83حسین شادمهر2

15سوم4501:04.29 استخر هاشمی نژاد مشهد82ابولفضل قبادی3

14چهارم4601:05.06 استخر نور منطقه 6 تهران83سیدامیرهومن میرمنتهائی4

13پنجم4701:05.80 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان5

12ششم4301:07.06 هیات شنای مرکزی83علی جعفری6

11هفتم3301:08.37 استان چهار محال و بختیاری82محمد رضا صادقی7

10هشتم4201:08.79 کیان شنای گلستان83پدرام کشمیری8

8نهم3401:09.23 مرودشت83میثم بهمئی9

7دهم2101:09.67 83علی نیکخواه10
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6یازدهم2301:10.58 موج ایران (الف)83سام بالود11

5دوازدهم2501:11.52 موج ایران (ب)82پوریا کاکاوند12

4سیزدهم3501:13.09 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی13

3چهاردهم2201:13.18 موج ایران (ب)83آروین اکبری14

2پانزدهم3601:14.23 هیات شنای مازندران83علی عموئی15

1شانزدهم3101:14.71 هیات شنای استان  البرز82علیرضا تقی بیگی16

3701:16.660 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی17

2401:17.850 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی18

1401:20.020 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده19

1301:25.490 هدف قم83پویا فالح20

1502:07.620 83فرزاد جالیی21
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00خطا26 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو22

00غایب32 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش دین پناه23



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال100متر پروانه48

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول4201:00.12 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید مهدی فرید مهر1

16دوم4501:01.34 کیان شنای گلستان83رضا صادقی2

15سوم4601:02.25 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر3

14چهارم3501:02.36 هیات شنای شهر ری83حسین شادمهر4

13پنجم4301:03.25 هیات شنای مرکزی83علی جعفری5

12ششم4101:04.28 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش دین پناه6

11هفتم3401:04.36 موج ایران (الف)82علی دادرس مقدم7

10هشتم4401:04.78 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان8

8نهم3301:06.09 هیات شنای استان  البرز82امیررضا بامداد9

7دهم3701:07.00 استخر هاشمی نژاد82سید احسان مهدیزاده10

6یازدهم3601:07.75 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده11

5دوازدهم4701:07.89 83علی محمد اکبری12
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4سیزدهم3101:08.28 والهای آبی83امیرحسین قالیباف13

3چهاردهم1201:08.82 موج ایران (الف)83سام بالود14

2پانزدهم2201:09.53 83آروین عال المحدثین15
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

1شانزدهم3201:10.47 هیات شنای شهر ری82حسین بهزاد16

2301:15.200 موج ایران (ب)83محمدمهدی باقری17

2401:17.650 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی18

2501:18.150 هیات شنای مرکزی83اشکان یعقوبی19

2601:20.030 هاشمی نژاد ب82اردالن ذوالفقاری20

1401:21.570 هیات شنای استان  البرز82علیرضا تقی بیگی21

2701:21.690 مرودشت83احمد رضا دهقان22

2101:22.220 مرودشت83احمد رضا دهقانی23

1501:25.910 موج ایران (ب)83آروین اکبری24

1301:26.130 والهای آبی82آریا قنبرزاده25

1601:37.410 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده26



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال200مترآزاد2

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5501:59.22 هیات شنای مرکزی83علی جعفری1

16دوم5401:59.47 موج ایران (الف)82مهران قاسم زاده اصل2

15سوم4202:01.88 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید مهدی فرید مهر3

14چهارم5302:03.27 موج ایران (الف)83علی جبلی4

13پنجم5102:07.96 هیات شنای مازندران83علی کردنائیج5

12ششم4602:09.93 استخر هاشمی نژاد82علی صادقی ثمرجان6

11هفتم5702:10.17 هیات شنای استان  البرز82امیررضا بامداد7

10هشتم5602:11.13 82سجاد سرایی8
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

8نهم3602:11.92 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش دین پناه9

7دهم4302:15.90 استان چهار محال و بختیاری83سید عبدالرحیم حسینی10

6یازدهم4402:17.72 83علی محمد اکبری11
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5دوازدهم5202:19.74 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی12

4سیزدهم3302:20.87 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده13

3چهاردهم4102:23.86 استخر هاشمی نژاد83علی اصغر خوشخو آبقد14

2پانزدهم3502:25.85 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی15

1شانزدهم3202:26.17 هیات شنای استان سمنان82عرفان یونسیان16

3402:26.430 والهای آبی82آریا قنبرزاده17

4702:29.270 هیات شنای استان  البرز82علیرضا تقی بیگی18

2302:33.000 باشگاه پاس تهران83سبحان جانمراد نوری19

3702:33.110 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور20

2402:36.390 آراد گیالن82امیر تعبد21

2602:37.280 مرودشت83احمد رضا دهقانی22

3102:39.420 آراد گیالن82امیر سام راستگوی فهیم23

2502:39.850 باشگاه پاس تهران82معین کوثری24

1502:42.080 هاشمی نژاد ب82اردالن ذوالفقاری25

2202:47.090 هیات شنای استان سمنان83پارسا پندارپور فرد26

4502:49.080 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری27

2103:05.840 مرودشت83محمد امین زارع28

1403:43.350 82حامد عبدالهی29
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1303:58.980 83فرزاد جالیی30
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال200متر قورباغه40

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول4402:26.12 موج ایران (الف)82مهران قاسم زاده اصل1

16دوم4302:30.93 موج ایران (الف)83محمدامین سعدی2

15سوم3502:31.36 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه3

14چهارم4202:32.28 هیات شنای شهر ری83محمدحسن شکری4

13پنجم4602:37.29 هیات شنای شهر ری82عرفان مقدم5

12ششم4102:37.44 استخر هاشمی نژاد مشهد82سید ایمان مهدیزاده6

11هفتم4702:37.48 82سجاد سرایی7
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

10هشتم3402:52.52 کیان شنای گلستان83مهدی سوخت سرایی8

8نهم3602:53.96 هیات شنای شهر ری(ب)83سیدسبحان مهدئی9

7دهم3102:57.49 استخر هاشمی نژاد83علی اصغر خوشخو آبقد10

6یازدهم2402:59.67 هیات شنای شهر ری(ب)82سهیل ستاری11

5دوازدهم2303:01.81 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری12

4سیزدهم2203:03.93 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی13

3چهاردهم3303:07.45 83آروین عال المحدثین14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم2503:08.77 هدف قم83محمد حسن معینی فر15

1شانزدهم2703:09.79 باشگاه پاس تهران83پارسا فصاحت16

3203:18.050 هیات شنای مرکزی83اشکان یعقوبی17

2603:20.190 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور18

3703:28.750 هیات شنای جنوب غرب تهران83عرشیا زهرایی محمد آبادی19

1403:29.470 استخر کارون اهواز82ابوالفضل حیدری20

1303:32.390 والهای آبی82پوریا بابایی21

2103:42.350 باشگاه پاس تهران82بهراد صدیق22

1504:00.670 83فرزاد جالیی23
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1204:10.780 82حامد عبدالهی24
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00غایب45 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد25



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال200متر کرال پشت20

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3402:15.37 کیان شنای گلستان82هومر عباسی1

16دوم3502:19.68 استخر هاشمی نژاد مشهد82ابولفضل قبادی2

15سوم3702:22.74 استخر نور منطقه 6 تهران83سیدامیرهومن میرمنتهائی3

14چهارم3602:23.41 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان4

13پنجم3202:26.35 هیات شنای شهر ری83حسین شادمهر5

12ششم2202:29.15 موج ایران (الف)83سام بالود6

11هفتم3102:29.64 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید مهدی فرید مهر7

10هشتم2402:32.30 83علی نیکخواه8
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

8نهم3302:32.49 کیان شنای گلستان83پدرام کشمیری9

7دهم2302:39.27 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی10

6یازدهم1402:40.01 موج ایران (ب)83آروین اکبری11

5دوازدهم2502:44.10 هیات شنای مازندران83علی عموئی12

4سیزدهم1502:49.18 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی13

3چهاردهم2602:56.55 موج ایران (ب)82پوریا کاکاوند14

00خطا13 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده15



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال200متر پروانه14

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2402:09.73 موج ایران (الف)82مهران قاسم زاده اصل1

16دوم2302:13.15 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید مهدی فرید مهر2

15سوم2102:16.03 هیات شنای شهر ری83محمدحسن شکری3

14چهارم2202:16.27 کیان شنای گلستان83رضا صادقی4

13پنجم2702:16.56 کیان شنای گلستان82هومر عباسی5

12ششم2602:20.38 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه6

11هفتم2502:26.43 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر7

10هشتم1302:34.77 والهای آبی83امیرحسین قالیباف8

8نهم1202:43.29 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده9

7دهم1502:47.63 83سید حسام الدین بنی هاشمیان10
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6یازدهم1602:53.28 83آروین عال المحدثین11
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5دوازدهم1103:18.03 هاشمی نژاد ب82اردالن ذوالفقاری12

4سیزدهم1403:20.70 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری13



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال400متر آزاد24

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3404:14.46 هیات شنای مرکزی83علی جعفری1

16دوم3204:22.05 کیان شنای گلستان82هومر عباسی2

15سوم3504:23.45 موج ایران (الف)83علی جبلی3

14چهارم3304:24.48 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید مهدی فرید مهر4

13پنجم2304:30.78 هیات شنای مازندران83علی کردنائیج5

12ششم2404:40.16 82سجاد سرایی6
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

11هفتم2204:40.71 استخر هاشمی نژاد مشهد82سید ایمان مهدیزاده7

10هشتم1204:43.75 هیات شنای استان  البرز82امیررضا بامداد8

8نهم3704:49.23 استخر هاشمی نژاد82علی صادقی ثمرجان9

7دهم3104:49.57 کیان شنای گلستان83رضا صادقی10

6یازدهم2104:52.84 استان چهار محال و بختیاری83سید عبدالرحیم حسینی11

5دوازدهم2504:53.76 83سید حسام الدین بنی هاشمیان12
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4سیزدهم3604:59.90 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی13

3چهاردهم1505:03.16 مرودشت83میثم بهمئی14

2پانزدهم1705:06.57 استخر هاشمی نژاد83علی اصغر خوشخو آبقد15

1شانزدهم2705:12.47 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده16

2605:14.950 والهای آبی82آریا قنبرزاده17

1605:31.620 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور18

1405:44.220 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری19

1306:15.240 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو20

1106:18.620 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده21



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال800متر آزاد52

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3408:38.72 هیات شنای مرکزی83علی جعفری1

16دوم3209:02.08 موج ایران (الف)82مهران قاسم زاده اصل2

15سوم3309:06.75 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید مهدی فرید مهر3

14چهارم3609:19.81 موج ایران (الف)83محمدامین سعدی4

13پنجم1209:31.53 هیات شنای مازندران83علی کردنائیج5

12ششم2409:38.00 82سجاد سرایی6
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

11هفتم2709:56.97 استخر هاشمی نژاد مشهد82سید ایمان مهدیزاده7

10هشتم1610:09.75 استان چهار محال و بختیاری83سید عبدالرحیم حسینی8

8نهم1410:09.98 83علی نیکخواه9
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

7دهم3110:13.42 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی10

6یازدهم1510:40.89 مرودشت83میثم بهمئی11

5دوازدهم1110:45.15 استخر هاشمی نژاد83علی اصغر خوشخو آبقد12

4سیزدهم2610:58.79 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده13

3چهاردهم2511:01.83 هیات شنای شهر ری(ب)82سهیل ستاری14

2پانزدهم2311:37.91 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی15

1شانزدهم2211:38.09 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور16

1311:55.780 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری17

2113:45.610 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده18

00غایب35 هیات شنای شهر ری82حسین بهزاد19

00غایب37 استخر هاشمی نژاد82علی صادقی ثمرجان20



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال100متر مختلط انفرادی58

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6701:02.68 هیات شنای شهر ری83محمدحسن شکری1

16دوم6401:02.69 موج ایران (الف)82مهران قاسم زاده اصل2

15سوم6601:02.80 کیان شنای گلستان82هومر عباسی3

14چهارم6301:03.11 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه4

13پنجم6201:04.65 موج ایران (الف)83علی جبلی5

12ششم5201:05.44 استخر هاشمی نژاد مشهد82ابولفضل قبادی6

11هفتم5501:06.40 82سجاد سرایی7
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

10هشتم5101:06.58 هیات شنای شهر ری82عرفان مقدم8

8نهم4101:09.06 استخر هاشمی نژاد82سید احسان مهدیزاده9

7دهم2201:09.85 هیات شنای استان  البرز82امیررضا بامداد10

6یازدهم4201:10.07 هیات شنای شهر ری(ب)83سیدسبحان مهدئی11

5دوازدهم4301:10.55 83سید حسام الدین بنی هاشمیان12
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4سیزدهم5401:11.22 استان چهار محال و بختیاری82محمد رضا صادقی13

3چهاردهم6501:12.36 والهای آبی83امیرحسین قالیباف14

2پانزدهم4701:12.44 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد15

1شانزدهم4601:13.33 هیات شنای مازندران83علی عموئی16

6101:13.470 هاشمی نژاد ب82مبین شکوهی17

4501:14.690 آکادمی شنای تبریز83مجتبی دهقان زاده18

4401:14.720 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی19

3301:15.710 هیات شنای شهر ری(ب)82سهیل ستاری20

3101:16.280 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری21

2301:16.730 موج ایران (ب)83آروین اکبری22

5301:17.280 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی23

2501:17.310 موج ایران (ب)82پوریا کاکاوند24

3701:17.790 باشگاه پاس تهران82معین کوثری25

3601:19.650 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده26

5601:21.160 مرودشت83احمد رضا دهقانی27

3401:21.490 هیات شنای جنوب غرب تهران83یوسف هاشمی28

1401:21.790 آراد گیالن82امیر سام راستگوی فهیم29

2701:23.600 آراد گیالن82امیر تعبد30

1301:23.910 والهای آبی82پوریا بابایی31

3501:25.140 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور32

5701:29.110 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر33

1501:45.220 82حامد عبدالهی34
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1201:50.140 83فرزاد جالیی35
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00غایب24 باشگاه پاس تهران83سبحان جانمراد نوری36

00خطا21 هیات شنای جنوب غرب تهران83عرشیا زهرایی محمد آبادی37

00خطا26 استخر کارون اهواز82ابوالفضل حیدری38

00غایب32 استخر آبی هشتم (الف)82امیررضا محمدی فرهنگی39



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال200متر مختلط انفرادی44

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3302:13.18 موج ایران (الف)82مهران قاسم زاده اصل1

16دوم3502:17.11 کیان شنای گلستان82هومر عباسی2

15سوم3602:21.28 استخر هاشمی نژاد مشهد82معراج توروه3

14چهارم3202:22.02 موج ایران (الف)83علی جبلی4

13پنجم2102:23.29 استخر هاشمی نژاد مشهد82ابولفضل قبادی5

12ششم3102:27.61 82سجاد سرایی6
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

11هفتم2302:27.78 استخر هاشمی نژاد82سید احسان مهدیزاده7

10هشتم2502:30.25 استخر نور منطقه 6 تهران83سیدامیرهومن میرمنتهائی8

8نهم3702:31.78 83سید حسام الدین بنی هاشمیان9
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

7دهم2402:35.78 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی10

6یازدهم2702:36.09 هیات شنای شهر ری(ب)83سیدسبحان مهدئی11

5دوازدهم3402:38.62 مرودشت83میثم بهمئی12

4سیزدهم2202:38.84 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد13

3چهاردهم1302:50.92 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری14

2پانزدهم2602:54.93 موج ایران (ب)82پوریا کاکاوند15

1شانزدهم1202:56.40 والهای آبی82آریا قنبرزاده16

1103:00.880 آکادمی شنای تبریز(ب)82امیرحسین صفرزاده17

1503:01.940 باشگاه پاس تهران83پارسا فصاحت18

1603:03.820 آکادمی شنای تبریز82علی ابراهیم پور19

1703:18.630 هیات شنای جنوب غرب تهران83امیر محمد خانلو20

00غایب14 هاشمی نژاد ب82مبین شکوهی21



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال100*4 متر آزاد تیمی32

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول2403:45.55 1
علی جبلی-محمدامین سعدی-علی دادرس

مقدم-مهران قاسم زاده اصل
موج ایران (الف)-

32دوم2203:48.03 2
معراج توروه-سید مهدی فرید مهر-ابول

فضل قبادی-کیارش دین پناه
استخر هاشمی نژاد مشهد-

30سوم2103:59.53 3
هومر عباسی-مهدی سوخت سرایی-پدرام

کشمیری-رضا صادقی
کیان شنای گلستان-

28چهارم2604:04.54 4

سجاد سرایی-آروین عال المحدثین-سید

حسام الدین بنی هاشمیان-علی محمد

اکبری

-
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

26پنجم2504:04.55 5
اشکان یعقوبی-علیرضا وروانی فرهانی-امیر

رضا نوروزی-علی جعفری
هیات شنای مرکزی-

24ششم2704:04.92 6
سید احسان مهدیزاده-مازیار بکیان-امیر

حسین یزدی نژاد-علی صادقی ثمرجان
استخر هاشمی نژاد-

22هفتم1504:29.27 7
امیرحسین قالیباف-آرنیس غازاریان-پوریا

بابایی-آریا قنبرزاده
والهای آبی-

20هشتم2304:55.92 8
عرشیا قدیری-آروین اکبری-پوریا

کاکاوند-محمدمهدی باقری
موج ایران (ب)-

1305:29.850 9
عارف چراغی عارف چراغی-فرزاد جالیی

احمد رضا امیر-حامد عبدالهی-
-

استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00غایب12 10
محمدحسن شکری-حسین شادمه

ر-حسین بهزاد-عرفان مقدم
هیات شنای شهر ری-

00خطا14 11
میثم بهمئی-احمد رضا دهقانی-محمد

امین زارع-احمد رضا دهقان
مرودشت-



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

16-15 سال100*4 متر مختلط تیمی66

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول2404:10.11 1
ابولفضل قبادی-معراج توروه-سید مهدی

فرید مهر-کیارش دین پناه
استخر هاشمی نژاد مشهد-

32دوم2304:15.59 2
هومر عباسی-مهدی سوخت سرایی-رضا

صادقی-پدرام کشمیری
کیان شنای گلستان-

30سوم2504:19.34 3
سام بالود-محمدامین سعدی-مهران قاسم

زاده اصل-علی جبلی
موج ایران (الف)-

28چهارم2104:29.30 4
سید حسام الدین بنی هاشمیان-سجاد

سرایی-علی نیکخواه-علی محمد اکبری
-

آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

26پنجم1504:36.53 5
حسین شادمهر-عرفان مقدم-محمدحسن

شکری-حسین بهزاد
هیات شنای شهر ری-

24ششم2204:55.37 6
پوریا کاکاوند-عرشیا قدیری-محمدمهدی

باقری-آروین اکبری
موج ایران (ب)-

22هفتم2604:57.91 7
علیرضا وروانی فرهانی-اشکان یعقوبی-علی

جعفری-امیر رضا نوروزی
هیات شنای مرکزی-

20هشتم1305:12.18 8
آرنیس غازاریان-پوریا بابایی-امیرحسین

قالیباف-آریا قنبرزاده
والهای آبی-

1205:20.520 9
میثم بهمئی-محمد امین زارع-احمد رضا

دهقان-احمد رضا دهقانی
مرودشت-

1405:40.970 10
بهراد صدیق-پارسا فصاحت-سبحان

جانمراد نوری-معین کوثری
باشگاه پاس تهران-

00غایب27 11
احمد رضا امیر-فرزاد جالیی-عارف چراغی

عارف چراغی-حامد عبدالهی
-

استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال50متر آزاد15

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3600:24.75 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

16دوم2600:24.76 هاشمی نژاد ب81سید پارسا خورسند2

15سوم3200:24.92 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی3

14چهارم3100:25.10 80آرتین انصارى اشلقى4
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

13پنجم3400:25.96 81علی حسونی5
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

12ششم2700:25.99 استان بوشهر81احسان نژاد حسینی6

11هفتم2300:26.05 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری7

10هشتم1600:26.14 81محمد جبلی8
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

8نهم2400:26.37 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی9

7دهم3300:26.72 موج ایران (الف)81سید طاها کامدار10

6یازدهم2200:26.80 هیات شنای مازندران81احد احمدی11

5دوازدهم3500:26.83 هیات شنای شهر ری81سپهر مقدسی12

4سیزدهم2500:26.99 80علیرضا صفری13
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

3چهاردهم3700:27.96 هیات شنای شهر ری81محمد حسین شیرازی14

2پانزدهم1300:28.11 هیات شنای مازندران80کارن قلی زاده15

1شانزدهم1500:29.49 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی16

1200:30.710 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد17

2100:32.760 هدف قم81ارسالن قائم مقامی18

00خطا14 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی19



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال50متر قورباغه9

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3500:31.23 استخر هاشمی نژاد مشهد81سید امین مهدیزاده1

16دوم3600:32.24 80آرتین انصارى اشلقى2
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

15سوم3700:33.67 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد قائمی3

14چهارم3400:33.68 هیات شنای شهر ری81محمد حسین شیرازی4

13پنجم3300:33.97 هدف قم81ارسالن قائم مقامی5

12ششم3200:34.07 هیات شنای شهر ری80اریان احمدی6

11هفتم3100:34.66 هیات شنای مازندران81رضا بور7

10هشتم2200:35.17 هیات شنای مازندران81احد احمدی8

8نهم2300:36.72 هیات شنای مرکزی80مهران مسن9

7دهم1400:38.94 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار10

6یازدهم1300:39.47 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی11

5دوازدهم2500:39.82 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد12

4سیزدهم2600:55.06 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی13

00خطا24 80امیرعلی مسعودیفر14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00خطا15 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد15



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال50متر کرال پشت53

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2400:26.27 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

15سوم2500:27.82 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد قائمی2

14چهارم2600:28.72 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده3

12ششم2300:29.42 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی4

11هفتم2200:29.56 81علی حسونی5
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

10هشتم2100:29.67 81محمدرضا شوندی6
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

2پانزدهم1400:33.28 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار7

1300:43.730 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی8

1500:46.430 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد9



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال50متر پروانه61

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3200:26.23 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

16دوم2300:26.88 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی2

15سوم3500:26.90 هاشمی نژاد ب81سید پارسا خورسند3

14چهارم3300:27.78 80آرتین انصارى اشلقى4
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

13پنجم2600:28.11 81علی حسونی5
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

12ششم2400:28.63 81محمد جبلی6
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

11هفتم2500:28.66 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی7

10هشتم1200:28.92 استان بوشهر81احسان نژاد حسینی8

8نهم3400:28.93 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری9

7دهم3100:29.16 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی10

6یازدهم1300:29.17 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده11

5دوازدهم1400:29.63 80علیرضا صفری12
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

4سیزدهم3700:29.99 هیات شنای شهر ری81سپهر مقدسی13

3چهاردهم3600:30.00 موج ایران (الف)81سید طاها کامدار14

2پانزدهم2200:30.20 هیات شنای مازندران81احد احمدی15

1شانزدهم2100:30.88 هیات شنای شهر ری80شایان قلری16

1100:31.700 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی17

2700:31.770 هیات شنای مازندران80کارن قلی زاده18

1500:34.660 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار19

1600:36.190 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد20



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال100 متر آزاد35

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3500:54.79 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

16دوم3200:55.00 هاشمی نژاد ب81سید پارسا خورسند2

15سوم3400:56.36 80آرتین انصارى اشلقى3
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

14چهارم2500:57.05 استان بوشهر81احسان نژاد حسینی4

13پنجم2300:58.01 81علی حسونی5
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

12ششم2100:59.31 80علیرضا صفری6
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

11هفتم3100:59.98 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری7

10هشتم2401:00.33 موج ایران (الف)81سید طاها کامدار8

8نهم3601:01.67 هیات شنای شهر ری81سپهر مقدسی9

7دهم1401:02.60 هیات شنای مازندران81احد احمدی10

6یازدهم3701:03.70 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده11

5دوازدهم2601:04.32 هیات شنای مرکزی80مهران مسن12

4سیزدهم2701:04.72 هیات شنای مازندران80کارن قلی زاده13

3چهاردهم1301:07.70 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی14

2پانزدهم1501:11.57 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد15

1شانزدهم2201:41.32 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی16

00خطا33 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی17



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال100 متر قورباغه27

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2301:09.85 استخر هاشمی نژاد مشهد81سید امین مهدیزاده1

16دوم2601:11.81 80آرتین انصارى اشلقى2
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

15سوم1501:13.54 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد قائمی3

14چهارم2501:14.07 هیات شنای شهر ری81محمد حسین شیرازی4

13پنجم2401:15.05 80امیرعلی مسعودیفر5
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

12ششم1301:16.41 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی6

11هفتم2101:17.31 هدف قم81ارسالن قائم مقامی7

10هشتم2201:17.38 هیات شنای شهر ری80اریان احمدی8

8نهم2701:17.55 هیات شنای مازندران81رضا بور9

7دهم1201:26.51 هیات شنای مرکزی80مهران مسن10

6یازدهم1101:26.53 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی11

5دوازدهم1401:30.94 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد12

4سیزدهم1601:32.38 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار13

3چهاردهم1701:39.62 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد14



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال100متر کرال پشت5

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2400:57.40 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

16دوم2301:00.56 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد قائمی2

15سوم2201:01.76 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده3

14چهارم2601:03.57 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی4

13پنجم2501:07.00 هیات شنای شهر ری81سپهر مقدسی5

12ششم1401:07.97 81علی حسونی6
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

11هفتم1501:09.40 81محمدرضا شوندی7
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

10هشتم1301:14.83 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار8



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال100متر پروانه47

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2300:58.83 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

16دوم2401:00.36 هاشمی نژاد ب81سید پارسا خورسند2

15سوم2501:02.22 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی3

14چهارم2201:05.09 استان بوشهر81احسان نژاد حسینی4

13پنجم2701:05.62 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی5

12ششم2601:06.08 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده6

11هفتم1401:11.11 هیات شنای شهر ری80شایان قلری7

10هشتم1201:14.38 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی8

8نهم1501:15.25 هیات شنای مازندران81رضا بور9

7دهم1301:15.87 هیات شنای مازندران80کارن قلی زاده10

6یازدهم2101:19.41 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد11



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال200مترآزاد1

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2401:58.78 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد مهمان نواز1

16دوم2302:00.43 هاشمی نژاد ب81سید پارسا خورسند2

15سوم2202:03.26 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی3

14چهارم2602:06.51 81محمد جبلی4
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

13پنجم1302:06.54 استان بوشهر81احسان نژاد حسینی5

12ششم2102:09.91 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی6

11هفتم1402:11.31 80علیرضا صفری7
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

10هشتم1202:17.69 هیات شنای شهر ری80اریان احمدی8

8نهم2502:35.05 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد9

7دهم1502:36.50 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی10

6یازدهم2702:36.71 هیات شنای مرکزی80مهران مسن11

5دوازدهم1602:46.36 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد12



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال200متر قورباغه39

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2102:39.63 استخر هاشمی نژاد مشهد81سید امین مهدیزاده1

16دوم2402:41.19 هیات شنای شهر ری81محمد حسین شیرازی2

15سوم2302:41.58 80امیرعلی مسعودیفر3
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

14چهارم1402:44.77 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی4

13پنجم1302:54.56 هیات شنای مازندران81رضا بور5

12ششم2202:56.47 هدف قم81ارسالن قائم مقامی6

11هفتم1503:18.11 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار7

10هشتم2503:21.85 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد8

8نهم2603:26.55 هیات شنای مرکزی80مهران مسن9



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال200متر کرال پشت19

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول1402:09.82 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

16دوم1302:12.32 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد قائمی2

15سوم1502:17.67 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده3

14چهارم1202:29.94 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی4

13پنجم1102:39.61 81محمدرضا شوندی5
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00خطا16 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار6



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال200متر پروانه13

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول1302:23.64 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد مهمان نواز1

16دوم1602:25.65 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی2

15سوم1402:35.08 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده3

14چهارم1102:35.84 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی4

13پنجم1203:00.40 هیات شنای شهر ری80شایان قلری5

12ششم1703:06.40 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی6

11هفتم1503:10.30 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد7



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال400متر آزاد23

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2504:15.23 هاشمی نژاد ب81سید پارسا خورسند1

16دوم2404:15.57 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد مهمان نواز2

15سوم2304:24.38 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی3

14چهارم2204:34.54 81محمد جبلی4
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

13پنجم1404:42.67 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی5

12ششم2704:46.51 استان بوشهر81احسان نژاد حسینی6

11هفتم2604:55.96 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده7

10هشتم2105:28.98 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد8

8نهم1305:42.06 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی9

7دهم1506:11.52 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد10



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال800متر آزاد51

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2408:49.05 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد مهمان نواز1

16دوم2209:21.78 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی2

15سوم2509:35.22 81محمد جبلی3
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

14چهارم1309:53.87 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی4

13پنجم2609:57.32 استخر هاشمی نژاد81یاسین قنبرزاده5

12ششم1511:47.53 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد6

11هفتم1412:10.59 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی7

00خطا23 هاشمی نژاد ب81سید پارسا خورسند8



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال100متر مختلط انفرادی57

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2301:00.77 استخر هاشمی نژاد مشهد80علی فتحی1

16دوم2501:03.24 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد قائمی2

15سوم3401:04.84 80آرتین انصارى اشلقى3
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

14چهارم3101:05.86 81محمد جبلی4
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

13پنجم1401:08.41 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی5

12ششم3501:08.79 هیات شنای شهر ری81سپهر مقدسی6

11هفتم3201:09.25 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی7

10هشتم2201:10.52 80علیرضا صفری8
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

8نهم3601:12.49 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری9

7دهم2601:12.74 هیات شنای شهر ری80اریان احمدی10

6یازدهم1301:18.44 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی11

5دوازدهم2401:19.75 هدف قم81ارسالن قائم مقامی12

4سیزدهم3701:20.22 هیات شنای جنوب غرب تهران80سینا بشار13

3چهاردهم1501:27.96 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد14

00غایب33 80امیرعلی مسعودیفر15
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال200متر مختلط انفرادی43

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول2502:17.35 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد مهمان نواز1

16دوم2602:20.66 استخر هاشمی نژاد مشهد81محمد قائمی2

15سوم2302:23.14 81محمد جبلی3
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

14چهارم2402:23.39 80آرتین انصارى اشلقى4
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

13پنجم2202:35.18 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی5

12ششم1302:49.99 آکادمی شنای تبریز80رضا ایازی6

11هفتم1402:50.93 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد7

10هشتم1503:24.96 آکادمی شنای تبریز80مبین حسین نژاد8

00خطا21 استان چهار محال و بختیاری81محمد جواد ملکوتی9



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال100*4 متر آزاد تیمی31

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

0000:00.000 1
حسین رئوفی-محمد مهدی دلشاد-مهران

مسن-سپهر حیدری
هیات شنای مرکزی-



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 16-15 سال و 18-17سال

18-17سال100*4 متر مختلط تیمی65

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول1404:26.70 1
علی فتحی-سید امین مهدیزاده-مرتضی

حسینی-محمد مهمان نواز
استخر هاشمی نژاد مشهد-

32دوم1504:39.65 2
محمد حسین شیرازی-اریان احمدی-

شایان قلری-سپهر مقدسی
هیات شنای شهر ری-

30سوم1304:45.40 3
حسین رئوفی-مهران مسن-محمد مهدی

دلشاد-سپهر حیدری
هیات شنای مرکزی-





74

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر هاشمی نژاد مشهد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

18اول2001مترآزاد18-17سالمحمد مهمان نواز1 01:58.78

15سوم2001مترآزاد18-17سالمرتضی حسینی2 02:03.26

8نهم2002مترآزاد16-15 سالکیارش دین پناه3 02:11.92

15سوم2002مترآزاد16-15 سالسید مهدی فرید مهر4 02:01.88

16دوم1005متر کرال پشت18-17سالمحمد قائمی5 01:00.56

18اول1005متر کرال پشت18-17سالعلی فتحی6 00:57.40

15سوم1006متر کرال پشت16-15 سالابولفضل قبادی7 01:04.29

10060متر کرال پشت16-15 سالکیارش دین پناه8 00:00.00

15سوم509متر قورباغه18-17سالمحمد قائمی9 00:33.67

18اول509متر قورباغه18-17سالسید امین مهدیزاده10 00:31.23

10هشتم5010متر قورباغه16-15 سالسید ایمان مهدیزاده11 00:32.96

16دوم5010متر قورباغه16-15 سالمعراج توروه12 00:31.05

16دوم20013متر پروانه18-17سالمرتضی حسینی13 02:25.65

18اول20013متر پروانه18-17سالمحمد مهمان نواز14 02:23.64

12ششم20014متر پروانه16-15 سالمعراج توروه15 02:20.38

16دوم20014متر پروانه16-15 سالسید مهدی فرید مهر16 02:13.15

15سوم5015متر آزاد18-17سالمرتضی حسینی17 00:24.92

18اول5015متر آزاد18-17سالعلی فتحی18 00:24.75

15سوم5016متر آزاد16-15 سالکیارش دین پناه19 00:25.50

8نهم5016متر آزاد16-15 سالمعراج توروه20 00:26.56

18اول20019متر کرال پشت18-17سالعلی فتحی21 02:09.82

16دوم20019متر کرال پشت18-17سالمحمد قائمی22 02:12.32

16دوم20020متر کرال پشت16-15 سالابولفضل قبادی23 02:19.68

11هفتم20020متر کرال پشت16-15 سالسید مهدی فرید مهر24 02:29.64

15سوم40023متر آزاد18-17سالمرتضی حسینی25 04:24.38

16دوم40023متر آزاد18-17سالمحمد مهمان نواز26 04:15.57

14چهارم40024متر آزاد16-15 سالسید مهدی فرید مهر27 04:24.48

11هفتم40024متر آزاد16-15 سالسید ایمان مهدیزاده28 04:40.71

15سوم10027 متر قورباغه18-17سالمحمد قائمی29 01:13.54

18اول10027 متر قورباغه18-17سالسید امین مهدیزاده30 01:09.85

11هفتم10028 متر قورباغه16-15 سالسید ایمان مهدیزاده31 01:10.99

16دوم10028 متر قورباغه16-15 سالمعراج توروه32 01:08.49

33
کیارش دین پناه-سید مهدی فرید

مهر-ابولفضل قبادی-معراج توروه
32دوم10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 03:48.03

18اول10035 متر آزاد18-17سالعلی فتحی34 00:54.79

100350 متر آزاد18-17سالمرتضی حسینی35 00:00.00

12ششم10036 متر آزاد16-15 سالسید مهدی فرید مهر36 00:57.38

8نهم10036 متر آزاد16-15 سالکیارش دین پناه37 00:57.95

18اول20039متر قورباغه18-17سالسید امین مهدیزاده38 02:39.63

12ششم20040متر قورباغه16-15 سالسید ایمان مهدیزاده39 02:37.44



75

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر هاشمی نژاد مشهد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

15سوم20040متر قورباغه16-15 سالمعراج توروه40 02:31.36

18اول20043متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد مهمان نواز41 02:17.35

16دوم20043متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد قائمی42 02:20.66

15سوم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالمعراج توروه43 02:21.28

13پنجم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالابولفضل قبادی44 02:23.29

15سوم10047متر پروانه18-17سالمرتضی حسینی45 01:02.22

18اول10047متر پروانه18-17سالعلی فتحی46 00:58.83

12ششم10048متر پروانه16-15 سالکیارش دین پناه47 01:04.28

18اول10048متر پروانه16-15 سالسید مهدی فرید مهر48 01:00.12

16دوم80051متر آزاد18-17سالمرتضی حسینی49 09:21.78

18اول80051متر آزاد18-17سالمحمد مهمان نواز50 08:49.05

11هفتم80052متر آزاد16-15 سالسید ایمان مهدیزاده51 09:56.97

15سوم80052متر آزاد16-15 سالسید مهدی فرید مهر52 09:06.75

15سوم5053متر کرال پشت18-17سالمحمد قائمی53 00:27.82

18اول5053متر کرال پشت18-17سالعلی فتحی54 00:26.27

8نهم5054متر کرال پشت16-15 سالکیارش دین پناه55 00:32.34

16دوم5054متر کرال پشت16-15 سالابولفضل قبادی56 00:29.20

16دوم10057متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد قائمی57 01:03.24

18اول10057متر مختلط انفرادی18-17سالعلی فتحی58 01:00.77

14چهارم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالمعراج توروه59 01:03.11

12ششم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالابولفضل قبادی60 01:05.44

18اول5061متر پروانه18-17سالعلی فتحی61 00:26.23

16دوم5061متر پروانه18-17سالمرتضی حسینی62 00:26.88

12ششم5062متر پروانه16-15 سالمعراج توروه63 00:28.24

10هشتم5062متر پروانه16-15 سالکیارش دین پناه64 00:28.66

65
مرتضی حسینی-علی فتحی-محمد مهمان

نواز-سید امین مهدیزاده
36اول10065*4 متر مختلط تیمی18-17سال 04:26.70

66
کیارش دین پناه-سید مهدی فرید

مهر-ابولفضل قبادی-معراج توروه
36اول10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 04:10.11



76

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

14چهارم2001مترآزاد18-17سالمحمد جبلی1 02:06.51

10هشتم2002مترآزاد16-15 سالسجاد سرایی2 02:11.13

6یازدهم2002مترآزاد16-15 سالعلی محمد اکبری3 02:17.72

7دهم1006متر کرال پشت16-15 سالعلی نیکخواه4 01:09.67

16دوم509متر قورباغه18-17سالآرتین انصارى اشلقى5 00:32.24

13پنجم5010متر قورباغه16-15 سالسجاد سرایی6 00:31.77

4سیزدهم5010متر قورباغه16-15 سالآروین عال المحدثین7 00:35.60

7دهم20014متر پروانه16-15 سالسید حسام الدین بنی هاشمیان8 02:47.63

6یازدهم20014متر پروانه16-15 سالآروین عال المحدثین9 02:53.28

14چهارم5015متر آزاد18-17سالآرتین انصارى اشلقى10 00:25.10

10هشتم5015متر آزاد18-17سالمحمد جبلی11 00:26.14

4سیزدهم5016متر آزاد16-15 سالسید حسام الدین بنی هاشمیان12 00:26.84

2پانزدهم5016متر آزاد16-15 سالعلی محمد اکبری13 00:27.13

10هشتم20020متر کرال پشت16-15 سالعلی نیکخواه14 02:32.30

14چهارم40023متر آزاد18-17سالمحمد جبلی15 04:34.54

12ششم40024متر آزاد16-15 سالسجاد سرایی16 04:40.16

5دوازدهم40024متر آزاد16-15 سالسید حسام الدین بنی هاشمیان17 04:53.76

16دوم10027 متر قورباغه18-17سالآرتین انصارى اشلقى18 01:11.81

12ششم10028 متر قورباغه16-15 سالسجاد سرایی19 01:10.23

3چهاردهم10028 متر قورباغه16-15 سالآروین عال المحدثین20 01:20.92

21

علی محمد اکبری-سید حسام الدین بنی

هاشمیان-سجاد سرایی-آروین عال

المحدثین

28چهارم10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 04:04.54

15سوم10035 متر آزاد18-17سالآرتین انصارى اشلقى22 00:56.36

3چهاردهم10036 متر آزاد16-15 سالعلی محمد اکبری23 01:00.38

5دوازدهم10036 متر آزاد16-15 سالسید حسام الدین بنی هاشمیان24 00:59.77

11هفتم20040متر قورباغه16-15 سالسجاد سرایی25 02:37.48

3چهاردهم20040متر قورباغه16-15 سالآروین عال المحدثین26 03:07.45

15سوم20043متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد جبلی27 02:23.14

14چهارم20043متر مختلط انفرادی18-17سالآرتین انصارى اشلقى28 02:23.39

8نهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالسید حسام الدین بنی هاشمیان29 02:31.78

12ششم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالسجاد سرایی30 02:27.61

5دوازدهم10048متر پروانه16-15 سالعلی محمد اکبری31 01:07.89

2پانزدهم10048متر پروانه16-15 سالآروین عال المحدثین32 01:09.53

15سوم80051متر آزاد18-17سالمحمد جبلی33 09:35.22

8نهم80052متر آزاد16-15 سالعلی نیکخواه34 10:09.98



77

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

12ششم80052متر آزاد16-15 سالسجاد سرایی35 09:38.00

3چهاردهم5054متر کرال پشت16-15 سالعلی نیکخواه36 00:33.23

15سوم10057متر مختلط انفرادی18-17سالآرتین انصارى اشلقى37 01:04.84

14چهارم10057متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد جبلی38 01:05.86

11هفتم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالسجاد سرایی39 01:06.40

5دوازدهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالسید حسام الدین بنی هاشمیان40 01:10.55

12ششم5061متر پروانه18-17سالمحمد جبلی41 00:28.63

14چهارم5061متر پروانه18-17سالآرتین انصارى اشلقى42 00:27.78

6یازدهم5062متر پروانه16-15 سالعلی محمد اکبری43 00:29.01

1شانزدهم5062متر پروانه16-15 سالآروین عال المحدثین44 00:29.88

45
علی محمد اکبری-سید حسام الدین بنی

هاشمیان-سجاد سرایی-علی نیکخواه
28چهارم10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 04:29.30



78

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر نور منطقه 6 تهران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

14چهارم1006متر کرال پشت16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی1 01:05.06

50100متر قورباغه16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی2 00:36.68

15سوم20020متر کرال پشت16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی3 02:22.74

2پانزدهم10036 متر آزاد16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی4 01:01.21

10هشتم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی5 02:30.25

15سوم5054متر کرال پشت16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی6 00:29.93

4سیزدهم5062متر پروانه16-15 سالسیدامیرهومن میرمنتهائی7 00:29.26



79

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای مرکزی

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

6یازدهم2001مترآزاد18-17سالمهران مسن1 02:36.71

8نهم2001مترآزاد18-17سالمحمد مهدی دلشاد2 02:35.05

5دوازدهم2002مترآزاد16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی3 02:19.74

18اول2002مترآزاد16-15 سالعلی جعفری4 01:59.22

14چهارم1005متر کرال پشت18-17سالحسین رئوفی5 01:03.57

4سیزدهم1006متر کرال پشت16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی6 01:13.09

12ششم1006متر کرال پشت16-15 سالعلی جعفری7 01:07.06

5دوازدهم509متر قورباغه18-17سالمحمد مهدی دلشاد8 00:39.82

8نهم509متر قورباغه18-17سالمهران مسن9 00:36.72

3چهاردهم5010متر قورباغه16-15 سالامیر رضا نوروزی10 00:35.76

50100متر قورباغه16-15 سالاشکان یعقوبی11 00:37.77

11هفتم20013متر پروانه18-17سالمحمد مهدی دلشاد12 03:10.30

8نهم5015متر آزاد18-17سالحسین رئوفی13 00:26.37

11هفتم5015متر آزاد18-17سالسپهر حیدری14 00:26.05

16دوم5016متر آزاد16-15 سالعلی جعفری15 00:25.40

1شانزدهم5016متر آزاد16-15 سالامیر رضا نوروزی16 00:27.32

14چهارم20019متر کرال پشت18-17سالحسین رئوفی17 02:29.94

10هشتم40023متر آزاد18-17سالمحمد مهدی دلشاد18 05:28.98

18اول40024متر آزاد16-15 سالعلی جعفری19 04:14.46

4سیزدهم40024متر آزاد16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی20 04:59.90

5دوازدهم10027 متر قورباغه18-17سالمحمد مهدی دلشاد21 01:30.94

7دهم10027 متر قورباغه18-17سالمهران مسن22 01:26.51

100280 متر قورباغه16-15 سالامیر رضا نوروزی23 01:23.55

100280 متر قورباغه16-15 سالاشکان یعقوبی24 01:31.07

25
مهران مسن-حسین رئوفی-سپهر حیدری

-محمد مهدی دلشاد
100310*4 متر آزاد تیمی18-17سال 00:00.00

26
امیر رضا نوروزی-علیرضا وروانی فرهانی

-اشکان یعقوبی-علی جعفری
26پنجم10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 04:04.55

11هفتم10035 متر آزاد18-17سالسپهر حیدری27 00:59.98

5دوازدهم10035 متر آزاد18-17سالمهران مسن28 01:04.32

16دوم10036 متر آزاد16-15 سالعلی جعفری29 00:55.15

100360 متر آزاد16-15 سالاشکان یعقوبی30 01:04.52

10هشتم20039متر قورباغه18-17سالمحمد مهدی دلشاد31 03:21.85

8نهم20039متر قورباغه18-17سالمهران مسن32 03:26.55

200400متر قورباغه16-15 سالاشکان یعقوبی33 03:18.05

11هفتم20043متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد مهدی دلشاد34 02:50.93

13پنجم20043متر مختلط انفرادی18-17سالحسین رئوفی35 02:35.18



80

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای مرکزی

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

7دهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی36 02:35.78

6یازدهم10047متر پروانه18-17سالمحمد مهدی دلشاد37 01:19.41

13پنجم10048متر پروانه16-15 سالعلی جعفری38 01:03.25

100480متر پروانه16-15 سالاشکان یعقوبی39 01:18.15

12ششم80051متر آزاد18-17سالمحمد مهدی دلشاد40 11:47.53

18اول80052متر آزاد16-15 سالعلی جعفری41 08:38.72

7دهم80052متر آزاد16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی42 10:13.42

12ششم5053متر کرال پشت18-17سالحسین رئوفی43 00:29.42

50540متر کرال پشت16-15 سالامیر رضا نوروزی44 00:35.31

50540متر کرال پشت16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی45 00:35.69

11هفتم10057متر مختلط انفرادی18-17سالحسین رئوفی46 01:09.25

8نهم10057متر مختلط انفرادی18-17سالسپهر حیدری47 01:12.49

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر رضا نوروزی48 01:14.72

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی49 01:17.28

7دهم5061متر پروانه18-17سالحسین رئوفی50 00:29.16

8نهم5061متر پروانه18-17سالسپهر حیدری51 00:28.93

50620متر پروانه16-15 سالعلیرضا وروانی فرهانی52 00:32.87

11هفتم5062متر پروانه16-15 سالعلی جعفری53 00:28.49

54
مهران مسن-حسین رئوفی-سپهر حیدری

-محمد مهدی دلشاد
30سوم10065*4 متر مختلط تیمی18-17سال 04:45.40

55
امیر رضا نوروزی-علیرضا وروانی فرهانی

-اشکان یعقوبی-علی جعفری
22هفتم10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 04:57.91



81

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه موج ایران (الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

14چهارم2002مترآزاد16-15 سالعلی جبلی1 02:03.27

16دوم2002مترآزاد16-15 سالمهران قاسم زاده اصل2 01:59.47

6یازدهم1006متر کرال پشت16-15 سالسام بالود3 01:10.58

12ششم5010متر قورباغه16-15 سالمحمدامین سعدی4 00:32.38

18اول20014متر پروانه16-15 سالمهران قاسم زاده اصل5 02:09.73

7دهم5015متر آزاد18-17سالسید طاها کامدار6 00:26.72

13پنجم5016متر آزاد16-15 سالعلی جبلی7 00:25.54

14چهارم5016متر آزاد16-15 سالعلی دادرس مقدم8 00:25.51

12ششم20020متر کرال پشت16-15 سالسام بالود9 02:29.15

15سوم40024متر آزاد16-15 سالعلی جبلی10 04:23.45

18اول10028 متر قورباغه16-15 سالمهران قاسم زاده اصل11 01:06.92

13پنجم10028 متر قورباغه16-15 سالمحمدامین سعدی12 01:09.67

13
مهران قاسم زاده اصل-علی جبلی-محمد

امین سعدی-علی دادرس مقدم
36اول10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 03:45.55

10هشتم10035 متر آزاد18-17سالسید طاها کامدار14 01:00.33

18اول10036 متر آزاد16-15 سالعلی جبلی15 00:54.72

13پنجم10036 متر آزاد16-15 سالعلی دادرس مقدم16 00:56.31

16دوم20040متر قورباغه16-15 سالمحمدامین سعدی17 02:30.93

18اول20040متر قورباغه16-15 سالمهران قاسم زاده اصل18 02:26.12

18اول20044متر مختلط انفرادی16-15 سالمهران قاسم زاده اصل19 02:13.18

14چهارم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالعلی جبلی20 02:22.02

3چهاردهم10048متر پروانه16-15 سالسام بالود21 01:08.82

11هفتم10048متر پروانه16-15 سالعلی دادرس مقدم22 01:04.36

14چهارم80052متر آزاد16-15 سالمحمدامین سعدی23 09:19.81

16دوم80052متر آزاد16-15 سالمهران قاسم زاده اصل24 09:02.08

5دوازدهم5054متر کرال پشت16-15 سالسام بالود25 00:32.47

16دوم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالمهران قاسم زاده اصل26 01:02.69

13پنجم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالعلی جبلی27 01:04.65

3چهاردهم5061متر پروانه18-17سالسید طاها کامدار28 00:30.00

16دوم5062متر پروانه16-15 سالعلی جبلی29 00:27.50

13پنجم5062متر پروانه16-15 سالعلی دادرس مقدم30 00:28.07

31
مهران قاسم زاده اصل-علی جبلی-محمد

امین سعدی-سام بالود
30سوم10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 04:19.34
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای شهر ری

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10هشتم2001مترآزاد18-17سالاریان احمدی1 02:17.69

13پنجم1005متر کرال پشت18-17سالسپهر مقدسی2 01:07.00

16دوم1006متر کرال پشت16-15 سالحسین شادمهر3 01:04.18

14چهارم509متر قورباغه18-17سالمحمد حسین شیرازی4 00:33.68

12ششم509متر قورباغه18-17سالاریان احمدی5 00:34.07

18اول5010متر قورباغه16-15 سالمحمدحسن شکری6 00:30.69

14چهارم5010متر قورباغه16-15 سالعرفان مقدم7 00:31.54

13پنجم20013متر پروانه18-17سالشایان قلری8 03:00.40

15سوم20014متر پروانه16-15 سالمحمدحسن شکری9 02:16.03

3چهاردهم5015متر آزاد18-17سالمحمد حسین شیرازی10 00:27.96

5دوازدهم5015متر آزاد18-17سالسپهر مقدسی11 00:26.83

50160متر آزاد16-15 سالحسین بهزاد12 00:28.52

11هفتم5016متر آزاد16-15 سالعرفان مقدم13 00:26.11

13پنجم20020متر کرال پشت16-15 سالحسین شادمهر14 02:26.35

14چهارم10027 متر قورباغه18-17سالمحمد حسین شیرازی15 01:14.07

10هشتم10027 متر قورباغه18-17سالاریان احمدی16 01:17.38

15سوم10028 متر قورباغه16-15 سالمحمدحسن شکری17 01:08.97

14چهارم10028 متر قورباغه16-15 سالعرفان مقدم18 01:09.31

19
محمدحسن شکری-حسین شادمهر-عرفان

مقدم-حسین بهزاد
100320*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 00:00.00

8نهم10035 متر آزاد18-17سالسپهر مقدسی20 01:01.67

16دوم20039متر قورباغه18-17سالمحمد حسین شیرازی21 02:41.19

13پنجم20040متر قورباغه16-15 سالعرفان مقدم22 02:37.29

14چهارم20040متر قورباغه16-15 سالمحمدحسن شکری23 02:32.28

11هفتم10047متر پروانه18-17سالشایان قلری24 01:11.11

14چهارم10048متر پروانه16-15 سالحسین شادمهر25 01:02.36

1شانزدهم10048متر پروانه16-15 سالحسین بهزاد26 01:10.47

800520متر آزاد16-15 سالحسین بهزاد27 00:00.00

4سیزدهم5054متر کرال پشت16-15 سالحسین بهزاد28 00:32.92

14چهارم5054متر کرال پشت16-15 سالحسین شادمهر29 00:30.11

7دهم10057متر مختلط انفرادی18-17سالاریان احمدی30 01:12.74

12ششم10057متر مختلط انفرادی18-17سالسپهر مقدسی31 01:08.79

10هشتم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالعرفان مقدم32 01:06.58

18اول10058متر مختلط انفرادی16-15 سالمحمدحسن شکری33 01:02.68

1شانزدهم5061متر پروانه18-17سالشایان قلری34 00:30.88

4سیزدهم5061متر پروانه18-17سالسپهر مقدسی35 00:29.99
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای شهر ری

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50620متر پروانه16-15 سالحسین بهزاد36 00:30.26

7دهم5062متر پروانه16-15 سالحسین شادمهر37 00:28.82

38
محمد حسین شیرازی-سپهر مقدسی-

شایان قلری-اریان احمدی
32دوم10065*4 متر مختلط تیمی18-17سال 04:39.65

39
محمدحسن شکری-حسین شادمهر-عرفان

مقدم-حسین بهزاد
26پنجم10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 04:36.53



84

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای مازندران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

13پنجم2002مترآزاد16-15 سالعلی کردنائیج1 02:07.96

2پانزدهم1006متر کرال پشت16-15 سالعلی عموئی2 01:14.23

10هشتم509متر قورباغه18-17سالاحد احمدی3 00:35.17

11هفتم509متر قورباغه18-17سالرضا بور4 00:34.66

11هفتم20014متر پروانه16-15 سالعرفان رهبر5 02:26.43

6یازدهم5015متر آزاد18-17سالاحد احمدی6 00:26.80

2پانزدهم5015متر آزاد18-17سالکارن قلی زاده7 00:28.11

18اول5016متر آزاد16-15 سالعلی کردنائیج8 00:25.11

10هشتم5016متر آزاد16-15 سالعرفان رهبر9 00:26.23

5دوازدهم20020متر کرال پشت16-15 سالعلی عموئی10 02:44.10

13پنجم40024متر آزاد16-15 سالعلی کردنائیج11 04:30.78

8نهم10027 متر قورباغه18-17سالرضا بور12 01:17.55

4سیزدهم10035 متر آزاد18-17سالکارن قلی زاده13 01:04.72

7دهم10035 متر آزاد18-17سالاحد احمدی14 01:02.60

15سوم10036 متر آزاد16-15 سالعلی کردنائیج15 00:55.17

11هفتم10036 متر آزاد16-15 سالعرفان رهبر16 00:57.70

13پنجم20039متر قورباغه18-17سالرضا بور17 02:54.56

7دهم10047متر پروانه18-17سالکارن قلی زاده18 01:15.87

8نهم10047متر پروانه18-17سالرضا بور19 01:15.25

15سوم10048متر پروانه16-15 سالعرفان رهبر20 01:02.25

13پنجم80052متر آزاد16-15 سالعلی کردنائیج21 09:31.53

1شانزدهم5054متر کرال پشت16-15 سالعلی عموئی22 00:33.46

1شانزدهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالعلی عموئی23 01:13.33

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالعرفان رهبر24 01:29.11

2پانزدهم5061متر پروانه18-17سالاحد احمدی25 00:30.20

50610متر پروانه18-17سالکارن قلی زاده26 00:31.77

50620متر پروانه16-15 سالعلی عموئی27 00:30.23

15سوم5062متر پروانه16-15 سالعرفان رهبر28 00:27.75
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان  البرز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

11هفتم2002مترآزاد16-15 سالامیررضا بامداد1 02:10.17

20020مترآزاد16-15 سالعلیرضا تقی بیگی2 02:29.27

1شانزدهم1006متر کرال پشت16-15 سالعلیرضا تقی بیگی3 01:14.71

50160متر آزاد16-15 سالعلیرضا تقی بیگی4 00:28.82

7دهم5016متر آزاد16-15 سالامیررضا بامداد5 00:26.70

10هشتم40024متر آزاد16-15 سالامیررضا بامداد6 04:43.75

6یازدهم10036 متر آزاد16-15 سالامیررضا بامداد7 00:58.45

100360 متر آزاد16-15 سالعلیرضا تقی بیگی8 01:05.99

8نهم10048متر پروانه16-15 سالامیررضا بامداد9 01:06.09

100480متر پروانه16-15 سالعلیرضا تقی بیگی10 01:21.57

50540متر کرال پشت16-15 سالعلیرضا تقی بیگی11 00:33.87

7دهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالامیررضا بامداد12 01:09.85

50620متر پروانه16-15 سالعلیرضا تقی بیگی13 00:33.12

5دوازدهم5062متر پروانه16-15 سالامیررضا بامداد14 00:29.20
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه کیان شنای گلستان

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10هشتم1006متر کرال پشت16-15 سالپدرام کشمیری1 01:08.79

18اول1006متر کرال پشت16-15 سالهومر عباسی2 01:01.49

11هفتم5010متر قورباغه16-15 سالمهدی سوخت سرایی3 00:32.84

13پنجم20014متر پروانه16-15 سالهومر عباسی4 02:16.56

14چهارم20014متر پروانه16-15 سالرضا صادقی5 02:16.27

18اول20020متر کرال پشت16-15 سالهومر عباسی6 02:15.37

8نهم20020متر کرال پشت16-15 سالپدرام کشمیری7 02:32.49

16دوم40024متر آزاد16-15 سالهومر عباسی8 04:22.05

7دهم40024متر آزاد16-15 سالرضا صادقی9 04:49.57

8نهم10028 متر قورباغه16-15 سالمهدی سوخت سرایی10 01:14.04

11
هومر عباسی-پدرام کشمیری-مهدی

سوخت سرایی-رضا صادقی
30سوم10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 03:59.53

14چهارم10036 متر آزاد16-15 سالهومر عباسی12 00:55.99

10هشتم20040متر قورباغه16-15 سالمهدی سوخت سرایی13 02:52.52

16دوم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالهومر عباسی14 02:17.11

16دوم10048متر پروانه16-15 سالرضا صادقی15 01:01.34

12ششم5054متر کرال پشت16-15 سالپدرام کشمیری16 00:30.57

18اول5054متر کرال پشت16-15 سالهومر عباسی17 00:27.27

15سوم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالهومر عباسی18 01:02.80

18اول5062متر پروانه16-15 سالرضا صادقی19 00:27.28

20
هومر عباسی-پدرام کشمیری-مهدی

سوخت سرایی-رضا صادقی
32دوم10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 04:15.59
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر هاشمی نژاد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

3چهاردهم2002مترآزاد16-15 سالعلی اصغر خوشخو آبقد1 02:23.86

12ششم2002مترآزاد16-15 سالعلی صادقی ثمرجان2 02:09.93

15سوم1005متر کرال پشت18-17سالیاسین قنبرزاده3 01:01.76

13پنجم1006متر کرال پشت16-15 سالمازیار بکیان4 01:05.80

8نهم5010متر قورباغه16-15 سالامیر حسین یزدی نژاد5 00:34.23

6یازدهم5010متر قورباغه16-15 سالعلی اصغر خوشخو آبقد6 00:34.90

15سوم20013متر پروانه18-17سالیاسین قنبرزاده7 02:35.08

3چهاردهم5016متر آزاد16-15 سالعلی صادقی ثمرجان8 00:26.91

7دهم5016متر آزاد16-15 سالسید احسان مهدیزاده9 00:26.70

15سوم20019متر کرال پشت18-17سالیاسین قنبرزاده10 02:17.67

14چهارم20020متر کرال پشت16-15 سالمازیار بکیان11 02:23.41

11هفتم40023متر آزاد18-17سالیاسین قنبرزاده12 04:55.96

2پانزدهم40024متر آزاد16-15 سالعلی اصغر خوشخو آبقد13 05:06.57

8نهم40024متر آزاد16-15 سالعلی صادقی ثمرجان14 04:49.23

5دوازدهم10028 متر قورباغه16-15 سالعلی اصغر خوشخو آبقد15 01:18.84

7دهم10028 متر قورباغه16-15 سالامیر حسین یزدی نژاد16 01:15.90

17
سید احسان مهدیزاده-امیر حسین یزدی

نژاد-مازیار بکیان-علی صادقی ثمرجان
24ششم10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 04:04.92

6یازدهم10035 متر آزاد18-17سالیاسین قنبرزاده18 01:03.70

4سیزدهم10036 متر آزاد16-15 سالسید احسان مهدیزاده19 00:59.80

7دهم10036 متر آزاد16-15 سالعلی صادقی ثمرجان20 00:58.19

7دهم20040متر قورباغه16-15 سالعلی اصغر خوشخو آبقد21 02:57.49

200400متر قورباغه16-15 سالامیر حسین یزدی نژاد22 00:00.00

4سیزدهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر حسین یزدی نژاد23 02:38.84

11هفتم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالسید احسان مهدیزاده24 02:27.78

12ششم10047متر پروانه18-17سالیاسین قنبرزاده25 01:06.08

7دهم10048متر پروانه16-15 سالسید احسان مهدیزاده26 01:07.00

10هشتم10048متر پروانه16-15 سالمازیار بکیان27 01:04.78

13پنجم80051متر آزاد18-17سالیاسین قنبرزاده28 09:57.32

5دوازدهم80052متر آزاد16-15 سالعلی اصغر خوشخو آبقد29 10:45.15

800520متر آزاد16-15 سالعلی صادقی ثمرجان30 00:00.00

14چهارم5053متر کرال پشت18-17سالیاسین قنبرزاده31 00:28.72

13پنجم5054متر کرال پشت16-15 سالمازیار بکیان32 00:30.21

50540متر کرال پشت16-15 سالامیر حسین یزدی نژاد33 00:00.00

2پانزدهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر حسین یزدی نژاد34 01:12.44

8نهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالسید احسان مهدیزاده35 01:09.06
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر هاشمی نژاد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

6یازدهم5061متر پروانه18-17سالیاسین قنبرزاده36 00:29.17

8نهم5062متر پروانه16-15 سالمازیار بکیان37 00:28.77

3چهاردهم5062متر پروانه16-15 سالسید احسان مهدیزاده38 00:29.38
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هاشمی نژاد ب

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

16دوم2001مترآزاد18-17سالسید پارسا خورسند1 02:00.43

20020مترآزاد16-15 سالاردالن ذوالفقاری2 02:42.08

5دوازدهم20014متر پروانه16-15 سالاردالن ذوالفقاری3 03:18.03

16دوم5015متر آزاد18-17سالسید پارسا خورسند4 00:24.76

50160متر آزاد16-15 سالاردالن ذوالفقاری5 00:31.85

50160متر آزاد16-15 سالمبین شکوهی6 00:28.95

18اول40023متر آزاد18-17سالسید پارسا خورسند7 04:15.23

16دوم10035 متر آزاد18-17سالسید پارسا خورسند8 00:55.00

100360 متر آزاد16-15 سالاردالن ذوالفقاری9 01:08.97

200440متر مختلط انفرادی16-15 سالمبین شکوهی10 00:00.00

16دوم10047متر پروانه18-17سالسید پارسا خورسند11 01:00.36

100480متر پروانه16-15 سالاردالن ذوالفقاری12 01:20.03

800510متر آزاد18-17سالسید پارسا خورسند13 00:00.00

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالمبین شکوهی14 01:13.47

15سوم5061متر پروانه18-17سالسید پارسا خورسند15 00:26.90

50620متر پروانه16-15 سالمبین شکوهی16 00:32.12

50620متر پروانه16-15 سالاردالن ذوالفقاری17 00:32.97
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه موج ایران (ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

3چهاردهم1006متر کرال پشت16-15 سالآروین اکبری1 01:13.18

5دوازدهم1006متر کرال پشت16-15 سالپوریا کاکاوند2 01:11.52

15سوم5010متر قورباغه16-15 سالعرشیا قدیری3 00:31.33

7دهم5010متر قورباغه16-15 سالمحمدمهدی باقری4 00:34.37

50160متر آزاد16-15 سالعرشیا قدیری5 00:29.40

50160متر آزاد16-15 سالمحمدمهدی باقری6 00:28.27

3چهاردهم20020متر کرال پشت16-15 سالپوریا کاکاوند7 02:56.55

6یازدهم20020متر کرال پشت16-15 سالآروین اکبری8 02:40.01

10هشتم10028 متر قورباغه16-15 سالعرشیا قدیری9 01:11.26

4سیزدهم10028 متر قورباغه16-15 سالمحمدمهدی باقری10 01:19.93

11
عرشیا قدیری-محمدمهدی باقری-آروین

اکبری-پوریا کاکاوند
20هشتم10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 04:55.92

100360 متر آزاد16-15 سالمحمدمهدی باقری12 01:03.28

2پانزدهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالپوریا کاکاوند13 02:54.93

100480متر پروانه16-15 سالمحمدمهدی باقری14 01:15.20

100480متر پروانه16-15 سالآروین اکبری15 01:25.91

7دهم5054متر کرال پشت16-15 سالپوریا کاکاوند16 00:32.37

2پانزدهم5054متر کرال پشت16-15 سالآروین اکبری17 00:33.40

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالپوریا کاکاوند18 01:17.31

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالآروین اکبری19 01:16.73

14چهارم5062متر پروانه16-15 سالعرشیا قدیری20 00:27.97

50620متر پروانه16-15 سالمحمدمهدی باقری21 00:30.76

22
عرشیا قدیری-محمدمهدی باقری-آروین

اکبری-پوریا کاکاوند
24ششم10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 04:55.37



91

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استان چهار محال و بختیاری

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

12ششم2001مترآزاد18-17سالمحمد جواد ملکوتی1 02:09.91

20020مترآزاد16-15 سالامیر محمد منصوری2 02:49.08

7دهم2002مترآزاد16-15 سالسید عبدالرحیم حسینی3 02:15.90

11هفتم1006متر کرال پشت16-15 سالمحمد رضا صادقی4 01:08.37

4سیزدهم509متر قورباغه18-17سالمحمد جواد ملکوتی5 00:55.06

50100متر قورباغه16-15 سالامیر محمد منصوری6 00:36.99

14چهارم20013متر پروانه18-17سالمحمد جواد ملکوتی7 02:35.84

4سیزدهم20014متر پروانه16-15 سالامیر محمد منصوری8 03:20.70

50150متر آزاد18-17سالمحمد جواد ملکوتی9 00:00.00

12ششم5016متر آزاد16-15 سالمحمد رضا صادقی10 00:26.07

13پنجم40023متر آزاد18-17سالمحمد جواد ملکوتی11 04:42.67

6یازدهم40024متر آزاد16-15 سالسید عبدالرحیم حسینی12 04:52.84

400240متر آزاد16-15 سالامیر محمد منصوری13 05:44.22

12ششم10027 متر قورباغه18-17سالمحمد جواد ملکوتی14 01:16.41

100280 متر قورباغه16-15 سالامیر محمد منصوری15 01:24.78

1شانزدهم10035 متر آزاد18-17سالمحمد جواد ملکوتی16 01:41.32

10هشتم10036 متر آزاد16-15 سالمحمد رضا صادقی17 00:57.81

14چهارم20039متر قورباغه18-17سالمحمد جواد ملکوتی18 02:44.77

5دوازدهم20040متر قورباغه16-15 سالامیر محمد منصوری19 03:01.81

200430متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد جواد ملکوتی20 00:00.00

3چهاردهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر محمد منصوری21 02:50.92

13پنجم10047متر پروانه18-17سالمحمد جواد ملکوتی22 01:05.62

14چهارم80051متر آزاد18-17سالمحمد جواد ملکوتی23 09:53.87

10هشتم80052متر آزاد16-15 سالسید عبدالرحیم حسینی24 10:09.75

800520متر آزاد16-15 سالامیر محمد منصوری25 11:55.78

11هفتم5054متر کرال پشت16-15 سالمحمد رضا صادقی26 00:30.90

50540متر کرال پشت16-15 سالسید عبدالرحیم حسینی27 00:34.54

13پنجم10057متر مختلط انفرادی18-17سالمحمد جواد ملکوتی28 01:08.41

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر محمد منصوری29 01:16.28

4سیزدهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالمحمد رضا صادقی30 01:11.22

11هفتم5061متر پروانه18-17سالمحمد جواد ملکوتی31 00:28.66

50620متر پروانه16-15 سالامیر محمد منصوری32 00:32.97
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه والهای آبی

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20020مترآزاد16-15 سالآریا قنبرزاده1 02:26.43

50100متر قورباغه16-15 سالپوریا بابایی2 00:40.50

2پانزدهم5010متر قورباغه16-15 سالآرنیس غازاریان3 00:35.97

10هشتم20014متر پروانه16-15 سالامیرحسین قالیباف4 02:34.77

50160متر آزاد16-15 سالآریا قنبرزاده5 00:29.08

50160متر آزاد16-15 سالامیرحسین قالیباف6 00:28.17

400240متر آزاد16-15 سالآریا قنبرزاده7 05:14.95

2پانزدهم10028 متر قورباغه16-15 سالآرنیس غازاریان8 01:21.85

100280 متر قورباغه16-15 سالپوریا بابایی9 01:33.18

10
امیرحسین قالیباف-آرنیس غازاریان-آریا

قنبرزاده-پوریا بابایی
22هفتم10032*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 04:29.27

100360 متر آزاد16-15 سالآرنیس غازاریان11 01:07.22

100360 متر آزاد16-15 سالامیرحسین قالیباف12 01:04.87

200400متر قورباغه16-15 سالپوریا بابایی13 03:32.39

1شانزدهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالآریا قنبرزاده14 02:56.40

100480متر پروانه16-15 سالآریا قنبرزاده15 01:26.13

4سیزدهم10048متر پروانه16-15 سالامیرحسین قالیباف16 01:08.28

50540متر کرال پشت16-15 سالپوریا بابایی17 00:39.60

50540متر کرال پشت16-15 سالآرنیس غازاریان18 00:37.30

3چهاردهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالامیرحسین قالیباف19 01:12.36

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالپوریا بابایی20 01:23.91

50620متر پروانه16-15 سالآریا قنبرزاده21 00:32.56

50620متر پروانه16-15 سالامیرحسین قالیباف22 00:30.88

23
امیرحسین قالیباف-آرنیس غازاریان-آریا

قنبرزاده-پوریا بابایی
20هشتم10066*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 05:12.18
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای تبریز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5دوازدهم2001مترآزاد18-17سالمبین حسین نژاد1 02:46.36

7دهم2001مترآزاد18-17سالرضا ایازی2 02:36.50

4سیزدهم2002مترآزاد16-15 سالمجتبی دهقان زاده3 02:20.87

20020مترآزاد16-15 سالعلی ابراهیم پور4 02:33.11

6یازدهم509متر قورباغه18-17سالرضا ایازی5 00:39.47

5090متر قورباغه18-17سالمبین حسین نژاد6 00:00.00

50100متر قورباغه16-15 سالعلی ابراهیم پور7 00:40.97

12ششم20013متر پروانه18-17سالرضا ایازی8 03:06.40

8نهم20014متر پروانه16-15 سالمجتبی دهقان زاده9 02:43.29

1شانزدهم5015متر آزاد18-17سالرضا ایازی10 00:29.49

50150متر آزاد18-17سالمبین حسین نژاد11 00:30.71

50160متر آزاد16-15 سالعلی ابراهیم پور12 00:31.82

50160متر آزاد16-15 سالمجتبی دهقان زاده13 00:28.02

7دهم40023متر آزاد18-17سالمبین حسین نژاد14 06:11.52

8نهم40023متر آزاد18-17سالرضا ایازی15 05:42.06

1شانزدهم40024متر آزاد16-15 سالمجتبی دهقان زاده16 05:12.47

400240متر آزاد16-15 سالعلی ابراهیم پور17 05:31.62

6یازدهم10027 متر قورباغه18-17سالرضا ایازی18 01:26.53

3چهاردهم10027 متر قورباغه18-17سالمبین حسین نژاد19 01:39.62

100280 متر قورباغه16-15 سالعلی ابراهیم پور20 01:33.50

2پانزدهم10035 متر آزاد18-17سالمبین حسین نژاد21 01:11.57

3چهاردهم10035 متر آزاد18-17سالرضا ایازی22 01:07.70

1شانزدهم10036 متر آزاد16-15 سالمجتبی دهقان زاده23 01:01.49

200400متر قورباغه16-15 سالعلی ابراهیم پور24 03:20.19

10هشتم20043متر مختلط انفرادی18-17سالمبین حسین نژاد25 03:24.96

12ششم20043متر مختلط انفرادی18-17سالرضا ایازی26 02:49.99

200440متر مختلط انفرادی16-15 سالعلی ابراهیم پور27 03:03.82

10هشتم10047متر پروانه18-17سالرضا ایازی28 01:14.38

6یازدهم10048متر پروانه16-15 سالمجتبی دهقان زاده29 01:07.75

11هفتم80051متر آزاد18-17سالرضا ایازی30 12:10.59

4سیزدهم80052متر آزاد16-15 سالمجتبی دهقان زاده31 10:58.79

1شانزدهم80052متر آزاد16-15 سالعلی ابراهیم پور32 11:38.09

50530متر کرال پشت18-17سالرضا ایازی33 00:43.73



94

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای تبریز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50530متر کرال پشت18-17سالمبین حسین نژاد34 00:46.43

50540متر کرال پشت16-15 سالعلی ابراهیم پور35 00:42.74

3چهاردهم10057متر مختلط انفرادی18-17سالمبین حسین نژاد36 01:27.96

6یازدهم10057متر مختلط انفرادی18-17سالرضا ایازی37 01:18.44

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالمجتبی دهقان زاده38 01:14.69

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالعلی ابراهیم پور39 01:25.14

50610متر پروانه18-17سالمبین حسین نژاد40 00:36.19

50610متر پروانه18-17سالرضا ایازی41 00:31.70

50620متر پروانه16-15 سالعلی ابراهیم پور42 00:35.90

2پانزدهم5062متر پروانه16-15 سالمجتبی دهقان زاده43 00:29.82
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان سمنان

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

1شانزدهم2002مترآزاد16-15 سالعرفان یونسیان1 02:26.17

20020مترآزاد16-15 سالپارسا پندارپور فرد2 02:47.09

50160متر آزاد16-15 سالپارسا پندارپور فرد3 00:33.68

50160متر آزاد16-15 سالعرفان یونسیان4 00:29.72

100360 متر آزاد16-15 سالپارسا پندارپور فرد5 01:14.38

100360 متر آزاد16-15 سالعرفان یونسیان6 01:06.33

50540متر کرال پشت16-15 سالعرفان یونسیان7 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر شهید بابک خوزستان (الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

11هفتم2001مترآزاد18-17سالعلیرضا صفری1 02:11.31

20020مترآزاد16-15 سالحامد عبدالهی2 03:43.35

20020مترآزاد16-15 سالفرزاد جالیی3 03:58.98

12ششم1005متر کرال پشت18-17سالعلی حسونی4 01:07.97

11هفتم1005متر کرال پشت18-17سالمحمدرضا شوندی5 01:09.40

10060متر کرال پشت16-15 سالفرزاد جالیی6 02:07.62

50100متر قورباغه16-15 سالفرزاد جالیی7 00:47.26

50100متر قورباغه16-15 سالحامد عبدالهی8 00:45.40

13پنجم5015متر آزاد18-17سالعلی حسونی9 00:25.96

4سیزدهم5015متر آزاد18-17سالعلیرضا صفری10 00:26.99

50160متر آزاد16-15 سالعارف چراغی عارف چراغی11 00:27.73

5دوازدهم5016متر آزاد16-15 سالاحمد رضا امیر12 00:26.80

13پنجم20019متر کرال پشت18-17سالمحمدرضا شوندی13 02:39.61

100280 متر قورباغه16-15 سالفرزاد جالیی14 01:48.86

100280 متر قورباغه16-15 سالحامد عبدالهی15 01:44.58

16
حامد عبدالهی-فرزاد جالیی-عارف چراغی

عارف چراغی-احمد رضا امیر
100320*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 05:29.85

12ششم10035 متر آزاد18-17سالعلیرضا صفری17 00:59.31

13پنجم10035 متر آزاد18-17سالعلی حسونی18 00:58.01

100360 متر آزاد16-15 سالعارف چراغی عارف چراغی19 01:02.10

100360 متر آزاد16-15 سالاحمد رضا امیر20 01:02.93

200400متر قورباغه16-15 سالفرزاد جالیی21 04:00.67

200400متر قورباغه16-15 سالحامد عبدالهی22 04:10.78

10هشتم5053متر کرال پشت18-17سالمحمدرضا شوندی23 00:29.67

11هفتم5053متر کرال پشت18-17سالعلی حسونی24 00:29.56

10هشتم5054متر کرال پشت16-15 سالاحمد رضا امیر25 00:31.85

50540متر کرال پشت16-15 سالفرزاد جالیی26 00:00.00

10هشتم10057متر مختلط انفرادی18-17سالعلیرضا صفری27 01:10.52

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالحامد عبدالهی28 01:45.22

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالفرزاد جالیی29 01:50.14

5دوازدهم5061متر پروانه18-17سالعلیرضا صفری30 00:29.63

13پنجم5061متر پروانه18-17سالعلی حسونی31 00:28.11

50620متر پروانه16-15 سالفرزاد جالیی32 00:48.99

50620متر پروانه16-15 سالعارف چراغی عارف چراغی33 00:30.09

34
حامد عبدالهی-فرزاد جالیی-عارف چراغی

عارف چراغی-احمد رضا امیر
100660*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر کارون اهواز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50100متر قورباغه16-15 سالابوالفضل حیدری1 00:37.97

50160متر آزاد16-15 سالابوالفضل حیدری2 00:30.36

100280 متر قورباغه16-15 سالابوالفضل حیدری3 00:00.00

100360 متر آزاد16-15 سالابوالفضل حیدری4 01:08.44

200400متر قورباغه16-15 سالابوالفضل حیدری5 03:29.47

50540متر کرال پشت16-15 سالابوالفضل حیدری6 00:43.05

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالابوالفضل حیدری7 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استان بوشهر

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

13پنجم2001مترآزاد18-17سالاحسان نژاد حسینی1 02:06.54

12ششم5015متر آزاد18-17سالاحسان نژاد حسینی2 00:25.99

12ششم40023متر آزاد18-17سالاحسان نژاد حسینی3 04:46.51

14چهارم10035 متر آزاد18-17سالاحسان نژاد حسینی4 00:57.05

14چهارم10047متر پروانه18-17سالاحسان نژاد حسینی5 01:05.09

10هشتم5061متر پروانه18-17سالاحسان نژاد حسینی6 00:28.92



99

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوار

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5090متر قورباغه18-17سالامیرعلی مسعودیفر1 00:00.00

13پنجم10027 متر قورباغه18-17سالامیرعلی مسعودیفر2 01:15.05

15سوم20039متر قورباغه18-17سالامیرعلی مسعودیفر3 02:41.58

100570متر مختلط انفرادی18-17سالامیرعلی مسعودیفر4 00:00.00



100

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر آبی هشتم (الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

2پانزدهم2002مترآزاد16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی1 02:25.85

10060متر کرال پشت16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی2 01:16.66

50100متر قورباغه16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی3 00:40.28

7دهم20020متر کرال پشت16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی4 02:39.27

100280 متر قورباغه16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی5 00:00.00

100360 متر آزاد16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی6 01:05.38

4سیزدهم20040متر قورباغه16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی7 03:03.93

50540متر کرال پشت16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی8 00:00.00

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالامیررضا محمدی فرهنگی9 00:00.00



101

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هدف قم

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10060متر کرال پشت16-15 سالپویا فالح1 01:25.49

13پنجم509متر قورباغه18-17سالارسالن قائم مقامی2 00:33.97

50100متر قورباغه16-15 سالمحمد حسین معینی فر3 00:37.17

50100متر قورباغه16-15 سالمحمد حسن معینی فر4 00:36.64

50150متر آزاد18-17سالارسالن قائم مقامی5 00:32.76

50160متر آزاد16-15 سالپویا فالح6 00:30.96

11هفتم10027 متر قورباغه18-17سالارسالن قائم مقامی7 01:17.31

1شانزدهم10028 متر قورباغه16-15 سالمحمد حسن معینی فر8 01:21.93

100360 متر آزاد16-15 سالپویا فالح9 01:11.92

12ششم20039متر قورباغه18-17سالارسالن قائم مقامی10 02:56.47

2پانزدهم20040متر قورباغه16-15 سالمحمد حسن معینی فر11 03:08.77

50540متر کرال پشت16-15 سالپویا فالح12 00:36.26

5دوازدهم10057متر مختلط انفرادی18-17سالارسالن قائم مقامی13 01:19.75

50620متر پروانه16-15 سالمحمد حسن معینی فر14 00:30.86



102

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای جنوب غرب تهران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10هشتم1005متر کرال پشت18-17سالسینا بشار1 01:14.83

10060متر کرال پشت16-15 سالامیر محمد خانلو2 00:00.00

10060متر کرال پشت16-15 سالیوسف هاشمی3 01:17.85

7دهم509متر قورباغه18-17سالسینا بشار4 00:38.94

50100متر قورباغه16-15 سالعرشیا زهرایی محمد آبادی5 00:39.96

50100متر قورباغه16-15 سالامیر محمد خانلو6 00:44.64

50160متر آزاد16-15 سالیوسف هاشمی7 00:30.67

50160متر آزاد16-15 سالامیر محمد خانلو8 00:30.66

200190متر کرال پشت18-17سالسینا بشار9 00:00.00

4سیزدهم20020متر کرال پشت16-15 سالیوسف هاشمی10 02:49.18

400240متر آزاد16-15 سالامیر محمد خانلو11 06:15.24

4سیزدهم10027 متر قورباغه18-17سالسینا بشار12 01:32.38

100280 متر قورباغه16-15 سالعرشیا زهرایی محمد آبادی13 01:31.62

100280 متر قورباغه16-15 سالیوسف هاشمی14 00:00.00

100360 متر آزاد16-15 سالامیر محمد خانلو15 01:12.95

11هفتم20039متر قورباغه18-17سالسینا بشار16 03:18.11

200400متر قورباغه16-15 سالعرشیا زهرایی محمد آبادی17 03:28.75

200440متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر محمد خانلو18 03:18.63

100480متر پروانه16-15 سالیوسف هاشمی19 01:17.65

2پانزدهم80052متر آزاد16-15 سالیوسف هاشمی20 11:37.91

2پانزدهم5053متر کرال پشت18-17سالسینا بشار21 00:33.28

50540متر کرال پشت16-15 سالیوسف هاشمی22 00:36.69

50540متر کرال پشت16-15 سالامیر محمد خانلو23 00:39.99

4سیزدهم10057متر مختلط انفرادی18-17سالسینا بشار24 01:20.22

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالعرشیا زهرایی محمد آبادی25 00:00.00

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالیوسف هاشمی26 01:21.49

50610متر پروانه18-17سالسینا بشار27 00:34.66

50620متر پروانه16-15 سالامیر محمد خانلو28 00:39.22

50620متر پروانه16-15 سالیوسف هاشمی29 00:32.59



103

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای شهر ری(ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5دوازدهم5010متر قورباغه16-15 سالسیدسبحان مهدئی1 00:35.33

1شانزدهم5010متر قورباغه16-15 سالسهیل ستاری2 00:36.50

50160متر آزاد16-15 سالسیدسبحان مهدئی3 00:29.00

100280 متر قورباغه16-15 سالسهیل ستاری4 01:22.24

6یازدهم10028 متر قورباغه16-15 سالسیدسبحان مهدئی5 01:18.48

6یازدهم20040متر قورباغه16-15 سالسهیل ستاری6 02:59.67

8نهم20040متر قورباغه16-15 سالسیدسبحان مهدئی7 02:53.96

6یازدهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالسیدسبحان مهدئی8 02:36.09

3چهاردهم80052متر آزاد16-15 سالسهیل ستاری9 11:01.83

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالسهیل ستاری10 01:15.71

6یازدهم10058متر مختلط انفرادی16-15 سالسیدسبحان مهدئی11 01:10.07



104

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه مرودشت

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20020مترآزاد16-15 سالمحمد امین زارع1 03:05.84

20020مترآزاد16-15 سالاحمد رضا دهقانی2 02:37.28

8نهم1006متر کرال پشت16-15 سالمیثم بهمئی3 01:09.23

50100متر قورباغه16-15 سالمیثم بهمئی4 00:37.33

50100متر قورباغه16-15 سالاحمد رضا دهقانی5 00:42.75

3چهاردهم40024متر آزاد16-15 سالمیثم بهمئی6 05:03.16

100280 متر قورباغه16-15 سالاحمد رضا دهقانی7 01:35.51

100280 متر قورباغه16-15 سالمحمد امین زارع8 01:42.88

9
میثم بهمئی-احمد رضا دهقانی-احمد رضا

دهقان-محمد امین زارع
100320*4 متر آزاد تیمی16-15 سال 00:00.00

100360 متر آزاد16-15 سالاحمد رضا دهقانی10 01:08.89

100360 متر آزاد16-15 سالاحمد رضا دهقان11 01:10.98

5دوازدهم20044متر مختلط انفرادی16-15 سالمیثم بهمئی12 02:38.62

100480متر پروانه16-15 سالاحمد رضا دهقان13 01:21.69

100480متر پروانه16-15 سالاحمد رضا دهقانی14 01:22.22

6یازدهم80052متر آزاد16-15 سالمیثم بهمئی15 10:40.89

6یازدهم5054متر کرال پشت16-15 سالمیثم بهمئی16 00:32.41

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالاحمد رضا دهقانی17 01:21.16

50620متر پروانه16-15 سالاحمد رضا دهقان18 00:33.99

50620متر پروانه16-15 سالاحمد رضا دهقانی19 00:35.67

20
میثم بهمئی-احمد رضا دهقانی-احمد رضا

دهقان-محمد امین زارع
100660*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 05:20.52



105

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه باشگاه پاس تهران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20020مترآزاد16-15 سالمعین کوثری1 02:39.85

20020مترآزاد16-15 سالسبحان جانمراد نوری2 02:33.00

50100متر قورباغه16-15 سالپارسا فصاحت3 00:39.41

50100متر قورباغه16-15 سالبهراد صدیق4 00:44.82

50160متر آزاد16-15 سالمعین کوثری5 00:30.05

50160متر آزاد16-15 سالسبحان جانمراد نوری6 00:29.67

100280 متر قورباغه16-15 سالبهراد صدیق7 01:40.12

100280 متر قورباغه16-15 سالپارسا فصاحت8 01:25.24

100360 متر آزاد16-15 سالمعین کوثری9 01:08.24

100360 متر آزاد16-15 سالسبحان جانمراد نوری10 01:05.87

200400متر قورباغه16-15 سالبهراد صدیق11 03:42.35

1شانزدهم20040متر قورباغه16-15 سالپارسا فصاحت12 03:09.79

200440متر مختلط انفرادی16-15 سالپارسا فصاحت13 03:01.94

50540متر کرال پشت16-15 سالبهراد صدیق14 00:42.56

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالمعین کوثری15 01:17.79

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالسبحان جانمراد نوری16 00:00.00

50620متر پروانه16-15 سالمعین کوثری17 00:33.20

50620متر پروانه16-15 سالسبحان جانمراد نوری18 00:37.83

19
پارسا فصاحت-معین کوثری-سبحان

جانمراد نوری-بهراد صدیق
100660*4 متر مختلط تیمی16-15 سال 05:40.97



106

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آراد گیالن

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20020مترآزاد16-15 سالامیر تعبد1 02:36.39

20020مترآزاد16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم2 02:39.42

50100متر قورباغه16-15 سالامیر تعبد3 00:42.51

50100متر قورباغه16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم4 00:45.91

50160متر آزاد16-15 سالامیر تعبد5 00:29.07

50160متر آزاد16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم6 00:30.08

100360 متر آزاد16-15 سالامیر تعبد7 01:08.70

100360 متر آزاد16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم8 01:08.55

50540متر کرال پشت16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم9 00:36.35

50540متر کرال پشت16-15 سالامیر تعبد10 00:00.00

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر تعبد11 01:23.60

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم12 01:21.79

50620متر پروانه16-15 سالامیر تعبد13 00:34.83

50620متر پروانه16-15 سالامیر سام راستگوی فهیم14 00:33.17



107

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای تبریز(ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10060متر کرال پشت16-15 سالامیرحسین صفرزاده1 01:20.02

50100متر قورباغه16-15 سالامیرحسین صفرزاده2 00:41.57

50160متر آزاد16-15 سالامیرحسین صفرزاده3 00:30.35

200200متر کرال پشت16-15 سالامیرحسین صفرزاده4 00:00.00

400240متر آزاد16-15 سالامیرحسین صفرزاده5 06:18.62

100280 متر قورباغه16-15 سالامیرحسین صفرزاده6 01:35.24

100360 متر آزاد16-15 سالامیرحسین صفرزاده7 01:09.89

200440متر مختلط انفرادی16-15 سالامیرحسین صفرزاده8 03:00.88

100480متر پروانه16-15 سالامیرحسین صفرزاده9 01:37.41

800520متر آزاد16-15 سالامیرحسین صفرزاده10 13:45.61

50540متر کرال پشت16-15 سالامیرحسین صفرزاده11 00:37.47

100580متر مختلط انفرادی16-15 سالامیرحسین صفرزاده12 01:19.65

50620متر پروانه16-15 سالامیرحسین صفرزاده13 00:35.26





۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

امتیاز کل تیم ها

رده سنی : 16-15 سال و 18-17سال

امتیازرتبهباشگاهردیف

1004اولاستخر هاشمی نژاد مشهد1

460دومهیات شنای مرکزی2

450سومآکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)3

441چهارمموج ایران (الف)4

422پنجمهیات شنای شهر ری5

308ششماستخر هاشمی نژاد6

304هفتمکیان شنای گلستان7

221هشتمهیات شنای مازندران8

204نهماستان چهار محال و بختیاری9

153دهماستخر شهید بابک خوزستان (الف)10

139یازدهمآکادمی شنای تبریز11

122دوازدهمموج ایران (ب)12

102سیزدهمهاشمی نژاد ب13

75چهاردهماستان بوشهر14

64پانزدهموالهای آبی15

60شانزدهماستخر نور منطقه 6 تهران16

55هفدهمهیات شنای استان  البرز17

44هجدهمهدف قم18

44هجدهمهیات شنای جنوب غرب تهران19

41بیستمهیات شنای شهر ری(ب)20

28بیست و یکماستخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوار21

28بیست و یکممرودشت22

13بیست و سوماستخر آبی هشتم (الف)23

1بیست و چهارمهیات شنای استان سمنان24

1بیست و چهارمباشگاه پاس تهران25

0استخر کارون اهواز26

0آراد گیالن27

0آکادمی شنای تبریز(ب)28


