
بولــــــــتن

(مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال)



2

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

17 خرداد 09275753451384 14-13سالمیالد میرشاهی1

03 مهر 10512257791384 14-13سالابولفضل سام2

02 آذر 09288773371386 12-11سالمحمد پارسا صفایی3

09 آبان 52203676331386 12-11سالامیر بیگلرزاده4

29 اردیبهشت 09292196431387 12-11سالامیرعلی نجارباشی5

11 شهریور 09276696921384 14-13سالپوریا سید جعفری6

20 مهر 09283057751385 14-13سالامیرعلی سالمتی7

08 فروردین 09280045621385 14-13سالامیر کیان حقیقت خواه8

16 مرداد 09285884751386 12-11سالپارسا عبدالصمدی9

12 آذر 09289492731386 12-11سالابوالفضل چوالئی10



3

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

06 شهریور 04414417691385 14-13سالامیر ارین پوردارسرایی1

15 اردیبهشت 00257576011384 14-13سالحسین انزلچی2

29 آذر 03135168471385 14-13سالکی آرمین شاهسون3

25 شهریور 1515925861386 12-11سالآراد مهدیزاده4

29 دی 04414870841385 14-13سالسپهر طالبی5

23 شهریور 41908418891385 14-13سالامیرارسالن زارع مهرجردى6

18 مرداد 01515378951386 12-11سالارشیا موحدی7

04 خرداد 01514700061386 12-11سالآرتین کاظمی8

01 فروردین 02507302611386 12-11سالماهان مالیری9

02 اردیبهشت 03136103631386 12-11سالمانی فرح بخش10



4

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

09 تیر 02005386241384 14-13سالحسین قاسمی مینو1

04 مرداد 00257895211384 14-13سالمحمد پارسا نورآئین2

19 فروردین 02004723721384 14-13سالمحمد امین بیگلرخانی3

23 فروردین 01514186161386 12-11سالصدرا هاتف4

07 آبان 01516180381386 12-11سالامیر حسین کریم خان زند5

12 تیر 02509717201387 12-11سالمحمد پرهام نادری6

30 خرداد 02509708801387 12-11سالمحمد علی گودرزی7

11 فروردین 02509260831387 12-11سالامیر علی سنجیده8

07 تیر 02503962701384 14-13سالعلی افشار9



5

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای مرکزی

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

10 اردیبهشت 05217114011385 14-13سالصالح نادری1

30 خرداد 05217181121385 14-13سالفرزاد هفتانی2

30 فروردین 05217111011385 14-13سالمحمد رضا اورنگ3

25 اردیبهشت 05217155551385 14-13سالمحمد صالح عباسی4

06 مهر 05217481861385 14-13سالمهدیار پیرهادی5

07 اسفند 05218666691386 12-11سالکوروش احمدی6

27 آبان 05218436931386 12-11سالمهبد شریفی ساکی7

24 مهر 05601293001386 12-11سالآرش اسماعیلی8

02 فروردین 05601321071387 12-11سالداریوش رضایی9

22 خرداد 05218909011387 12-11سالآرمین سادات10



6

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

18 خرداد 01511631111385 14-13سالفرناد دهقان کار1

08 خرداد 03133765221385 14-13سالبنیامین سلیمان آبادی2

02 بهمن 02508993371386 12-11سالمحمدمتین جهانگیری3

22 اسفند 03140858901387 12-11سالیاشار سلیمانی4

14 اسفند 01517152621386 12-11سالآرمان حسنی5

31 اردیبهشت 01106045391384 14-13سالسهیل بیاتی6



7

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

12 شهریور 01515752231386 12-11سالامیررضا نعیما1

21 فروردین 01107601901385 14-13سالپارسا مهربان2

14 اردیبهشت 01511352581385 14-13سالامیررضا سهرابی3

30 تیر 49014036481384 14-13سالمحمدفاضل حاج امینی4

31 تیر 49014077591384 14-13سالابوالفضل اخگری5



8

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

24 تیر 22843648291385 14-13سالامیر حسین زارع1

09 خرداد 22842980951385 14-13سالسهیل جوانمردی2

12 اردیبهشت 22842917591385 14-13سالکوروش شیرافکن نژاد3

26 شهریور 22849077331387 12-11سالعلیرضا عرب4

06 اسفند 22842424561384 14-13سالیاسین پناهیان باوریانی5

15 شهریور 24210747381384 14-13سالمحمدرضا مرادی6

08 شهریور 22846371671386 12-11سالامیرحسین نظری7

25 فروردین 22845604411386 12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر8

01 دی 22847004701386 12-11سالمحمد متین پیروزبخت9



9

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای مازندران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

06 شهریور 21507962521384 14-13سالابوالغضل نوربخش قادی1

27 آذر 20514935611386 12-11سالامیرعلی حیدرپورترکی2

09 خرداد 20812440711384 14-13سالابوالفضل غالمعلی پور3

07 بهمن 01516858351386 12-11سالسید پارسا علیان امیری4

12 شهریور 49804903951386 12-11سالمحمد ماهان پور عزیز مقری5

14 آذر 49804460781384 14-13سالامیر علی قاچان6

28 آذر 01519429001387 12-11سالشاهین قبادنیا7

03 فروردین 21507784241384 14-13سالمانی رستم نژاد8

24 آبان 21508058711384 14-13سالآرتا آهنگر طبری9



10

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

10 تیر 03131720131384 14-13سالامیر پارسا خاکسار1

17 آبان 03134877581385 14-13سالرامی شرهانی2

01 فروردین 03135795121386 12-11سالسپهر صفری پیرنی3

14 آذر 03131655481384 14-13سالسید کسری میرسمیعی4

22 اردیبهشت 01508801461384 14-13سالآریا عباسزاده5

17 فروردین 03138375381387 12-11سالپارسا صالحی6

13 تیر 01509177081384 14-13سالنیما باقر پور7



11

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای کیان شنای گلستان

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

06 شهریور 21113773761387 12-11سالسید آراد موسوی نسب1

01 اسفند 20211433841384 14-13سالفرنام چنگیزی2

14 فروردین 21112756541386 12-11سالپرهام سلیمانی3

19 اسفند 04413940861384 14-13سالایلیا باقری4



12

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای آموزشگاههای نیشابور

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

04 خرداد 09275930251384 14-13سالعلی حیدری1

18 شهریور 10512449511384 14-13سالمهرزاد سپهران2

15 آذر 10513652011386 12-11سالامیر علی باقری3

12 اردیبهشت 10514182751387 12-11سالمتین نجفی4

19 بهمن 10514763641387 12-11سالامیر علی سام5

21 فروردین 57401838201386 12-11سالعباس میرشاهی6

03 خرداد 10512733311385 14-13سالایلیا فتحی7

06 فروردین 10512646261385 14-13سالمهدیار سامغانی8

21 مهر 10514530541387 12-11سالآرش عابدی9



13

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

22 بهمن 33305575321384 14-13سالعلی رشید پور1

09 آبان 32431235011384 14-13سالامیر مطاعی2

06 خرداد 32430699811384 14-13سالفرزاد جاورسینه3

19 مرداد 02506243461385 14-13سالابوالفضل مرادی4

17 بهمن 12508393941384 14-13سالحسین حسن بیگی5



14

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر هاشمی نژاد

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

04 دی 09285818291386 12-11سالمحمد پارسا اخالقی1



15

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای مدرسه قهرمان مشهد

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

31 مرداد 09287760011386 12-11سالعلی شوکتی1

02 دی 09287201951386 12-11سالاریا باقر نیا2

06 خرداد 09294386631387 12-11سالآبتین تاج الدین3

05 اسفند 09296708761387 12-11سالمهدی فتوحی نیا4

23 آذر 10514660241387 12-11سالامیرسبحان نصری5



16

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

10 فروردین 02509270201387 12-11سالعلیرضا پاینده فر1

05 خرداد 01517740311387 12-11سالامیر علی گلشن2

05 دی 02510711111387 12-11سالآرین احمدی نژاد3

15 مرداد 04416417091387 12-11سالسام راد صمیمی مهر4

09 اسفند 01108998731385 14-13سالمحمد مهدی حاجری5

07 خرداد 01511571031385 14-13سالاُرُد فروغی6

04 دی 01513247001385 14-13سالمتین رضائی7

22 خرداد 02007774241385 14-13سالفؤاد دورودیان8



17

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هاشمی نژاد ب

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

12 اسفند 09296895341387 12-11سالماهان بیات1

22 دی 09295938041387 12-11سالمحمد ارشیا ادبی ابکوه2

13 اردیبهشت 09286253111386 12-11سالفربد ترابی3

26 دی 09294240851387 12-11سالکوروش میمندی4

14 اردیبهشت 09275323601384 14-13سالکوروش داوری5

13 خرداد 09294671831387 12-11سالکاوه راموز6

12 خرداد 09275753711384 14-13سالامیر محمد سوری7



18

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای تیم شنای رودهن

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

16 فروردین 02004757971384 14-13سالدانیال شفیعی1

21 مهر 04413543611384 14-13سالآریا جاویدنیا2

16 تیر 02005389691384 14-13سالماهان مهری پاشاکی3

23 آبان 04414649391385 14-13سالآرین احمدی وزمالئی4



19

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

07 مهر 46111361751386 12-11سالفرهان طالبی پور1

07 آبان 46403095211384 14-13سالمحمد کسری راستی2

20 خرداد 46403182861385 14-13سالمتین ارزنده3

06 شهریور 46403070041384 14-13سالامید صادقی4



20

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای والهای آبی

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

26 اردیبهشت 02507625951386 12-11سالکاوه عبدالرحیمی1

05 شهریور 02510052321387 12-11سالمهراد ملکزاده2

04 تیر 01517989151387 12-11سالسینا یوسفی3

28 مهر 02508406341387 12-11سالاردالن محمدی4

24 فروردین 02509313381387 12-11سالمحمد حسین داعی انارکرکی5

10 تیر 01511788791385 14-13سالپوریا قادری6

30 شهریور 02005969181384 14-13سالمهربد ملکزاده7

30 مرداد 04414388221385 14-13سالکیان زهادی8

22 فروردین 02503580011384 14-13سالمتین عبدالهی سوهانکی9



21

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای آکادمی شنای تبریز

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

26 خرداد 13641878411385 14-13سالمهدی یوسف پور1

26 آذر 13643146141385 14-13سالعلیرضا جنوبی2

20 بهمن 13646160761386 12-11سالایلیا آقازاده بوکت3

08 آبان 13648140131387 12-11سالامیرحسام سهرابی4



22

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

05 فروردین 45805489731387 12-11سالمحمد آج قلی1

07 فروردین 45805023021385 14-13سالسید مهدی سید موسوی2

26 بهمن 45805234821385 14-13سالمسلم رستمی3

02 مرداد 45805339411386 12-11سالپوریا واعظیان4

17 خرداد 45804833831384 14-13سالیزدان زمان نامیان5

10 آبان 45804926411384 14-13سالامیررضا حجی پور6

18 تیر 45805327831386 12-11سالحسین وحیدی7

15 مرداد 45805576891387 12-11سالعرشیا عرب یار محمدی8



23

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

04 مرداد 17448301181385 14-13سالمهدی ریحانی1

13 تیر 17454374521387 12-11سالدیانوش باورصاد2

27 خرداد 17454282081387 12-11سالرضا دانک3

11 مرداد 17448335831385 14-13سالعلی عباسی4

17 خرداد 02505760071385 14-13سالمهدی دلگشائی5

26 بهمن 02507139771385 14-13سالحسین محمد زاده6



24

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر کارون اهواز

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

26 مهر 18308411811384 14-13سالعلی اصغر شاه ولی1

20 آبان 17452365971386 12-11سالابوالفضل محمدی2

13 آذر 17449409241385 14-13سالمحمدرضا آقاجری3

15 مهر 17445866401384 14-13سالکیارش موسوی4

11 بهمن 19912941071384 14-13سالامیر حسین کوثری نژاد5

28 اسفند 17450300851385 14-13سالامیرحسین موذن زاده6

10 مرداد 17451417741386 12-11سالنواب معیدی جرفی7

21 تیر 17451262601386 12-11سالامیرسام قوام پور8

27 آبان 17452312261386 12-11سالمحمد امین سالمات9



25

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

24 مرداد 07813511541386 12-11سالحسام فوالدی1

17 اسفند 07812564961384 14-13سالسید موسی الرضا ساجدی2



26

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

13 تیر 09276266161384 14-13سالرادین میالنی مقدم1

08 تیر 09277253391384 14-13سالارمیا وحیدی نیا2

05 خرداد 09275736441384 14-13سالامیرعلی مینویی3

05 اسفند 09285184421385 14-13سالامین رضایی4



27

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هدف قم

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

18 تیر 42718204901385 14-13سالارمیا مرادخانی1



28

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای دلفین تهران(الف)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

02 اردیبهشت 04413062331384 14-13سالعلی شهسوار حقیقی1

26 تیر 02504085541384 14-13سالمهداد اسالمی2

14 شهریور 00259683271385 14-13سالعلیرضا نظری3

23 خرداد 00258012521384 14-13سالمحمدبهراد احمدمرویلی4

15 فروردین 02505432491385 14-13سالهیراد صالحی5

14 شهریور 0261307851386 12-11سالکسری بشپول6

08 اسفند 04416000501386 12-11سالشایان درودیانی7

22 خرداد 02010316811386 12-11سالانوش ساالرکیا8

04 فروردین 01109052451386 12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد9

20 آذر 02510627911387 12-11سالمهدی اعتباری جیرسرائی10



29

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای مرودشت

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

22 شهریور 24211761741386 12-11سالامیر محمد سجادیان1

08 بهمن 24211411171385 14-13سالحسین خالقی2



30

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای باشگاه پاس تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

05 شهریور 01515569461386 12-11سالرادین ممیزی1

08 اردیبهشت 01517924451387 12-11سالسروش اکبری گرجی2

31 مرداد 01509520741384 14-13سالسهیل سپاهی3

04 آبان 01108443611385 14-13سالصدرا غالمی4

28 مرداد 17445482501384 14-13سالعلی شب باز5

25 آبان 02508517331386 12-11سالماهان پورباقری6

19 خرداد 1514736841386 12-11سالامیر مهدی خیری7



31

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای دلفین تهران(ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

09 مرداد 02506131411385 14-13سالمحمد اعتباری جیرسرائی1

07 دی 02506927911385 14-13سالمحمدرضا رهنوردان چاالک2

26 اسفند 01513969811385 14-13سالبرایان ترابی مسیحی3

31 شهریور 02005919911384 14-13سالنعیم شیخ محبوبی4



32

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

14 آبان 17446143261384 14-13سالعرفان دقاقله1

01 مهر 17448709691385 14-13سالآراد سیف علی نسب2

12 بهمن 17449933781385 14-13سالدانیال سواری3

08 آبان 17449045101385 14-13سالامیر حسین رضایی4



33

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای هیات شنای استان البرز(ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

05 شهریور 21508792981386 12-11سالطاها عباسپور1

23 اردیبهشت 01517703281387 12-11سالامیر علی قائدی2

20 شهریور 02013359561387 12-11سالآریا مقصودی3



34

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای استخر نور منطقه6 تهران ج

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

16 بهمن 04415961851386 12-11سالپویا محمدیان1

10 مرداد 01108046941385 14-13سالعرشیا رضائی2



35

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

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

03 دی 09281528201385 14-13سالفرنام زرین چیان1

24 آبان 09278432421384 14-13سالسپهر سرابی2

13 بهمن 06911639521385 14-13سالامیرمحمد دهقان زاده سیوکی3

28 شهریور 09277378171384 14-13سالعماد شبانی4



36

۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :
اعضای آراد گیالن

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

12 شهریور 25817997731385 14-13سالآراد فرزانه1





۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال50متر آزاد18

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول7400:28.25 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف1

16دوم6300:28.81 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما2

15سوم7300:29.20 استخر هاشمی نژاد مشهد86محمد پارسا صفایی3

14چهارم6700:29.55 هیات شنای مازندران86امیرعلی حیدرپورترکی4

13پنجم7100:29.67 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی5

12ششم6200:29.75 استخر هاشمی نژاد مشهد86ابوالفضل چوالئی6

11هفتم7200:29.92 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر7

10هشتم7700:30.37 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی8

8نهم7500:31.04 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد پرهام نادری9

7دهم6400:31.28 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری10

6یازدهم6600:31.45 آموزشگاههای نیشابور86امیر علی باقری11

5دوازدهم4600:31.71 86ماهان مالیری12
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4سیزدهم4500:31.77 مدرسه قهرمان مشهد86اریا باقر نیا13

3چهاردهم5300:31.98 استان چهار محال و بختیاری86فرهان طالبی پور14

2پانزدهم3200:32.02 86حسام فوالدی15
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1شانزدهم6500:32.07 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر16

4200:32.120 86آراد مهدیزاده17
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

7600:32.140 استخر هاشمی نژاد86محمد پارسا اخالقی18

6100:32.370 دلفین تهران(الف)86محمدرضا اکبرنژاد19

5200:32.450 آموزشگاههای نیشابور87متین نجفی20

4700:33.160 کیان شنای گلستان87سید آراد موسوی نسب21

5600:33.170 هیات شنای مرکزی86آرش اسماعیلی22

4400:33.230 دلفین تهران(الف)86انوش ساالرکیا23

4100:33.400 هیات شنای استان  البرز87پارسا صالحی24

5400:33.400 استخر نور منطقه 6 تهران ب87سام راد صمیمی مهر25

3500:33.490 هیات شنای استان البرز(ب)86طاها عباسپور26

5500:33.650 هیات شنای مرکزی86کوروش احمدی27

4300:33.830 کیان شنای گلستان86پرهام سلیمانی28

5700:33.960 هاشمی نژاد ب87ماهان بیات29

3400:34.890 مرودشت86امیر محمد سجادیان30

3700:35.060 باشگاه پاس تهران86امیر مهدی خیری31

2300:35.720 هیات شنای استان سمنان87عرشیا عرب یار محمدی32

3600:36.250 استخر نور منطقه6 تهران ج86پویا محمدیان33

2500:36.400 باشگاه پاس تهران86ماهان پورباقری34

2200:36.980 والهای آبی87محمد حسین داعی انارکرکی35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2400:38.160 استخر کارون اهواز86نواب معیدی جرفی36

2600:38.990 والهای آبی87سینا یوسفی37

2100:41.860 87دیانوش باورصاد38
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1400:43.340 87رضا دانک39
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1300:43.720 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت40

1500:48.640 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی41

00غایب33 هیات شنای استان البرز(ب)87آریا مقصودی42

00غایب31 مدرسه قهرمان مشهد87آبتین تاج الدین43

00غایب51 هیات شنای مازندران87شاهین قبادنیا44



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال50متر قورباغه12

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6200:35.89 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما1

16دوم7400:37.25 استخر نور منطقه 6 تهران86امیر حسین کریم خان زند2

15سوم5200:37.28 86آراد مهدیزاده3
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

14چهارم7100:38.79 مدرسه قهرمان مشهد86علی شوکتی4

13پنجم6500:39.04 موج ایران (الف)86محمدمتین جهانگیری5

12ششم6400:39.20 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی6

11هفتم7600:39.43 استخر هاشمی نژاد مشهد86امیر بیگلرزاده7

10هشتم7500:39.96 86حسام فوالدی8
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

8نهم3400:40.12 دلفین تهران(الف)86کسری بشپول9

7دهم4500:40.57 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی10

6یازدهم6100:41.16 استخر هاشمی نژاد مشهد86پارسا عبدالصمدی11

5دوازدهم5300:41.34 هیات شنای استان سمنان86پوریا واعظیان12

4سیزدهم5500:41.38 هیات شنای مرکزی86کوروش احمدی13

3چهاردهم7300:41.60 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد علی گودرزی14

2پانزدهم6300:41.66 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی15

1شانزدهم7700:41.95 هاشمی نژاد ب87کاوه راموز16

7200:41.970 آموزشگاههای نیشابور87آرش عابدی17

4100:42.100 کیان شنای گلستان87سید آراد موسوی نسب18

4200:42.240 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر19

6600:42.400 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی20

3200:42.470 هاشمی نژاد ب87ماهان بیات21

5100:42.620 هیات شنای مازندران86سید پارسا علیان امیری22

3100:42.740 86مانی فرح بخش23
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3600:42.750 مرودشت86امیر محمد سجادیان24

5400:43.220 هیات شنای استان فارس87علیرضا عرب25

4600:43.370 استخر نور منطقه 6 تهران ب87امیر علی گلشن26

5600:43.550 هیات شنای مرکزی86آرش اسماعیلی27

6700:44.050 مدرسه قهرمان مشهد87مهدی فتوحی نیا28

3500:44.210 هیات شنای مازندران87شاهین قبادنیا29

4400:44.520 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر30

4700:44.810 استخر هاشمی نژاد86محمد پارسا اخالقی31

2100:47.980 باشگاه پاس تهران86امیر مهدی خیری32

3300:48.450 والهای آبی86کاوه عبدالرحیمی33

2300:49.030 استخر کارون اهواز86امیرسام قوام پور34

4300:50.730 دلفین تهران(الف)86محمدرضا اکبرنژاد35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2600:51.360 والهای آبی87اردالن محمدی36

2500:51.700 باشگاه پاس تهران87سروش اکبری گرجی37

3700:52.400 استخر نور منطقه6 تهران ج86پویا محمدیان38

1500:58.310 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی39

2201:00.630 87دیانوش باورصاد40
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1301:02.190 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت41

00خطا14 87رضا دانک42
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00غایب24 هیات شنای استان البرز(ب)87آریا مقصودی43

00خطا57 کیان شنای گلستان86پرهام سلیمانی44



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال50متر کرال پشت56

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5400:31.90 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما1

16دوم6600:32.00 استخر هاشمی نژاد مشهد86محمد پارسا صفایی2

15سوم6400:32.65 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف3

14چهارم6300:34.07 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد پرهام نادری4

13پنجم6500:34.86 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر5

12ششم5600:35.15 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی6

11هفتم5500:35.52 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر7

10هشتم6200:35.81 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی8

8نهم6700:36.07 استخر هاشمی نژاد مشهد87امیرعلی نجارباشی9

7دهم3400:36.15 86ماهان مالیری10
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6یازدهم4200:36.58 هیات شنای استان سمنان87محمد آج قلی11

5دوازدهم4300:36.75 هیات شنای مازندران86امیرعلی حیدرپورترکی12

4سیزدهم5300:37.31 مدرسه قهرمان مشهد86اریا باقر نیا13

3چهاردهم3200:38.10 86ارشیا موحدی14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم6100:38.58 آموزشگاههای نیشابور87امیر علی سام15

1شانزدهم5200:38.87 هیات شنای استان فارس86محمد متین پیروزبخت16

5700:39.090 استان چهار محال و بختیاری86فرهان طالبی پور17

4700:39.580 هیات شنای مرکزی86کوروش احمدی18

3300:39.940 دلفین تهران(الف)86انوش ساالرکیا19

2700:39.990 هیات شنای مازندران86محمد ماهان پور عزیز مقری20

5100:41.080 هاشمی نژاد ب87کاوه راموز21

3500:41.670 هیات شنای استان  البرز87پارسا صالحی22

4100:41.730 استخر هاشمی نژاد86محمد پارسا اخالقی23

2300:42.210 باشگاه پاس تهران86امیر مهدی خیری24

2400:42.230 والهای آبی86کاوه عبدالرحیمی25

3600:43.080 باشگاه پاس تهران87سروش اکبری گرجی26

4500:44.430 موج ایران (الف)86آرمان حسنی27

3100:45.300 هیات شنای مرکزی87داریوش رضایی28

2500:45.880 استخر نور منطقه6 تهران ج86پویا محمدیان29

2100:49.350 دلفین تهران(الف)86شایان درودیانی30

1500:51.060 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی31

1400:51.170 87رضا دانک32
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

2200:52.390 والهای آبی87سینا یوسفی33

1300:59.880 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت34

00خطا44 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

00خطا26 استخر کارون اهواز86محمد امین سالمات36

00غایب37 مدرسه قهرمان مشهد87آبتین تاج الدین37

00غایب46 هاشمی نژاد ب87محمد ارشیا ادبی ابکوه38



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال50متر پروانه64

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول7500:30.85 استخر هاشمی نژاد مشهد86محمد پارسا صفایی1

16دوم7400:30.90 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف2

15سوم7300:31.31 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی3

14چهارم6600:31.83 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی4

13پنجم5600:32.58 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی5

12ششم7600:33.09 استخر نور منطقه 6 تهران86امیر حسین کریم خان زند6

11هفتم5400:33.18 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر7

10هشتم6700:33.21 هیات شنای مازندران86امیرعلی حیدرپورترکی8

8نهم6200:33.46 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر9

7دهم6400:33.64 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی10

6یازدهم6500:33.98 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری11

6یازدهم7100:33.98 استخر هاشمی نژاد مشهد86ابوالفضل چوالئی12

4سیزدهم6300:34.10 آموزشگاههای نیشابور86امیر علی باقری13

3چهاردهم7200:34.48 استخر نور منطقه 6 تهران ب87امیر علی گلشن14

2پانزدهم3300:34.49 86آراد مهدیزاده15
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

1شانزدهم4500:35.00 کیان شنای گلستان86پرهام سلیمانی16

4300:35.120 86حسام فوالدی17
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4400:35.150 دلفین تهران(الف)86محمدرضا اکبرنژاد18

4700:35.690 دلفین تهران(الف)86کسری بشپول19

6100:35.900 مدرسه قهرمان مشهد87امیرسبحان نصری20

5500:36.150 استان چهار محال و بختیاری86فرهان طالبی پور21

3400:36.450 هیات شنای استان سمنان86حسین وحیدی22

4200:36.490 هاشمی نژاد ب87ماهان بیات23

7700:36.560 استخر هاشمی نژاد86محمد پارسا اخالقی24

5100:36.950 هاشمی نژاد ب87کوروش میمندی25

4600:38.460 موج ایران (الف)86آرمان حسنی26

3500:38.650 هیات شنای استان البرز(ب)87امیر علی قائدی27

5300:39.620 مدرسه قهرمان مشهد87مهدی فتوحی نیا28

5200:39.700 هیات شنای مرکزی86مهبد شریفی ساکی29

3700:40.110 هیات شنای استان  البرز87پارسا صالحی30

4100:40.190 هیات شنای مازندران87شاهین قبادنیا31

2400:41.220 هیات شنای استان البرز(ب)86طاها عباسپور32

3200:44.130 باشگاه پاس تهران86ماهان پورباقری33

2500:44.630 والهای آبی87مهراد ملکزاده34

2200:45.130 والهای آبی87اردالن محمدی35

3100:45.530 باشگاه پاس تهران87سروش اکبری گرجی36



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

5700:46.410 هیات شنای مرکزی87داریوش رضایی37

2300:52.000 استخر کارون اهواز86نواب معیدی جرفی38

1300:56.450 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت39

1400:56.490 87دیانوش باورصاد40
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1500:59.910 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی41

2601:10.520 87رضا دانک42
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00خطا36 86مانی فرح بخش43
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال100 متر آزاد38

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6401:03.47 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف1

16دوم6201:04.81 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر2

15سوم6601:05.67 استخر هاشمی نژاد مشهد86محمد پارسا صفایی3

14چهارم5401:06.02 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری4

13پنجم6101:06.65 استخر هاشمی نژاد مشهد86پارسا عبدالصمدی5

12ششم6501:07.21 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد پرهام نادری6

11هفتم5301:07.33 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی7

10هشتم5701:09.27 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی8

8نهم5201:09.30 مدرسه قهرمان مشهد86اریا باقر نیا9

7دهم5601:09.69 استان چهار محال و بختیاری86فرهان طالبی پور10

6یازدهم4101:10.29 هیات شنای مازندران86امیرعلی حیدرپورترکی11

5دوازدهم4501:10.36 استخر هاشمی نژاد86محمد پارسا اخالقی12

4سیزدهم6301:10.70 آموزشگاههای نیشابور86امیر علی باقری13

3چهاردهم4301:11.04 دلفین تهران(الف)86محمدرضا اکبرنژاد14

2پانزدهم4401:11.58 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر15

1شانزدهم3701:12.82 86آرتین کاظمی16
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3301:13.490 86ارشیا موحدی17
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6701:13.980 آموزشگاههای نیشابور87متین نجفی18

5101:14.240 هیات شنای مرکزی86مهبد شریفی ساکی19

5501:14.680 مدرسه قهرمان مشهد87مهدی فتوحی نیا20

3601:14.900 هیات شنای استان البرز(ب)86طاها عباسپور21

3401:14.930 هیات شنای استان  البرز87پارسا صالحی22

3201:15.110 موج ایران (الف)86آرمان حسنی23

2401:15.170 هاشمی نژاد ب87کوروش میمندی24

2301:15.350 هاشمی نژاد ب87ماهان بیات25

3501:15.640 دلفین تهران(الف)86انوش ساالرکیا26

2201:18.670 هیات شنای استان سمنان87عرشیا عرب یار محمدی27

2501:19.570 باشگاه پاس تهران86امیر مهدی خیری28

4201:19.720 استخر نور منطقه 6 تهران ب87سام راد صمیمی مهر29

4701:19.730 هیات شنای مرکزی87داریوش رضایی30

2701:19.920 باشگاه پاس تهران86رادین ممیزی31

1301:23.160 استخر نور منطقه6 تهران ج86پویا محمدیان32

1401:23.860 والهای آبی87سینا یوسفی33

2101:29.740 استخر کارون اهواز86نواب معیدی جرفی34

2601:32.760 والهای آبی87محمد حسین داعی انارکرکی35

1101:39.470 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی36



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1201:41.530 87رضا دانک37
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1501:42.890 87دیانوش باورصاد38
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1601:46.990 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت39

00غایب31 هیات شنای استان البرز(ب)87آریا مقصودی40

00خطا46 هیات شنای استان سمنان87محمد آج قلی41



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال100 متر قورباغه30

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6601:19.03 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما1

16دوم6501:21.75 استخر هاشمی نژاد مشهد86امیر بیگلرزاده2

15سوم4401:23.16 86آراد مهدیزاده3
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

14چهارم6301:24.17 استخر نور منطقه 6 تهران86امیر حسین کریم خان زند4

13پنجم5201:24.95 موج ایران (الف)86محمدمتین جهانگیری5

12ششم6101:24.98 مدرسه قهرمان مشهد86علی شوکتی6

11هفتم3501:26.59 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی7

10هشتم6401:26.60 دلفین تهران(الف)86کسری بشپول8

8نهم5501:28.18 استخر هاشمی نژاد مشهد86پارسا عبدالصمدی9

7دهم4201:28.39 86ماهان مالیری10
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6یازدهم5301:28.44 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد علی گودرزی11

5دوازدهم5601:30.51 هیات شنای مرکزی86کوروش احمدی12

4سیزدهم4501:30.64 86حسام فوالدی13
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3چهاردهم3301:31.06 هیات شنای استان سمنان86پوریا واعظیان14

2پانزدهم3601:32.21 هاشمی نژاد ب87کاوه راموز15

1شانزدهم6201:32.93 آموزشگاههای نیشابور87آرش عابدی16

6701:34.390 مدرسه قهرمان مشهد87مهدی فتوحی نیا17

5401:34.480 هیات شنای استان فارس87علیرضا عرب18

4701:34.540 کیان شنای گلستان86پرهام سلیمانی19

4601:34.760 هیات شنای مازندران86سید پارسا علیان امیری20

3401:34.860 کیان شنای گلستان87سید آراد موسوی نسب21

4101:40.960 هیات شنای مازندران87شاهین قبادنیا22

3101:41.540 استخر نور منطقه 6 تهران ب87امیر علی گلشن23

4301:42.110 هیات شنای مرکزی87داریوش رضایی24

5101:42.260 هیات شنای استان فارس86محمد متین پیروزبخت25

5701:43.240 آموزشگاههای نیشابور87متین نجفی26

2301:47.820 استخر کارون اهواز86امیرسام قوام پور27

3201:52.400 والهای آبی87محمد حسین داعی انارکرکی28

2201:52.620 باشگاه پاس تهران87سروش اکبری گرجی29

2501:52.710 استخر نور منطقه6 تهران ج86پویا محمدیان30

2401:52.870 والهای آبی87اردالن محمدی31

3702:03.620 دلفین تهران(الف)86شایان درودیانی32

1502:09.650 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی33

1402:10.180 87دیانوش باورصاد34
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1302:32.620 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

00خطا26 87رضا دانک36
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال100متر کرال پشت8

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5401:10.34 استخر هاشمی نژاد مشهد86محمد پارسا صفایی1

16دوم4201:12.68 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر2

15سوم5301:13.52 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف3

14چهارم4301:14.28 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی4

13پنجم5501:15.21 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد پرهام نادری5

12ششم5201:17.23 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی6

11هفتم4501:18.38 موج ایران (الف)86محمدمتین جهانگیری7

10هشتم4401:18.87 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر8

8نهم5701:20.45 استخر هاشمی نژاد مشهد87امیرعلی نجارباشی9

7دهم3201:23.19 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی10

6یازدهم5101:23.52 مدرسه قهرمان مشهد86اریا باقر نیا11

5دوازدهم3401:24.95 هیات شنای مرکزی86کوروش احمدی12

4سیزدهم4601:25.12 هیات شنای استان فارس86محمد متین پیروزبخت13

3چهاردهم5601:25.32 آموزشگاههای نیشابور87امیر علی سام14

2پانزدهم3701:25.72 86ماهان مالیری15
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

1شانزدهم2301:26.52 دلفین تهران(الف)86انوش ساالرکیا16

2201:26.840 86آرتین کاظمی17
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3101:26.850 هاشمی نژاد ب87کاوه راموز18

3301:27.250 هاشمی نژاد ب87محمد ارشیا ادبی ابکوه19

3501:27.600 استان چهار محال و بختیاری86فرهان طالبی پور20

4101:31.000 موج ایران (الف)86آرمان حسنی21

2701:32.420 والهای آبی86کاوه عبدالرحیمی22

2101:32.870 استخر نور منطقه 6 تهران ب87سام راد صمیمی مهر23

1401:33.140 هیات شنای استان البرز(ب)86طاها عباسپور24

3601:34.470 هیات شنای مازندران86محمد ماهان پور عزیز مقری25

2401:35.300 هیات شنای مرکزی87داریوش رضایی26

1301:36.740 والهای آبی87مهراد ملکزاده27

2601:38.630 باشگاه پاس تهران87سروش اکبری گرجی28

1501:52.030 دلفین تهران(الف)87مهدی اعتباری جیرسرائی29

1201:55.260 استخر کارون اهواز86محمد امین سالمات30

1602:01.070 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت31

00خطا47 هیات شنای استان سمنان87محمد آج قلی32

00غایب25 مدرسه قهرمان مشهد87آبتین تاج الدین33

00خطا11 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال100متر پروانه50

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5201:11.45 استخر هاشمی نژاد مشهد86محمد پارسا صفایی1

16دوم5601:11.66 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی2

15سوم4401:12.35 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی3

14چهارم5401:12.91 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف4

13پنجم5301:17.60 استخر نور منطقه 6 تهران ب87امیر علی گلشن5

12ششم5701:17.75 استخر هاشمی نژاد مشهد86ابوالفضل چوالئی6

11هفتم5501:18.95 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی7

10هشتم4201:20.31 مدرسه قهرمان مشهد87امیرسبحان نصری8

8نهم3201:20.62 هاشمی نژاد ب86فربد ترابی9

7دهم3601:21.19 دلفین تهران(الف)86محمدرضا اکبرنژاد10

6یازدهم3101:21.95 هیات شنای استان سمنان86حسین وحیدی11

5دوازدهم4501:22.41 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد علی گودرزی12

4سیزدهم4701:24.30 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر13

3چهاردهم2201:26.95 هاشمی نژاد ب87ماهان بیات14

2پانزدهم3501:27.45 86حسام فوالدی15
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1شانزدهم3701:28.22 86آراد مهدیزاده16
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2301:29.120 دلفین تهران(الف)86کسری بشپول17

4301:29.700 هیات شنای مرکزی86مهبد شریفی ساکی18

2401:30.150 86ماهان مالیری19
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3301:32.330 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر20

3401:33.220 موج ایران (الف)86آرمان حسنی21

2501:34.720 هیات شنای استان البرز(ب)87امیر علی قائدی22

5101:37.630 آموزشگاههای نیشابور87امیر علی سام23

2601:39.610 والهای آبی87مهراد ملکزاده24

1302:13.220 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت25

1502:29.010 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی26

00خطا46 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری27

00خطا14 استخر کارون اهواز86نواب معیدی جرفی28

00غایب41 مدرسه قهرمان مشهد87مهدی فتوحی نیا29



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال200مترآزاد4

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6302:17.29 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف1

16دوم6502:18.01 استخر نور منطقه 6 تهران87امیر علی سنجیده2

15سوم5202:19.74 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما3

14چهارم6402:21.65 استخر هاشمی نژاد مشهد86پارسا عبدالصمدی4

13پنجم6702:24.92 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی5

12ششم5402:25.11 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری6

11هفتم6202:26.55 استخر هاشمی نژاد مشهد86ابوالفضل چوالئی7

10هشتم3502:30.69 هیات شنای استان سمنان86حسین وحیدی8

8نهم4202:35.03 استان چهار محال و بختیاری86فرهان طالبی پور9

7دهم5702:35.74 آموزشگاههای نیشابور86امیر علی باقری10

6یازدهم6602:35.95 مدرسه قهرمان مشهد87مهدی فتوحی نیا11

5دوازدهم4402:36.13 هاشمی نژاد ب86فربد ترابی12

4سیزدهم6102:36.59 مدرسه قهرمان مشهد87امیرسبحان نصری13

3چهاردهم3402:39.87 86ارشیا موحدی14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم3302:39.92 هیات شنای استان  البرز87پارسا صالحی15

1شانزدهم5502:40.64 هیات شنای مرکزی86مهبد شریفی ساکی16

5302:41.250 موج ایران (الف)86آرمان حسنی17

4702:42.210 86ماهان مالیری18
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4602:42.440 استخر نور منطقه 6 تهران ب87امیر علی گلشن19

4302:42.480 آموزشگاههای نیشابور87متین نجفی20

5102:44.360 هیات شنای استان فارس86محمد متین پیروزبخت21

4102:46.140 استخر نور منطقه 6 تهران ب87آرین احمدی نژاد22

3202:47.540 هاشمی نژاد ب87کوروش میمندی23

5602:53.630 هیات شنای مرکزی87آرمین سادات24

3702:55.870 هیات شنای استان سمنان87عرشیا عرب یار محمدی25

3602:56.200 باشگاه پاس تهران86رادین ممیزی26

2402:58.100 باشگاه پاس تهران86ماهان پورباقری27

4502:59.670 هیات شنای مازندران86محمد ماهان پور عزیز مقری28

3103:07.320 استخر نور منطقه6 تهران ج86پویا محمدیان29

2603:12.010 دلفین تهران(الف)86شایان درودیانی30

2503:17.520 استخر کارون اهواز86نواب معیدی جرفی31

2703:19.190 والهای آبی87سینا یوسفی32

2303:20.280 دلفین تهران(الف)87مهدی اعتباری جیرسرائی33

2103:21.490 والهای آبی87محمد حسین داعی انارکرکی34

2203:27.030 استخر کارون اهواز86امیرسام قوام پور35

1303:35.000 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت36



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1503:37.210 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی37

1403:59.800 87دیانوش باورصاد38
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال200متر قورباغه42

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول4402:56.99 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما1

16دوم5503:00.87 استخر نور منطقه 6 تهران86امیر حسین کریم خان زند2

15سوم4103:01.02 86آراد مهدیزاده3
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

14چهارم5103:01.62 استخر هاشمی نژاد مشهد86امیر بیگلرزاده4

13پنجم4503:02.00 موج ایران (الف)86محمدمتین جهانگیری5

12ششم3303:07.37 مدرسه قهرمان مشهد86علی شوکتی6

11هفتم5203:09.54 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد علی گودرزی7

11هفتم5703:09.54 استخر هاشمی نژاد مشهد86پارسا عبدالصمدی8

8نهم4203:14.63 هیات شنای مرکزی86کوروش احمدی9

7دهم3403:15.46 مدرسه قهرمان مشهد87امیرسبحان نصری10

6یازدهم5603:16.29 آموزشگاههای نیشابور86امیر علی باقری11

5دوازدهم3603:16.35 هاشمی نژاد ب87کاوه راموز12

4سیزدهم3203:17.32 هاشمی نژاد ب86فربد ترابی13

3چهاردهم3503:18.24 86مانی فرح بخش14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم3703:18.74 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر15

1شانزدهم4603:19.03 هیات شنای استان سمنان86پوریا واعظیان16

5303:19.660 آموزشگاههای نیشابور87آرش عابدی17

5403:22.150 هیات شنای استان فارس87علیرضا عرب18

2303:22.680 کیان شنای گلستان86پرهام سلیمانی19

2203:22.890 مرودشت86امیر محمد سجادیان20

2503:24.850 کیان شنای گلستان87سید آراد موسوی نسب21

2403:32.890 هیات شنای استان فارس86محمد متین پیروزبخت22

4303:33.600 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی23

4703:35.370 هیات شنای مرکزی87آرمین سادات24

3103:37.150 هیات شنای مازندران86سید پارسا علیان امیری25

2703:45.860 والهای آبی86کاوه عبدالرحیمی26

2603:50.770 استخر کارون اهواز86امیرسام قوام پور27

1303:58.940 والهای آبی87اردالن محمدی28

1204:08.540 دلفین تهران(الف)86شایان درودیانی29

1504:32.980 دلفین تهران(الف)87مهدی اعتباری جیرسرائی30

1404:40.550 87دیانوش باورصاد31
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

2104:43.260 87رضا دانک32
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1605:32.080 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت33

00خطا11 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال200متر کرال پشت22

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول4302:33.53 استخر هاشمی نژاد مشهد86محمد پارسا صفایی1

16دوم4402:35.28 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد پرهام نادری2

15سوم4502:40.33 استخر نور منطقه 6 تهران87امیر علی سنجیده3

14چهارم4202:40.51 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر4

13پنجم4602:46.64 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی5

12ششم3402:47.91 موج ایران (الف)86محمدمتین جهانگیری6

11هفتم3502:52.11 استخر هاشمی نژاد مشهد87امیرعلی نجارباشی7

10هشتم3202:53.37 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر8

8نهم3102:53.69 هیات شنای استان سمنان87محمد آج قلی9

7دهم4103:00.83 مدرسه قهرمان مشهد86اریا باقر نیا10

6یازدهم4703:01.52 آموزشگاههای نیشابور87امیر علی سام11

5دوازدهم2303:04.27 86ارشیا موحدی12
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4سیزدهم3603:04.53 هیات شنای استان فارس86محمد متین پیروزبخت13

3چهاردهم2503:04.66 استخر نور منطقه 6 تهران ب87آرین احمدی نژاد14

2پانزدهم3703:07.15 هاشمی نژاد ب87محمد ارشیا ادبی ابکوه15

1شانزدهم2203:09.08 86آرتین کاظمی16
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3303:12.110 موج ایران (الف)86آرمان حسنی17

2603:17.620 والهای آبی86کاوه عبدالرحیمی18

2403:18.460 هیات شنای مازندران86محمد ماهان پور عزیز مقری19

1503:56.290 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی20

1304:35.200 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت21

00خطا14 والهای آبی87مهراد ملکزاده22



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال400متر آزاد26

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول5304:49.01 استخر نور منطقه 6 تهران87امیر علی سنجیده1

16دوم5504:52.37 استخر هاشمی نژاد مشهد86پارسا عبدالصمدی2

15سوم5605:01.59 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری3

14چهارم5405:03.48 استخر نور منطقه 6 تهران86صدرا هاتف4

13پنجم5105:05.58 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی5

12ششم4205:15.36 هاشمی نژاد ب87کاوه راموز6

11هفتم5705:18.56 استخر نور منطقه 6 تهران ب87علیرضا پاینده فر7

10هشتم4605:22.42 استخر هاشمی نژاد مشهد87امیرعلی نجارباشی8

8نهم5205:35.47 مدرسه قهرمان مشهد87امیرسبحان نصری9

7دهم4405:38.26 هیات شنای مرکزی86مهبد شریفی ساکی10

6یازدهم3405:41.64 آموزشگاههای نیشابور86امیر علی باقری11

5دوازدهم2405:44.88 هیات شنای استان  البرز87پارسا صالحی12

4سیزدهم4105:46.39 استخر نور منطقه 6 تهران ب87آرین احمدی نژاد13

3چهاردهم2505:48.55 آموزشگاههای نیشابور87متین نجفی14

2پانزدهم3305:48.81 مرودشت86امیر محمد سجادیان15

1شانزدهم3205:53.51 هاشمی نژاد ب87کوروش میمندی16

3605:54.040 86آرتین کاظمی17
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4305:56.640 هیات شنای استان فارس86محمد متین پیروزبخت18

4705:57.580 86مانی فرح بخش19
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3105:58.150 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما20

4505:59.060 هیات شنای مرکزی87آرمین سادات21

2206:00.600 هیات شنای استان البرز(ب)86طاها عباسپور22

2306:15.430 باشگاه پاس تهران86رادین ممیزی23

3506:32.010 هیات شنای مازندران86محمد ماهان پور عزیز مقری24

1406:57.110 دلفین تهران(الف)87مهدی اعتباری جیرسرائی25

1307:03.410 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت26

1507:50.680 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی27

00خطا26 دلفین تهران(الف)86شایان درودیانی28

00غایب37 مدرسه قهرمان مشهد86علی شوکتی29



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال100متر مختلط انفرادی60

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6401:14.69 استخر نور منطقه 6 تهران86امیر حسین کریم خان زند1

16دوم4601:15.95 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی2

15سوم5501:16.66 استخر کارون اهواز86ابوالفضل محمدی3

14چهارم5601:17.74 موج ایران (الف)86محمدمتین جهانگیری4

13پنجم6201:18.08 استخر هاشمی نژاد مشهد86پارسا عبدالصمدی5

12ششم3601:18.74 86آراد مهدیزاده6
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

11هفتم5701:19.40 آموزشگاههای نیشابور86امیر علی باقری7

10هشتم6301:19.45 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری8

8نهم5201:20.08 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی9

7دهم5101:20.22 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی10

6یازدهم2301:20.47 86ماهان مالیری11
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5دوازدهم6101:21.56 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر12

4سیزدهم4301:22.65 مدرسه قهرمان مشهد86علی شوکتی13

3چهاردهم4501:23.01 مدرسه قهرمان مشهد86اریا باقر نیا14

2پانزدهم5401:23.21 استخر نور منطقه 6 تهران87محمد علی گودرزی15

1شانزدهم2401:23.64 دلفین تهران(الف)86کسری بشپول16

4401:23.810 هیات شنای مرکزی86کوروش احمدی17

4101:25.410 کیان شنای گلستان87سید آراد موسوی نسب18

3701:25.490 هاشمی نژاد ب86فربد ترابی19

3201:25.550 دلفین تهران(الف)86محمدرضا اکبرنژاد20

6701:26.020 استخر هاشمی نژاد86محمد پارسا اخالقی21

5301:26.740 هیات شنای مرکزی86مهبد شریفی ساکی22

4201:32.100 هیات شنای مازندران86سید پارسا علیان امیری23

3301:32.540 استخر نور منطقه 6 تهران ب87آرین احمدی نژاد24

2501:33.340 هیات شنای استان البرز(ب)86طاها عباسپور25

3501:33.900 استخر نور منطقه 6 تهران ب87سام راد صمیمی مهر26

3401:34.520 والهای آبی87مهراد ملکزاده27

4701:35.860 هیات شنای مازندران87شاهین قبادنیا28

2701:36.240 هیات شنای استان البرز(ب)87امیر علی قائدی29

2201:36.490 باشگاه پاس تهران86رادین ممیزی30

1501:56.240 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت31

1201:57.930 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی32

1301:59.710 87رضا دانک33
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1401:59.880 87دیانوش باورصاد34
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00خطا26 والهای آبی86کاوه عبدالرحیمی35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

00خطا21 استخر نور منطقه6 تهران ج86پویا محمدیان36

00خطا65 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما37

00غایب31 هاشمی نژاد ب87محمد ارشیا ادبی ابکوه38

00غایب66 استخر هاشمی نژاد مشهد86ابوالفضل چوالئی39



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال200متر مختلط انفرادی46

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول4302:39.74 استخر نور منطقه 6 تهران87امیر علی سنجیده1

16دوم4402:41.09 استخر نور منطقه 6 تهران86امیر حسین کریم خان زند2

15سوم3202:42.02 هیات شنای شهر ری86امیررضا نعیما3

14چهارم3702:46.51 هیات شنای استان  البرز86سپهر صفری پیرنی4

13پنجم4202:46.94 استخر هاشمی نژاد مشهد86ابوالفضل چوالئی5

12ششم4502:47.36 هیات شنای استان فارس86امیرحسین نظری6

11هفتم2402:53.47 آموزشگاههای نیشابور86عباس میرشاهی7

10هشتم3402:55.80 موج ایران (الف)87یاشار سلیمانی8

8نهم3502:56.55 هیات شنای استان فارس86سپهر فراحی قصر ابونصر9

7دهم4702:57.51 موج ایران (الف)86محمدمتین جهانگیری10

6یازدهم3302:58.34 مدرسه قهرمان مشهد87امیرسبحان نصری11

5دوازدهم2502:58.60 هاشمی نژاد ب86فربد ترابی12

4سیزدهم2602:59.78 86آراد مهدیزاده13
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3چهاردهم4603:00.33 استخر هاشمی نژاد مشهد87امیرعلی نجارباشی14

2پانزدهم1403:02.89 86ارشیا موحدی15
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

1شانزدهم3603:05.28 مدرسه قهرمان مشهد87مهدی فتوحی نیا16

4103:05.350 هیات شنای مرکزی86مهبد شریفی ساکی17

2303:07.630 دلفین تهران(الف)86محمدرضا اکبرنژاد18

1303:09.220 دلفین تهران(الف)86انوش ساالرکیا19

2103:16.840 استخر نور منطقه 6 تهران ب87آرین احمدی نژاد20

2703:31.960 هیات شنای استان البرز(ب)86طاها عباسپور21

3103:34.560 هیات شنای مرکزی87آرمین سادات22

1204:11.540 آکادمی شنای تبریز87امیرحسام سهرابی23

1504:14.300 آکادمی شنای تبریز86ایلیا آقازاده بوکت24

00غایب22 هاشمی نژاد ب87محمد ارشیا ادبی ابکوه25



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال100*4 متر مختلط تیمی68

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول3504:59.68 1
محمد پرهام نادری-امیر حسین کریم خان

زند-صدرا هاتف-امیر علی سنجیده
استخر نور منطقه 6 تهران-

32دوم3305:00.21 2
محمد پارسا صفایی-امیر بیگلرزاده

ابوالفضل چوالئی-پارسا عبدالصمدی-
استخر هاشمی نژاد مشهد-

30سوم3705:23.94 3
عباس میرشاهی-آرش عابدی-امیر علی

باقری-متین نجفی
آموزشگاههای نیشابور-

28چهارم3605:26.56 4
ماهان مالیری-مانی فرح بخش-آراد مهدیزا

ده-ارشیا موحدی
-

آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

26پنجم3105:32.54 5
اریا باقر نیا-علی شوکتی-امیرسبحان

نصری-مهدی فتوحی نیا
مدرسه قهرمان مشهد-

24ششم2405:36.04 6

سپهر فراحی قصر ابونصر-علیرضا

عرب-امیرحسین نظری-محمد متین

پیروزبخت

هیات شنای استان فارس-

22هفتم2505:42.61 7
محمد آج قلی-پوریا واعظیان-حسین

وحیدی-عرشیا عرب یار محمدی
هیات شنای استان سمنان-

20هشتم3205:43.66 8
آرین احمدی نژاد-علیرضا پاینده فر-امیر

علی گلشن-سام راد صمیمی مهر
استخر نور منطقه 6 تهران ب-

2305:44.020 9
کاوه راموز-ماهان بیات-فربد ترابی-کوروش

میمندی
هاشمی نژاد ب-

2205:46.490 10
انوش ساالرکیا-کسری بشپول-محمدرضا

اکبرنژاد-مهدی اعتباری جیرسرائی
دلفین تهران(الف)-

3405:55.030 11
کوروش احمدی-داریوش رضایی-مهبد

شریفی ساکی-آرش اسماعیلی
هیات شنای مرکزی-

2606:24.470 12
محمد امین سالمات-امیرسام قوام

پور-ابوالفضل محمدی-نواب معیدی جرفی
استخر کارون اهواز-

1506:38.580 13
کاوه عبدالرحیمی-اردالن محمدی-مهراد

ملکزاده-سینا یوسفی
والهای آبی-

1306:40.900 14
امیر مهدی خیری-سروش اکبری گرجی-م

اهان پورباقری-رادین ممیزی
باشگاه پاس تهران-

00غایب14 15

محمد ماهان پور عزیز مقری-سید پارسا

علیان امیری-امیرعلی حیدرپو

رترکی-شاهین قبادنیا

هیات شنای مازندران-



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

12-11سال100*4 متر آزاد تیمی34

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول2404:22.54 1
محمد پرهام نادری-امیر حسین کریم خان

زند-امیر علی سنجیده-صدرا هاتف
استخر نور منطقه 6 تهران-

32دوم2304:29.06 2
پارسا عبدالصمدی-ابوالفضل چوالئی-ا

میرعلی نجارباشی-محمد پارسا صفایی
استخر هاشمی نژاد مشهد-

30سوم2104:42.64 3
سپهر فراحی قصر ابونصر-محمد متین

پیروزبخت-علیرضا عرب-امیرحسین نظری
هیات شنای استان فارس-

28چهارم2704:51.04 4
آراد مهدیزاده-ارشیا موحدی-آرتین کاظمی-

ماهان مالیری
-

آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

26پنجم1404:52.56 5
امیر علی گلشن-آرین احمدی نژاد-سام راد

صمیمی مهر-علیرضا پاینده فر
استخر نور منطقه 6 تهران ب-

24ششم1504:52.81 6
امیر علی باقری-عباس میرشاهی-متین

نجفی-امیر علی سام
آموزشگاههای نیشابور-

22هفتم2504:54.22 7
اریا باقر نیا-امیرسبحان نصری-مهدی

فتوحی نیا-علی شوکتی
مدرسه قهرمان مشهد-

20هشتم2604:55.24 8
کاوه راموز-فربد ترابی-ماهان بیات-کوروش

میمندی
هاشمی نژاد ب-

1305:08.950 9
انوش ساالرکیا-مهدی اعتباری جیرسر

ائی-کسری بشپول-محمدرضا اکبرنژاد
دلفین تهران(الف)-

2205:10.550 10
کوروش احمدی-آرمین سادات-آرش

اسماعیلی-مهبد شریفی ساکی
هیات شنای مرکزی-

1605:57.120 11
کاوه عبدالرحیمی-مهراد ملکزاده-سینا

یوسفی-محمد حسین داعی انارکرکی
والهای آبی-

00غایب12 12

امیرعلی حیدرپورترکی-شاهین قباد

نیا-سید پارسا علیان امیری-محمد ماهان

پور عزیز مقری

هیات شنای مازندران-



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال50متر آزاد17

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول8100:25.20 تیم شنای رودهن84ماهان مهری پاشاکی1

16دوم8600:25.33 تیم شنای رودهن84دانیال شفیعی2

15سوم8700:25.68 هیات شنای استان  البرز84آریا عباسزاده3

14چهارم5400:26.75 هیات شنای مازندران84مانی رستم نژاد4

13پنجم8400:27.69 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیر کیان حقیقت خواه5

12ششم6500:27.71 کیان شنای گلستان84فرنام چنگیزی6

11هفتم7600:27.77 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی7

10هشتم7100:27.78 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع8

10هشتم6100:27.78 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری9

7دهم6400:27.87 85سپهر طالبی10
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6یازدهم8300:27.91 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیرعلی سالمتی11

5دوازدهم7400:27.96 84امیر مطاعی12
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

4سیزدهم5700:27.97 هیات شنای مازندران84ابوالفضل غالمعلی پور13

3چهاردهم6600:28.05 آموزشگاههای نیشابور84علی حیدری14

2پانزدهم8500:28.06 هیات شنای مرکزی85محمد رضا اورنگ15

1شانزدهم7300:28.08 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار16

1شانزدهم6700:28.08 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری17

8200:28.190 استخر نور منطقه 6 تهران84علی افشار18

7500:28.430 هیات شنای شهر ری85پارسا مهربان19

6300:28.490 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی20

5200:28.620 دلفین تهران(الف)84مهداد اسالمی21

5600:28.660 هیات شنای استان سمنان85سید مهدی سید موسوی22

5300:28.720 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی23

7700:28.810 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد امین بیگلرخانی24

5500:28.910 موج ایران (الف)85فرناد دهقان کار25

3300:29.250 85مهدی ریحانی26
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

5100:29.560 هیات شنای استان سمنان84امیررضا حجی پور27

4500:29.850 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری28

4100:29.890 استخر آبی هشتم (الف)84ارمیا وحیدی نیا29

6200:29.970 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور30

4700:30.330 آراد گیالن85آراد فرزانه31

4400:30.490 باشگاه پاس تهران84علی شب باز32

3100:30.780 استخر آبی هشتم (الف)84رادین میالنی مقدم33

4200:30.880 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان34

2400:31.830 دلفین تهران(الف)84علی شهسوار حقیقی35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

4600:32.200 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی36

2300:32.330 دلفین تهران(ب)84نعیم شیخ محبوبی37

2700:32.380 استخر آبی هشتم (ب)85فرنام زرین چیان38

3700:32.490 استخر آبی هشتم (ب)84سپهر سرابی39

3500:32.730 هیات شنای شهر ری84ابوالفضل اخگری40

3600:33.270 باشگاه پاس تهران85صدرا غالمی41

2500:33.440 دلفین تهران(ب)85محمد اعتباری جیرسرائی42

1400:33.880 والهای آبی84متین عبدالهی سوهانکی43

1300:34.400 والهای آبی85کیان زهادی44

2200:34.590 استخر نور منطقه 6 تهران ب85محمد مهدی حاجری45

3200:35.080 مرودشت85حسین خالقی46

3400:35.520 آموزشگاههای نیشابور85مهدیار سامغانی47

2100:35.720 استخر نور منطقه6 تهران ج85عرشیا رضائی48

2600:37.240 هدف قم85ارمیا مرادخانی49

1500:41.020 85امیر حسین رضایی50
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1200:42.820 85آراد سیف علی نسب51
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

4300:50.810 85امیرارسالن زارع مهرجردى52
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

00خطا72 84فرزاد جاورسینه53
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

00غایب16 85مهدی دلگشائی54
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال50متر قورباغه11

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول8400:32.42 84امیر مطاعی1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

16دوم8200:32.80 استخر هاشمی نژاد مشهد84میالد میرشاهی2

15سوم8700:33.42 هیات شنای استان  البرز84آریا عباسزاده3

14چهارم7400:34.03 85ابوالفضل مرادی4
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

13پنجم7200:34.25 هیات شنای استان سمنان84یزدان زمان نامیان5

12ششم7300:34.43 هیات شنای استان  البرز84نیما باقر پور6

11هفتم8300:34.46 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور7

10هشتم7500:34.61 هیات شنای شهر ری85پارسا مهربان8

8نهم8500:34.82 آموزشگاههای نیشابور84علی حیدری9

7دهم6300:34.89 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو10

6یازدهم8600:34.98 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیر کیان حقیقت خواه11

5دوازدهم6100:35.14 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی12

4سیزدهم7100:35.25 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری13

3چهاردهم6500:35.28 84سید موسی الرضا ساجدی14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم8100:35.44 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع15

1شانزدهم5100:36.41 85کی آرمین شاهسون16
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6600:36.760 آراد گیالن85آراد فرزانه17

5500:37.020 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری18

3400:37.080 85مهدی ریحانی19
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

6700:37.460 هیات شنای مرکزی85محمد رضا اورنگ20

5400:37.830 دلفین تهران(الف)84مهداد اسالمی21

4100:38.210 کیان شنای گلستان84ایلیا باقری22

5600:38.270 هیات شنای مازندران84امیر علی قاچان23

7600:38.390 آموزشگاههای نیشابور85مهدیار سامغانی24

5300:38.690 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی25

5200:38.770 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی26

6400:38.860 هیات شنای استان فارس85کوروش شیرافکن نژاد27

5700:39.100 هیات شنای شهر ری84محمدفاضل حاج امینی28

3500:39.160 دلفین تهران(الف)85هیراد صالحی29

4300:39.280 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد پارسا نورآئین30

4700:39.330 استخر آبی هشتم (الف)84رادین میالنی مقدم31

4500:40.050 استخر نور منطقه 6 تهران ب85اُرُد فروغی32

3600:40.980 استخر آبی هشتم (ب)84سپهر سرابی33

2600:41.300 دلفین تهران(ب)84نعیم شیخ محبوبی34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3700:41.770 والهای آبی84متین عبدالهی سوهانکی35

3200:41.790 استخر آبی هشتم (الف)85امین رضایی36

3300:41.920 استخر کارون اهواز84کیارش موسوی37

2200:42.620 استخر آبی هشتم (ب)85فرنام زرین چیان38

3100:44.120 باشگاه پاس تهران84سهیل سپاهی39

4200:44.510 باشگاه پاس تهران85صدرا غالمی40

2500:44.540 استخر نور منطقه 6 تهران ب85محمد مهدی حاجری41

1300:45.940 دلفین تهران(ب)85محمدرضا رهنوردان چاالک42

2300:46.110 استخر نور منطقه6 تهران ج85عرشیا رضائی43

2400:48.950 هدف قم85ارمیا مرادخانی44

4400:50.370 85حسین محمد زاده45
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1500:53.840 85آراد سیف علی نسب46
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1401:01.000 85امیر حسین رضایی47
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00خطا77 84حسین انزلچی48
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

00غایب46 مرودشت85حسین خالقی49

00خطا62 تیم شنای رودهن85آرین احمدی وزمالئی50



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال50متر کرال پشت55

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول7400:27.99 استخر هاشمی نژاد مشهد84ابولفضل سام1

16دوم6400:28.36 تیم شنای رودهن84ماهان مهری پاشاکی2

15سوم7200:30.12 هیات شنای مازندران84مانی رستم نژاد3

14چهارم7700:30.13 هیات شنای استان  البرز84سید کسری میرسمیعی4

13پنجم7100:30.48 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی5

12ششم7600:30.96 84علی رشید پور6
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

11هفتم7300:31.46 هیات شنای مرکزی85صالح نادری7

10هشتم6500:31.70 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو8

8نهم5400:31.74 84حسین حسن بیگی9
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

7دهم6100:31.99 موج ایران (الف)85بنیامین سلیمان آبادی10

6یازدهم4400:32.81 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی11

6یازدهم7500:32.81 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیرعلی سالمتی12

4سیزدهم6700:32.95 استخر آبی هشتم (الف)84ارمیا وحیدی نیا13

3چهاردهم5500:33.18 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار14

2پانزدهم5600:33.32 استان چهار محال و بختیاری85متین ارزنده15

1شانزدهم3300:33.73 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری16

3400:33.820 باشگاه پاس تهران84علی شب باز17

5200:34.830 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد پارسا نورآئین18

5300:35.500 هیات شنای مرکزی85مهدیار پیرهادی19

4200:36.140 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی20

6600:36.300 آموزشگاههای نیشابور85ایلیا فتحی21

4500:36.460 والهای آبی84مهربد ملکزاده22

4300:36.720 هیات شنای استان فارس85سهیل جوانمردی23

5100:36.730 هیات شنای مازندران84امیر علی قاچان24

3500:36.920 85مهدی دلگشائی25
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

6200:36.980 آموزشگاههای نیشابور84مهرزاد سپهران26

6300:38.070 تیم شنای رودهن84دانیال شفیعی27

4100:38.410 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور28

3600:38.640 استخر نور منطقه 6 تهران ب85اُرُد فروغی29

2100:39.100 استخر آبی هشتم (الف)85امین رضایی30

2700:39.260 استخر آبی هشتم (ب)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی31

2200:39.920 دلفین تهران(الف)85علیرضا نظری32

2300:40.750 استخر آبی هشتم (ب)85فرنام زرین چیان33

1300:40.850 85علی عباسی34
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

2500:41.150 دلفین تهران(الف)84علی شهسوار حقیقی35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

4700:42.130 هیات شنای شهر ری84محمدفاضل حاج امینی36

1400:42.420 استخر نور منطقه 6 تهران ب85محمد مهدی حاجری37

3200:42.430 هیات شنای استان سمنان85مسلم رستمی38

3700:43.150 استخر کارون اهواز85امیرحسین موذن زاده39

3100:44.070 باشگاه پاس تهران85صدرا غالمی40

2400:44.900 والهای آبی85کیان زهادی41

2600:50.630 استخر کارون اهواز84کیارش موسوی42

1200:55.970 85دانیال سواری43
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1500:57.230 85آراد سیف علی نسب44
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00غایب46 85سپهر طالبی45
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

00غایب57 84حسین انزلچی46
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال50متر پروانه63

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول8200:27.02 تیم شنای رودهن84ماهان مهری پاشاکی1

16دوم8400:27.71 84علی رشید پور2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم8600:28.08 تیم شنای رودهن84دانیال شفیعی3

14چهارم7500:28.32 هیات شنای استان  البرز84آریا عباسزاده4

13پنجم7100:28.73 کیان شنای گلستان84فرنام چنگیزی5

12ششم6400:29.03 هیات شنای مازندران84مانی رستم نژاد6

11هفتم8700:29.04 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری7

10هشتم8500:29.26 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیر کیان حقیقت خواه8

8نهم6300:29.35 هیات شنای استان فارس84محمدرضا مرادی9

7دهم7200:29.76 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار10

6یازدهم3200:29.84 84سید موسی الرضا ساجدی11
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5دوازدهم8300:29.91 استخر نور منطقه 6 تهران84علی افشار12

4سیزدهم4400:30.27 هیات شنای مازندران84ابوالفضل غالمعلی پور13

3چهاردهم3300:30.66 باشگاه پاس تهران84علی شب باز14

2پانزدهم7700:30.70 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری15

1شانزدهم6200:30.85 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع16

1شانزدهم7600:30.85 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی17

5200:30.860 85سپهر طالبی18
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6600:30.990 موج ایران (الف)85فرناد دهقان کار19

6100:31.020 هیات شنای شهر ری85پارسا مهربان20

7400:31.140 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد امین بیگلرخانی21

6500:31.240 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی22

5600:31.540 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی23

5100:32.070 85امیر ارین پوردارسرایی24
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3400:32.510 دلفین تهران(الف)84محمدبهراد احمدمرویلی25

4300:32.570 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان26

5400:32.660 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری27

4100:32.660 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی28

4600:32.800 موج ایران (الف)85بنیامین سلیمان آبادی29

3700:32.900 استخر آبی هشتم (الف)84امیرعلی مینویی30

4500:32.930 هیات شنای شهر ری85امیررضا سهرابی31

5700:33.090 آموزشگاههای نیشابور84مهرزاد سپهران32

2300:33.190 استخر آبی هشتم (ب)84سپهر سرابی33

4700:33.470 هیات شنای استان سمنان84امیررضا حجی پور34

1100:33.540 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

4200:33.660 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی36

3100:34.550 کیان شنای گلستان84ایلیا باقری37

6700:34.810 آموزشگاههای نیشابور85ایلیا فتحی38

3500:35.420 آراد گیالن85آراد فرزانه39

2100:35.740 استخر آبی هشتم (ب)85فرنام زرین چیان40

3600:36.630 هیات شنای استان سمنان85مسلم رستمی41

2400:37.900 دلفین تهران(الف)84علی شهسوار حقیقی42

2500:38.070 مرودشت85حسین خالقی43

2200:38.880 باشگاه پاس تهران85صدرا غالمی44

1500:39.200 دلفین تهران(ب)85محمدرضا رهنوردان چاالک45

2600:40.620 هدف قم85ارمیا مرادخانی46

1700:41.670 85علی عباسی47
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1300:43.840 استخر نور منطقه6 تهران ج85عرشیا رضائی48

2700:45.870 والهای آبی85کیان زهادی49

1400:47.430 دلفین تهران(ب)85محمد اعتباری جیرسرائی50

1201:00.440 84عرفان دقاقله51
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1601:03.580 85دانیال سواری52
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00خطا73 84فرزاد جاورسینه53
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

00غایب53 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی54

00خطا55 هیات شنای مرکزی85صالح نادری55

00غایب81 استخر هاشمی نژاد مشهد84میالد میرشاهی56



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال100 متر آزاد37

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول7300:56.19 تیم شنای رودهن84دانیال شفیعی1

16دوم8300:56.52 هیات شنای استان  البرز84آریا عباسزاده2

15سوم7100:57.54 تیم شنای رودهن84ماهان مهری پاشاکی3

14چهارم6301:00.09 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی4

13پنجم8501:00.80 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیر کیان حقیقت خواه5

12ششم7401:01.04 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع6

11هفتم8701:01.20 84فرزاد جاورسینه7
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

10هشتم8201:01.36 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیرعلی سالمتی8

8نهم8601:01.37 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی9

7دهم8401:01.56 استخر نور منطقه 6 تهران84علی افشار10

6یازدهم7701:01.60 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری11

5دوازدهم7201:02.02 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی12

4سیزدهم7601:02.24 85سپهر طالبی13
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3چهاردهم7501:02.38 هیات شنای مرکزی85محمد رضا اورنگ14

2پانزدهم6401:02.49 آموزشگاههای نیشابور84علی حیدری15

1شانزدهم4401:03.13 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی16

5301:03.480 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی17

8101:03.540 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد امین بیگلرخانی18

6501:03.920 دلفین تهران(الف)84مهداد اسالمی19

5701:04.330 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری20

4501:04.680 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری21

5401:04.710 84حسین حسن بیگی22
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

5501:05.600 موج ایران (الف)84سهیل بیاتی23

6101:06.030 استخر آبی هشتم (الف)84ارمیا وحیدی نیا24

5601:06.030 هیات شنای مازندران84امیر علی قاچان25

6201:06.510 هیات شنای شهر ری85امیررضا سهرابی26

4701:07.850 استخر آبی هشتم (ب)84عماد شبانی27

4101:08.160 استخر آبی هشتم (الف)84رادین میالنی مقدم28

3501:08.770 باشگاه پاس تهران84علی شب باز29

4601:09.270 آراد گیالن85آراد فرزانه30

3601:09.710 باشگاه پاس تهران84سهیل سپاهی31

4201:09.740 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان32

3201:09.840 استخر آبی هشتم (ب)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی33

5201:10.300 هیات شنای استان  البرز85رامی شرهانی34

3701:11.090 85مهدی دلگشائی35
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3101:12.480 دلفین تهران(الف)84علی شهسوار حقیقی36

2501:14.120 والهای آبی84متین عبدالهی سوهانکی37

5101:14.610 هیات شنای شهر ری84ابوالفضل اخگری38

3301:15.110 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی39

3401:15.590 مرودشت85حسین خالقی40

2401:16.370 والهای آبی85کیان زهادی41

2601:19.240 دلفین تهران(ب)85محمدرضا رهنوردان چاالک42

2201:19.400 دلفین تهران(ب)85محمد اعتباری جیرسرائی43

2101:19.680 استخر نور منطقه 6 تهران ب85محمد مهدی حاجری44

1401:26.720 85علی عباسی45
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

2301:31.370 هدف قم85ارمیا مرادخانی46

2701:35.500 استخر نور منطقه6 تهران ج85عرشیا رضائی47

1501:41.100 85امیر حسین رضایی48
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1301:53.000 84عرفان دقاقله49
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00خطا43 85امیرارسالن زارع مهرجردى50
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

00خطا66 هیات شنای استان سمنان85سید مهدی سید موسوی51

00خطا67 آموزشگاههای نیشابور84مهرزاد سپهران52



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال100 متر قورباغه29

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول7101:11.88 استخر هاشمی نژاد مشهد84میالد میرشاهی1

16دوم7401:11.90 84امیر مطاعی2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم6101:15.09 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو3

14چهارم7201:15.58 آموزشگاههای نیشابور84علی حیدری4

13پنجم6201:15.59 هیات شنای شهر ری85پارسا مهربان5

12ششم7501:16.03 85ابوالفضل مرادی6
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

11هفتم7601:16.16 استخر هاشمی نژاد مشهد84پوریا سید جعفری7

10هشتم6401:16.66 هیات شنای استان سمنان84یزدان زمان نامیان8

8نهم7301:16.73 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور9

7دهم5401:18.05 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار10

6یازدهم6601:18.73 84حسین انزلچی11
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5دوازدهم5501:18.85 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی12

4سیزدهم6501:19.02 هیات شنای استان  البرز84نیما باقر پور13

3چهاردهم4401:19.03 84سید موسی الرضا ساجدی14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم6301:20.11 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع15

1شانزدهم5601:21.25 85کی آرمین شاهسون16
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4101:23.830 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری17

2401:24.280 85مهدی ریحانی18
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

5101:24.710 دلفین تهران(الف)84مهداد اسالمی19

5201:24.780 هیات شنای مرکزی85محمد رضا اورنگ20

5301:25.670 هیات شنای استان فارس85کوروش شیرافکن نژاد21

4701:25.770 آراد گیالن85آراد فرزانه22

4501:26.110 هیات شنای شهر ری84محمدفاضل حاج امینی23

7701:26.210 آموزشگاههای نیشابور85مهدیار سامغانی24

3301:26.300 کیان شنای گلستان84ایلیا باقری25

4301:27.760 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی26

4601:28.130 والهای آبی84مهربد ملکزاده27

3501:28.280 استخر آبی هشتم (الف)84رادین میالنی مقدم28

6701:29.410 تیم شنای رودهن85آرین احمدی وزمالئی29

4201:30.220 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد پارسا نورآئین30

3701:30.460 استخر آبی هشتم (الف)85امین رضایی31

2301:31.290 استخر نور منطقه 6 تهران ب85اُرُد فروغی32

3401:31.480 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی33



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2201:31.560 استخر آبی هشتم (ب)84سپهر سرابی34

3101:31.940 استخر کارون اهواز84کیارش موسوی35

5701:32.170 هیات شنای مازندران84امیر علی قاچان36

2501:32.250 دلفین تهران(الف)85هیراد صالحی37

1501:33.130 استخر آبی هشتم (ب)85فرنام زرین چیان38

2601:34.160 دلفین تهران(ب)84نعیم شیخ محبوبی39

2101:37.180 استخر کارون اهواز84امیر حسین کوثری نژاد40

2701:38.210 دلفین تهران(ب)85برایان ترابی مسیحی41

3601:45.660 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی42

1301:45.690 استخر نور منطقه6 تهران ج85عرشیا رضائی43

3201:51.890 85حسین محمد زاده44
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1401:53.220 هدف قم85ارمیا مرادخانی45

00غایب12 84عرفان دقاقله46
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00غایب16 85امیر حسین رضایی47
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال100متر کرال پشت7

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6401:01.57 استخر هاشمی نژاد مشهد84ابولفضل سام1

16دوم6701:06.12 هیات شنای استان  البرز84سید کسری میرسمیعی2

15سوم6101:06.93 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی3

14چهارم5301:07.02 هیات شنای مازندران84مانی رستم نژاد4

13پنجم5501:07.42 84علی رشید پور5
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

12ششم6501:08.16 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو6

11هفتم6601:09.50 هیات شنای مرکزی85صالح نادری7

10هشتم4301:09.52 84حسین حسن بیگی8
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

8نهم5201:09.82 استخر آبی هشتم (الف)84ارمیا وحیدی نیا9

7دهم4501:10.73 تیم شنای رودهن84آریا جاویدنیا10

6یازدهم5601:11.44 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار11

5دوازدهم6201:11.56 موج ایران (الف)85بنیامین سلیمان آبادی12

4سیزدهم4101:11.83 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری13

3چهاردهم4401:12.72 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد پارسا نورآئین14

2پانزدهم5701:13.40 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری15

1شانزدهم4201:15.81 استان چهار محال و بختیاری85متین ارزنده16

5401:16.090 آموزشگاههای نیشابور85ایلیا فتحی17

3501:18.190 85امیر ارین پوردارسرایی18
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3701:18.770 باشگاه پاس تهران84علی شب باز19

3101:18.910 استخر آبی هشتم (ب)84عماد شبانی20

2501:18.940 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری21

4601:18.980 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی22

3401:19.540 هیات شنای استان فارس85سهیل جوانمردی23

2301:19.970 والهای آبی84مهربد ملکزاده24

4701:21.290 هیات شنای مرکزی85مهدیار پیرهادی25

3601:21.720 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی26

2601:21.770 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان27

5101:22.100 هیات شنای مازندران84امیر علی قاچان28

3201:24.240 85امیرارسالن زارع مهرجردى29
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2101:25.080 دلفین تهران(الف)85علیرضا نظری30

2401:25.250 استخر آبی هشتم (ب)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی31

2201:25.890 استخر آبی هشتم (الف)85امین رضایی32

1201:32.040 دلفین تهران(ب)85برایان ترابی مسیحی33

2701:34.870 استخر کارون اهواز85امیرحسین موذن زاده34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1401:35.220 85علی عباسی35
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1502:03.150 85دانیال سواری36
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1302:04.210 85آراد سیف علی نسب37
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00خطا33 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی38

00خطا63 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیرعلی سالمتی39



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال100متر پروانه49

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول7401:01.43 84علی رشید پور1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

16دوم7701:01.52 تیم شنای رودهن84ماهان مهری پاشاکی2

15سوم6401:01.72 تیم شنای رودهن84دانیال شفیعی3

14چهارم7201:03.76 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیر کیان حقیقت خواه4

13پنجم7301:04.18 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی5

12ششم7601:04.53 کیان شنای گلستان84فرنام چنگیزی6

11هفتم6501:05.67 هیات شنای استان فارس84محمدرضا مرادی7

10هشتم6301:06.43 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو8

8نهم5201:07.31 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار9

7دهم5301:07.40 استخر نور منطقه 6 تهران84علی افشار10

6یازدهم7101:07.44 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری11

5دوازدهم5701:07.82 84سید موسی الرضا ساجدی12
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4سیزدهم4401:08.54 85سپهر طالبی13
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3چهاردهم6201:08.64 موج ایران (الف)85فرناد دهقان کار14

2پانزدهم6101:08.96 هیات شنای مرکزی85صالح نادری15

1شانزدهم5501:08.98 استخر آبی هشتم (الف)84ارمیا وحیدی نیا16

5401:10.000 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع17

5101:10.000 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی18

4201:10.170 85امیر ارین پوردارسرایی19
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5601:11.240 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی20

3201:11.570 84حسین حسن بیگی21
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

3701:12.050 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری22

4501:12.270 استخر آبی هشتم (الف)84امیرعلی مینویی23

4601:12.290 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری24

3401:13.060 هیات شنای استان  البرز84سید کسری میرسمیعی25

4101:13.440 هیات شنای شهر ری85امیررضا سهرابی26

4301:13.920 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان27

3101:14.470 استخر آبی هشتم (ب)84سپهر سرابی28

3601:15.060 هیات شنای استان سمنان84امیررضا حجی پور29

1301:17.810 باشگاه پاس تهران84علی شب باز30

2301:17.820 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی31

3501:18.310 دلفین تهران(الف)84محمدبهراد احمدمرویلی32

6701:18.720 آموزشگاههای نیشابور84مهرزاد سپهران33

2501:18.740 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2701:18.880 هیات شنای استان سمنان85مسلم رستمی35

4701:20.280 هیات شنای مازندران84آرتا آهنگر طبری36

1501:20.900 والهای آبی85پوریا قادری37

2401:22.610 هیات شنای مرکزی85مهدیار پیرهادی38

6601:23.330 آموزشگاههای نیشابور85ایلیا فتحی39

3301:24.400 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی40

1201:24.970 استخر آبی هشتم (ب)85فرنام زرین چیان41

2101:25.300 هیات شنای شهر ری84ابوالفضل اخگری42

2601:25.320 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی43

2201:26.110 مرودشت85حسین خالقی44

1401:28.590 کیان شنای گلستان84ایلیا باقری45

1601:45.460 والهای آبی85کیان زهادی46

1102:20.910 85دانیال سواری47
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00غایب75 استخر هاشمی نژاد مشهد84میالد میرشاهی48



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال200مترآزاد3

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول7402:06.97 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو1

16دوم7702:09.00 84علی رشید پور2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم7502:09.43 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیر کیان حقیقت خواه3

14چهارم6102:09.48 هیات شنای استان  البرز84آریا عباسزاده4

13پنجم6202:12.25 85سپهر طالبی5
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

12ششم7202:12.35 استخر نور منطقه 6 تهران84علی افشار6

11هفتم7302:13.30 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیرعلی سالمتی7

10هشتم6502:15.07 84حسین انزلچی8
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

8نهم7602:15.35 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی9

7دهم5102:16.51 85ابوالفضل مرادی10
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

6یازدهم5202:16.77 کیان شنای گلستان84فرنام چنگیزی11

5دوازدهم7102:16.82 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی12

4سیزدهم6402:17.19 موج ایران (الف)85فرناد دهقان کار13

3چهاردهم5602:17.30 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری14

2پانزدهم6302:17.46 هیات شنای مازندران84ابوالفضل غالمعلی پور15

1شانزدهم5402:17.91 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی16

6702:18.780 موج ایران (الف)84سهیل بیاتی17

5702:19.910 هیات شنای استان سمنان85سید مهدی سید موسوی18

5302:21.590 84سید موسی الرضا ساجدی19
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4402:21.860 هیات شنای استان فارس84محمدرضا مرادی20

4102:22.880 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری21

4602:24.820 استخر آبی هشتم (الف)84امیرعلی مینویی22

5502:25.280 هیات شنای شهر ری85امیررضا سهرابی23

4302:27.280 هیات شنای استان فارس85سهیل جوانمردی24

3502:28.210 تیم شنای رودهن84آریا جاویدنیا25

3402:28.510 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی26

4502:29.510 آموزشگاههای نیشابور84مهرزاد سپهران27

3302:30.400 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان28

4202:31.850 هیات شنای استان  البرز85رامی شرهانی29

2302:33.500 85مهدی دلگشائی30
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

4702:33.880 والهای آبی85پوریا قادری31

3602:34.640 استخر آبی هشتم (الف)84رادین میالنی مقدم32

3702:34.800 استخر آبی هشتم (ب)84عماد شبانی33



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3102:35.840 آراد گیالن85آراد فرزانه34

2702:36.290 استخر آبی هشتم (ب)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی35

3202:39.570 دلفین تهران(الف)84محمدبهراد احمدمرویلی36

2202:39.850 دلفین تهران(الف)85علیرضا نظری37

2502:40.150 باشگاه پاس تهران84سهیل سپاهی38

2402:41.240 هیات شنای شهر ری84محمدفاضل حاج امینی39

2602:44.800 دلفین تهران(ب)85برایان ترابی مسیحی40

2102:51.740 استخر کارون اهواز85امیرحسین موذن زاده41

1402:58.900 دلفین تهران(ب)85محمد اعتباری جیرسرائی42

1503:32.010 85دانیال سواری43
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1203:44.470 85امیر حسین رضایی44
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00خطا13 والهای آبی85کیان زهادی45

00خطا66 هیات شنای مرکزی85فرزاد هفتانی46



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال200متر قورباغه41

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6102:41.68 استخر هاشمی نژاد مشهد84پوریا سید جعفری1

16دوم6302:41.73 85ابوالفضل مرادی2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم5702:45.60 هیات شنای شهر ری85پارسا مهربان3

14چهارم6402:46.20 84امیر مطاعی4
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

13پنجم6502:46.28 آموزشگاههای نیشابور84علی حیدری5

12ششم6602:48.88 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور6

11هفتم5302:50.33 هیات شنای استان سمنان84یزدان زمان نامیان7

10هشتم4302:51.43 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو8

8نهم5502:53.34 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی9

7دهم6702:53.67 84حسین انزلچی10
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

6یازدهم4402:54.83 85کی آرمین شاهسون11
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5دوازدهم4503:00.04 84سید موسی الرضا ساجدی12
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4سیزدهم5103:00.17 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع13

3چهاردهم3203:00.26 هیات شنای استان  البرز84نیما باقر پور14

2پانزدهم2303:00.74 85مهدی ریحانی15
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1شانزدهم3403:01.80 دلفین تهران(الف)84مهداد اسالمی16

5403:05.440 آموزشگاههای نیشابور85مهدیار سامغانی17

4603:08.350 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی18

4203:08.950 هیات شنای استان فارس85کوروش شیرافکن نژاد19

2203:12.740 استخر آبی هشتم (ب)84سپهر سرابی20

4103:12.910 هیات شنای شهر ری84محمدفاضل حاج امینی21

3303:13.710 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد پارسا نورآئین22

5203:13.910 هیات شنای مرکزی85محمد رضا اورنگ23

3603:15.490 استخر نور منطقه 6 تهران ب85اُرُد فروغی24

3503:15.650 والهای آبی85پوریا قادری25

3703:16.650 استخر آبی هشتم (الف)85امین رضایی26

5603:16.770 تیم شنای رودهن85آرین احمدی وزمالئی27

1303:23.040 دلفین تهران(الف)85هیراد صالحی28

2403:26.300 استخر کارون اهواز84کیارش موسوی29

2503:35.260 استخر کارون اهواز84امیر حسین کوثری نژاد30

4703:41.000 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی31

1403:49.500 85امیر حسین رضایی32
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

00غایب26 85حسین محمد زاده33
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00خطا15 84عرفان دقاقله34
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00غایب31 استخر آبی هشتم (الف)84رادین میالنی مقدم35

00غایب62 استخر هاشمی نژاد مشهد84میالد میرشاهی36



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال200متر کرال پشت21

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول4402:14.05 استخر هاشمی نژاد مشهد84ابولفضل سام1

16دوم4202:22.69 هیات شنای استان  البرز84سید کسری میرسمیعی2

15سوم4302:24.53 هیات شنای مرکزی85صالح نادری3

14چهارم4702:29.87 استخر آبی هشتم (الف)84ارمیا وحیدی نیا4

13پنجم4102:33.32 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی5

12ششم3102:33.97 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو6

11هفتم4502:34.16 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیرعلی سالمتی7

10هشتم3402:36.24 84حسین حسن بیگی8
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

8نهم4602:36.66 موج ایران (الف)85بنیامین سلیمان آبادی9

7دهم3602:41.94 تیم شنای رودهن84آریا جاویدنیا10

6یازدهم2402:42.90 استان چهار محال و بختیاری85متین ارزنده11

5دوازدهم2502:43.25 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی12

4سیزدهم3702:43.97 هیات شنای استان فارس85سهیل جوانمردی13

3چهاردهم2602:47.74 85امیر ارین پوردارسرایی14
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

2پانزدهم3502:48.23 آموزشگاههای نیشابور85ایلیا فتحی15

1شانزدهم2302:49.66 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی16

1402:50.220 هاشمی نژاد ب84کوروش داوری17

2102:50.400 باشگاه پاس تهران84علی شب باز18

1302:51.090 استخر آبی هشتم (ب)84عماد شبانی19

1102:56.080 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری20

1702:56.890 والهای آبی84مهربد ملکزاده21

1602:58.040 استخر آبی هشتم (ب)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی22

3302:58.490 آموزشگاههای نیشابور84مهرزاد سپهران23

1202:59.460 استخر آبی هشتم (الف)85امین رضایی24

2703:05.080 85امیرارسالن زارع مهرجردى25
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

1503:15.250 هیات شنای مازندران84آرتا آهنگر طبری26

00خطا22 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد پارسا نورآئین27

00خطا32 هیات شنای مرکزی85مهدیار پیرهادی28



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال400متر آزاد25

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6304:28.42 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو1

16دوم6504:31.40 84علی رشید پور2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم6604:35.30 استخر نور منطقه 6 تهران84علی افشار3

14چهارم5404:35.93 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی4

13پنجم5304:36.07 84حسین انزلچی5
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

12ششم6404:37.86 استخر هاشمی نژاد مشهد84ابولفضل سام6

11هفتم6104:51.97 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی7

10هشتم5104:52.16 موج ایران (الف)84سهیل بیاتی8

8نهم4504:53.82 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی9

7دهم6204:54.36 استخر هاشمی نژاد مشهد84پوریا سید جعفری10

6یازدهم5504:54.51 85سپهر طالبی11
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5دوازدهم4704:58.96 استخر آبی هشتم (الف)84امیرعلی مینویی12

4سیزدهم4304:59.47 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی13

3چهاردهم4105:00.02 هیات شنای استان سمنان85سید مهدی سید موسوی14

2پانزدهم3405:02.43 هیات شنای شهر ری85امیررضا سهرابی15

1شانزدهم5605:06.77 موج ایران (الف)85فرناد دهقان کار16

6705:09.960 هیات شنای مرکزی85فرزاد هفتانی17

2205:18.980 هیات شنای استان  البرز85رامی شرهانی18

2105:19.650 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی19

3305:20.920 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی20

4205:22.190 هیات شنای استان فارس85سهیل جوانمردی21

3205:22.310 استخر آبی هشتم (ب)84عماد شبانی22

3705:24.570 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان23

5205:24.760 والهای آبی85پوریا قادری24

1405:25.740 85مهدی دلگشائی25
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

3105:26.900 تیم شنای رودهن84آریا جاویدنیا26

4605:29.240 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی27

4405:37.930 84فرزاد جاورسینه28
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

2305:38.210 هیات شنای مازندران84آرتا آهنگر طبری29

3505:40.470 آموزشگاههای نیشابور84مهرزاد سپهران30

2605:49.010 مرودشت85حسین خالقی31

2405:50.110 دلفین تهران(الف)84علی شهسوار حقیقی32

2505:50.460 دلفین تهران(الف)85علیرضا نظری33

3605:53.390 باشگاه پاس تهران84سهیل سپاهی34



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1305:54.610 دلفین تهران(ب)85برایان ترابی مسیحی35

2705:54.760 استخر کارون اهواز85امیرحسین موذن زاده36

1506:24.010 دلفین تهران(ب)85محمد اعتباری جیرسرائی37

1206:52.450 85علی عباسی38
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00غایب57 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری39



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال100متر مختلط انفرادی59

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6301:04.17 تیم شنای رودهن84دانیال شفیعی1

16دوم6401:04.61 هیات شنای استان  البرز84آریا عباسزاده2

15سوم7301:05.44 84علی رشید پور3
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

14چهارم7501:08.20 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیر کیان حقیقت خواه4

13پنجم7701:08.77 84امیر مطاعی5
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

12ششم7401:08.84 هاشمی نژاد ب84امیر محمد سوری6

11هفتم5201:09.82 هیات شنای مازندران84مانی رستم نژاد7

10هشتم6601:09.92 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو8

10هشتم7601:09.92 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی9

7دهم5401:10.18 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی10

6یازدهم5501:10.36 هیات شنای شهر ری85پارسا مهربان11

5دوازدهم1401:10.47 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار12

4سیزدهم6501:10.70 84حسین انزلچی13
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

3چهاردهم7101:10.93 هیات شنای مرکزی85صالح نادری14

2پانزدهم5301:11.53 84سید موسی الرضا ساجدی15
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1شانزدهم6201:12.56 هیات شنای استان فارس85امیر حسین زارع16

4601:13.500 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی17

5101:13.520 استخر آبی هشتم (الف)84ارمیا وحیدی نیا18

4401:13.580 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور19

4101:14.500 موج ایران (الف)85بنیامین سلیمان آبادی20

6701:14.500 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی21

4301:15.800 85امیر ارین پوردارسرایی22
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

4201:16.010 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد پارسا نورآئین23

4701:16.010 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری24

5601:16.020 دلفین تهران(الف)84مهداد اسالمی25

2401:16.860 85مهدی ریحانی26
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

2301:17.280 دلفین تهران(الف)84محمدبهراد احمدمرویلی27

4501:17.670 والهای آبی84مهربد ملکزاده28

3301:17.750 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی29

2501:18.010 استخر آبی هشتم (ب)84سپهر سرابی30

3201:19.230 استان چهار محال و بختیاری85متین ارزنده31

3101:19.430 استخر آبی هشتم (ب)84عماد شبانی32

3601:19.490 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی33



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2701:19.560 آراد گیالن85آراد فرزانه34

3501:19.920 استخر آبی هشتم (الف)84رادین میالنی مقدم35

5701:20.030 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی36

2101:21.170 استخر نور منطقه 6 تهران ب85فؤاد دورودیان37

3401:23.880 والهای آبی85پوریا قادری38

2201:25.450 باشگاه پاس تهران84سهیل سپاهی39

2601:26.120 باشگاه پاس تهران85صدرا غالمی40

1101:26.990 دلفین تهران(ب)84نعیم شیخ محبوبی41

3701:28.350 هیات شنای شهر ری84ابوالفضل اخگری42

1701:30.220 دلفین تهران(ب)85محمدرضا رهنوردان چاالک43

1301:37.340 استخر نور منطقه6 تهران ج85عرشیا رضائی44

1602:08.040 85دانیال سواری45
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

1202:12.360 84عرفان دقاقله46
استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00خطا15 85علی عباسی47
استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00خطا61 موج ایران (الف)85فرناد دهقان کار48

00غایب72 استخر هاشمی نژاد مشهد84میالد میرشاهی49



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال200متر مختلط انفرادی45

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول6302:20.81 استخر نور منطقه 6 تهران84حسین قاسمی مینو1

16دوم6602:20.98 84علی رشید پور2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم5202:23.95 هیات شنای استان  البرز84آریا عباسزاده3

14چهارم4502:27.89 تیم شنای رودهن84دانیال شفیعی4

13پنجم6702:31.45 84حسین انزلچی5
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

12ششم6102:31.48 هیات شنای مرکزی85محمد صالح عباسی6

11هفتم2602:33.58 هیات شنای استان  البرز84امیر پارسا خاکسار7

10هشتم6502:34.11 استخر هاشمی نژاد مشهد85امیرعلی سالمتی8

8نهم5702:34.55 هیات شنای شهر ری85پارسا مهربان9

7دهم5502:34.75 هیات شنای استان فارس84یاسین پناهیان باوریانی10

6یازدهم4402:35.08 85ابوالفضل مرادی11
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

5دوازدهم6402:38.83 هیات شنای مازندران84ابوالفضل غالمعلی پور12

4سیزدهم5402:39.44 استخر نور منطقه 6 تهران84محمد امین بیگلرخانی13

3چهاردهم3602:40.99 استخر کارون اهواز85محمدرضا آقاجری14

2پانزدهم5602:41.01 هیات شنای استان فارس84محمدرضا مرادی15

1شانزدهم3502:42.27 استخر کارون اهواز84علی اصغر شاه ولی16

4302:42.360 موج ایران (الف)85بنیامین سلیمان آبادی17

4202:42.840 دلفین تهران(الف)84مهداد اسالمی18

5102:43.130 85امیر ارین پوردارسرایی19
آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

5302:45.040 تیم شنای رودهن84آریا جاویدنیا20

3102:46.300 آکادمی شنای تبریز85مهدی یوسف پور21

3402:46.850 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی22

2502:49.580 استخر آبی هشتم (الف)84امیرعلی مینویی23

4602:52.960 استخر نور منطقه 6 تهران ب85متین رضائی24

3202:53.230 استان چهار محال و بختیاری84محمد کسری راستی25

3302:53.380 دلفین تهران(الف)84محمدبهراد احمدمرویلی26

4102:55.320 هیات شنای مرکزی85فرزاد هفتانی27

2302:56.150 استخر آبی هشتم (الف)85امین رضایی28

3702:58.760 آکادمی شنای تبریز85علیرضا جنوبی29

2202:59.260 استخر آبی هشتم (ب)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی30

4702:59.750 هیات شنای مازندران84آرتا آهنگر طبری31

2102:59.780 استخر آبی هشتم (ب)85فرنام زرین چیان32

2403:04.780 آراد گیالن85آراد فرزانه33

1403:10.470 والهای آبی84متین عبدالهی سوهانکی34

1503:12.580 دلفین تهران(ب)85برایان ترابی مسیحی35



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

00خطا13 دلفین تهران(ب)85محمد اعتباری جیرسرائی36

00غایب62 استخر هاشمی نژاد مشهد84میالد میرشاهی37



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال100*4 متر مختلط تیمی67

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول3404:23.06 1
ابولفضل سام-پوریا سید جعفری-امیر کیان

حقیقت خواه-امیرعلی سالمتی
استخر هاشمی نژاد مشهد-

32دوم3604:29.41 2
سید کسری میرسمیعی-نیما باقر پور-امیر

پارسا خاکسار-آریا عباسزاده
هیات شنای استان  البرز-

30سوم2304:40.48 3
مانی رستم نژاد-امیر علی قاچان-ابوالغضل

نوربخش قادی-ابوالفضل غالمعلی پور
هیات شنای مازندران-

28چهارم3204:42.55 4
محمد پارسا نورآئین-حسین قاسمی مینو

علی افشار-محمد امین بیگلرخانی-
استخر نور منطقه 6 تهران-

26پنجم3704:42.57 5

یاسین پناهیان باوریانی-امیر حسین

زارع-محمدرضا مرادی-کوروش شیرافکن

نژاد

هیات شنای استان فارس-

24ششم3104:47.40 6
حسین انزلچی-کی آرمین شاهسون-امیر

ارین پوردارسرایی-سپهر طالبی
-

آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

22هفتم3304:54.18 7
صالح نادری-محمد صالح عباسی-فرزاد

هفتانی-محمد رضا اورنگ
هیات شنای مرکزی-

20هشتم2205:04.53 8
ایلیا فتحی-مهدیار سامغانی-مهرزاد سپهر

ان-علی حیدری
آموزشگاههای نیشابور-

1305:10.350 9
عماد شبانی-فرنام زرین چیان-سپهر

سرابی-امیرمحمد دهقان زاده سیوکی
استخر آبی هشتم (ب)-

1405:13.110 10
امین رضایی-ارمیا وحیدی نیا-امیرعلی

مینویی-رادین میالنی مقدم
استخر آبی هشتم (الف)-

2705:18.520 11
محمدرضا آقاجری-کیارش موسوی-علی

اصغر شاه ولی-امیرحسین موذن زاده
استخر کارون اهواز-

2605:20.370 12
مسلم رستمی-یزدان زمان نامیان-امیررضا

حجی پور-سید مهدی سید موسوی
هیات شنای استان سمنان-

2105:20.630 13
علیرضا نظری-هیراد صالحی-محمدبهراد

احمدمرویلی-مهداد اسالمی
دلفین تهران(الف)-

2405:35.840 14
متین رضائی-اُرُد فروغی-فؤاد دورود

یان-محمد مهدی حاجری
استخر نور منطقه 6 تهران ب-

1105:43.990 15
مهربد ملکزاده-متین عبدالهی سوهانک

ی-پوریا قادری-کیان زهادی
والهای آبی-

1505:56.710 16

محمدرضا رهنوردان چاالک-نعیم شیخ

محبوبی-محمد اعتباری جیرسرائی-برایان

ترابی مسیحی

دلفین تهران(ب)-

00غایب12 17
مهدی دلگشائی-مهدی ریحانی-علی

عباسی-حسین محمد زاده
-

استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

00غایب16 18
آراد سیف علی نسب-امیر حسین رضایی-د

انیال سواری-عرفان دقاقله
-

استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)

00خطا25 19
آریا جاویدنیا-آرین احمدی وزمالئی-ماهان

مهری پاشاکی-دانیال شفیعی
تیم شنای رودهن-

00غایب35 20
علی رشید پور-امیر مطاعی-فرزاد

جاورسینه-ابوالفضل مرادی
-

هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه



۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

نتیجه مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

رده سنی 12-11سال و 14-13سال

14-13سال100*4 متر آزاد تیمی33

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول3704:02.73 1
امیرعلی سالمتی-میالد میرشاهی-ابولفضل

سام-امیر کیان حقیقت خواه
استخر هاشمی نژاد مشهد-

32دوم3604:04.58 2
امیر مطاعی-ابوالفضل مرادی-فرزاد جاور

سینه-علی رشید پور
-

هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

30سوم3204:09.14 3
محمدرضا مرادی-یاسین پناهیان باوریا

نی-کوروش شیرافکن نژاد-امیر حسین زارع
هیات شنای استان فارس-

28چهارم2604:10.81 4

ابوالغضل نوربخش قادی-امیر علی

قاچان-ابوالفضل غالمعلی پور-مانی رستم

نژاد

هیات شنای مازندران-

26پنجم3404:11.68 5
حسین قاسمی مینو-محمد پارسا نورآ�

ین-محمد امین بیگلرخانی-علی افشار
استخر نور منطقه 6 تهران-

24ششم3104:12.18 6
دانیال شفیعی-آریا جاویدنیا-آرین احمدی

وزمالئی-ماهان مهری پاشاکی
تیم شنای رودهن-

22هفتم2404:18.37 7
حسین انزلچی-امیرارسالن زارع مهرجر

دى-امیر ارین پوردارسرایی-سپهر طالبی
-

آکادمی شنای نه دی - آزادی

الف))

20هشتم3504:19.34 8
امیر پارسا خاکسار-سید کسری میرسم

یعی-رامی شرهانی-آریا عباسزاده
هیات شنای استان  البرز-

3304:19.850 9
محمد رضا اورنگ-مهدیار پیرهادی-صالح

نادری-محمد صالح عباسی
هیات شنای مرکزی-

2204:29.080 10
سید مهدی سید موسوی-مسلم رستمی-ام

یررضا حجی پور-یزدان زمان نامیان
هیات شنای استان سمنان-

2504:31.290 11
رادین میالنی مقدم-امیرعلی مینویی-امین

رضایی-ارمیا وحیدی نیا
استخر آبی هشتم (الف)-

2704:39.840 12
محمدبهراد احمدمرویلی-علی شهسوار

حقیقی-علیرضا نظری-مهداد اسالمی
دلفین تهران(الف)-

2304:44.920 13
مهرزاد سپهران-ایلیا فتحی-مهدیار سام�

انی-علی حیدری
آموزشگاههای نیشابور-

1604:52.400 14
پوریا قادری-مهربد ملکزاده-کیان زهادی

متین عبدالهی سوهانکی-
والهای آبی-

2104:54.240 15
عماد شبانی-سپهر سرابی-فرنام زرین

چیان-امیرمحمد دهقان زاده سیوکی
استخر آبی هشتم (ب)-

1404:54.350 16
متین رضائی-محمد مهدی حاجری-اُرُد

فروغی-فؤاد دورودیان
استخر نور منطقه 6 تهران ب-

1305:08.010 17

نعیم شیخ محبوبی-محمدرضا رهنوردان

چاالک-محمد اعتباری جیرسرائی-برایان

ترابی مسیحی

دلفین تهران(ب)-

1505:30.380 18
مهدی ریحانی-مهدی دلگشائی-علی

عباسی-حسین محمد زاده
-

استخر شهید بابک خوزستان (

الف)

1206:54.600 19
عرفان دقاقله-آراد سیف علی نسب-دانیال

سواری-امیر حسین رضایی
-

استخر شهید بابک خوز

ستان(ب)
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر هاشمی نژاد مشهد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

11هفتم2003مترآزاد14-13سالامیرعلی سالمتی1 02:13.30

15سوم2003مترآزاد14-13سالامیر کیان حقیقت خواه2 02:09.43

14چهارم2004مترآزاد12-11سالپارسا عبدالصمدی3 02:21.65

11هفتم2004مترآزاد12-11سالابوالفضل چوالئی4 02:26.55

10070متر کرال پشت14-13سالامیرعلی سالمتی5 00:00.00

18اول1007متر کرال پشت14-13سالابولفضل سام6 01:01.57

18اول1008متر کرال پشت12-11سالمحمد پارسا صفایی7 01:10.34

8نهم1008متر کرال پشت12-11سالامیرعلی نجارباشی8 01:20.45

16دوم5011متر قورباغه14-13سالمیالد میرشاهی9 00:32.80

6یازدهم5011متر قورباغه14-13سالامیر کیان حقیقت خواه10 00:34.98

11هفتم5012متر قورباغه12-11سالامیر بیگلرزاده11 00:39.43

6یازدهم5012متر قورباغه12-11سالپارسا عبدالصمدی12 00:41.16

6یازدهم5017متر آزاد14-13سالامیرعلی سالمتی13 00:27.91

13پنجم5017متر آزاد14-13سالامیر کیان حقیقت خواه14 00:27.69

12ششم5018متر آزاد12-11سالابوالفضل چوالئی15 00:29.75

15سوم5018متر آزاد12-11سالمحمد پارسا صفایی16 00:29.20

18اول20021متر کرال پشت14-13سالابولفضل سام17 02:14.05

11هفتم20021متر کرال پشت14-13سالامیرعلی سالمتی18 02:34.16

11هفتم20022متر کرال پشت12-11سالامیرعلی نجارباشی19 02:52.11

18اول20022متر کرال پشت12-11سالمحمد پارسا صفایی20 02:33.53

7دهم40025متر آزاد14-13سالپوریا سید جعفری21 04:54.36

12ششم40025متر آزاد14-13سالابولفضل سام22 04:37.86

16دوم40026متر آزاد12-11سالپارسا عبدالصمدی23 04:52.37

10هشتم40026متر آزاد12-11سالامیرعلی نجارباشی24 05:22.42

18اول10029 متر قورباغه14-13سالمیالد میرشاهی25 01:11.88

11هفتم10029 متر قورباغه14-13سالپوریا سید جعفری26 01:16.16

16دوم10030 متر قورباغه12-11سالامیر بیگلرزاده27 01:21.75

8نهم10030 متر قورباغه12-11سالپارسا عبدالصمدی28 01:28.18

29
ابولفضل سام-امیرعلی سالمتی-میالد میرشا

هی-امیر کیان حقیقت خواه
36اول10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:02.73

30
محمد پارسا صفایی-ابوالفضل چوالئی-ا

میرعلی نجارباشی-پارسا عبدالصمدی
32دوم10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:29.06

13پنجم10037 متر آزاد14-13سالامیر کیان حقیقت خواه31 01:00.80

10هشتم10037 متر آزاد14-13سالامیرعلی سالمتی32 01:01.36

13پنجم10038 متر آزاد12-11سالپارسا عبدالصمدی33 01:06.65

15سوم10038 متر آزاد12-11سالمحمد پارسا صفایی34 01:05.67

18اول20041متر قورباغه14-13سالپوریا سید جعفری35 02:41.68

200410متر قورباغه14-13سالمیالد میرشاهی36 00:00.00

11هفتم20042متر قورباغه12-11سالپارسا عبدالصمدی37 03:09.54

14چهارم20042متر قورباغه12-11سالامیر بیگلرزاده38 03:01.62
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر هاشمی نژاد مشهد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمیالد میرشاهی39 00:00.00

10هشتم20045متر مختلط انفرادی14-13سالامیرعلی سالمتی40 02:34.11

13پنجم20046متر مختلط انفرادی12-11سالابوالفضل چوالئی41 02:46.94

3چهاردهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالامیرعلی نجارباشی42 03:00.33

14چهارم10049متر پروانه14-13سالامیر کیان حقیقت خواه43 01:03.76

100490متر پروانه14-13سالمیالد میرشاهی44 00:00.00

12ششم10050متر پروانه12-11سالابوالفضل چوالئی45 01:17.75

18اول10050متر پروانه12-11سالمحمد پارسا صفایی46 01:11.45

6یازدهم5055متر کرال پشت14-13سالامیرعلی سالمتی47 00:32.81

18اول5055متر کرال پشت14-13سالابولفضل سام48 00:27.99

16دوم5056متر کرال پشت12-11سالمحمد پارسا صفایی49 00:32.00

8نهم5056متر کرال پشت12-11سالامیرعلی نجارباشی50 00:36.07

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمیالد میرشاهی51 00:00.00

14چهارم10059متر مختلط انفرادی14-13سالامیر کیان حقیقت خواه52 01:08.20

100600متر مختلط انفرادی12-11سالابوالفضل چوالئی53 00:00.00

13پنجم10060متر مختلط انفرادی12-11سالپارسا عبدالصمدی54 01:18.08

50630متر پروانه14-13سالمیالد میرشاهی55 00:00.00

10هشتم5063متر پروانه14-13سالامیر کیان حقیقت خواه56 00:29.26

18اول5064متر پروانه12-11سالمحمد پارسا صفایی57 00:30.85

6یازدهم5064متر پروانه12-11سالابوالفضل چوالئی58 00:33.98

59
ابولفضل سام-پوریا سید جعفری-امیرعلی

سالمتی-امیر کیان حقیقت خواه
36اول10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 04:23.06

60
محمد پارسا صفایی-ابوالفضل چوالئی-امیر

بیگلرزاده-پارسا عبدالصمدی
32دوم10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:00.21
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10هشتم2003مترآزاد14-13سالحسین انزلچی1 02:15.07

13پنجم2003مترآزاد14-13سالسپهر طالبی2 02:12.25

20040مترآزاد12-11سالماهان مالیری3 02:42.21

3چهاردهم2004مترآزاد12-11سالارشیا موحدی4 02:39.87

10070متر کرال پشت14-13سالامیر ارین پوردارسرایی5 01:18.19

10070متر کرال پشت14-13سالامیرارسالن زارع مهرجردى6 01:24.24

10080متر کرال پشت12-11سالآرتین کاظمی7 01:26.84

2پانزدهم1008متر کرال پشت12-11سالماهان مالیری8 01:25.72

50110متر قورباغه14-13سالحسین انزلچی9 00:00.00

1شانزدهم5011متر قورباغه14-13سالکی آرمین شاهسون10 00:36.41

15سوم5012متر قورباغه12-11سالآراد مهدیزاده11 00:37.28

50120متر قورباغه12-11سالمانی فرح بخش12 00:42.74

7دهم5017متر آزاد14-13سالسپهر طالبی13 00:27.87

50170متر آزاد14-13سالامیرارسالن زارع مهرجردى14 00:50.81

5دوازدهم5018متر آزاد12-11سالماهان مالیری15 00:31.71

50180متر آزاد12-11سالآراد مهدیزاده16 00:32.12

200210متر کرال پشت14-13سالامیرارسالن زارع مهرجردى17 03:05.08

3چهاردهم20021متر کرال پشت14-13سالامیر ارین پوردارسرایی18 02:47.74

1شانزدهم20022متر کرال پشت12-11سالآرتین کاظمی19 03:09.08

5دوازدهم20022متر کرال پشت12-11سالارشیا موحدی20 03:04.27

13پنجم40025متر آزاد14-13سالحسین انزلچی21 04:36.07

6یازدهم40025متر آزاد14-13سالسپهر طالبی22 04:54.51

400260متر آزاد12-11سالمانی فرح بخش23 05:57.58

400260متر آزاد12-11سالآرتین کاظمی24 05:54.04

1شانزدهم10029 متر قورباغه14-13سالکی آرمین شاهسون25 01:21.25

6یازدهم10029 متر قورباغه14-13سالحسین انزلچی26 01:18.73

15سوم10030 متر قورباغه12-11سالآراد مهدیزاده27 01:23.16

7دهم10030 متر قورباغه12-11سالماهان مالیری28 01:28.39

29
سپهر طالبی-امیرارسالن زارع مهرجر

دى-حسین انزلچی-امیر ارین پوردارسرایی
22هفتم10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:18.37

30
آراد مهدیزاده-ارشیا موحدی-آرتین کاظمی-

ماهان مالیری
28چهارم10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:51.04

100370 متر آزاد14-13سالامیرارسالن زارع مهرجردى31 00:00.00

4سیزدهم10037 متر آزاد14-13سالسپهر طالبی32 01:02.24
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

1شانزدهم10038 متر آزاد12-11سالآرتین کاظمی33 01:12.82

100380 متر آزاد12-11سالارشیا موحدی34 01:13.49

7دهم20041متر قورباغه14-13سالحسین انزلچی35 02:53.67

6یازدهم20041متر قورباغه14-13سالکی آرمین شاهسون36 02:54.83

3چهاردهم20042متر قورباغه12-11سالمانی فرح بخش37 03:18.24

15سوم20042متر قورباغه12-11سالآراد مهدیزاده38 03:01.02

200450متر مختلط انفرادی14-13سالامیر ارین پوردارسرایی39 02:43.13

13پنجم20045متر مختلط انفرادی14-13سالحسین انزلچی40 02:31.45

2پانزدهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالارشیا موحدی41 03:02.89

4سیزدهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالآراد مهدیزاده42 02:59.78

100490متر پروانه14-13سالامیر ارین پوردارسرایی43 01:10.17

4سیزدهم10049متر پروانه14-13سالسپهر طالبی44 01:08.54

100500متر پروانه12-11سالماهان مالیری45 01:30.15

1شانزدهم10050متر پروانه12-11سالآراد مهدیزاده46 01:28.22

50550متر کرال پشت14-13سالحسین انزلچی47 00:00.00

50550متر کرال پشت14-13سالسپهر طالبی48 00:00.00

3چهاردهم5056متر کرال پشت12-11سالارشیا موحدی49 00:38.10

7دهم5056متر کرال پشت12-11سالماهان مالیری50 00:36.15

4سیزدهم10059متر مختلط انفرادی14-13سالحسین انزلچی51 01:10.70

100590متر مختلط انفرادی14-13سالامیر ارین پوردارسرایی52 01:15.80

12ششم10060متر مختلط انفرادی12-11سالآراد مهدیزاده53 01:18.74

6یازدهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالماهان مالیری54 01:20.47

50630متر پروانه14-13سالسپهر طالبی55 00:30.86

50630متر پروانه14-13سالامیر ارین پوردارسرایی56 00:32.07

2پانزدهم5064متر پروانه12-11سالآراد مهدیزاده57 00:34.49

50640متر پروانه12-11سالمانی فرح بخش58 00:00.00

59
سپهر طالبی-حسین انزلچی-کی آرمین

شاهسون-امیر ارین پوردارسرایی
24ششم10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 04:47.40

60
آراد مهدیزاده-ارشیا موحدی-ماهان مالیر

ی-مانی فرح بخش
28چهارم10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:26.56
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

18اول2003مترآزاد14-13سالحسین قاسمی مینو1 02:06.97

12ششم2003مترآزاد14-13سالعلی افشار2 02:12.35

16دوم2004مترآزاد12-11سالامیر علی سنجیده3 02:18.01

18اول2004مترآزاد12-11سالصدرا هاتف4 02:17.29

3چهاردهم1007متر کرال پشت14-13سالمحمد پارسا نورآئین5 01:12.72

12ششم1007متر کرال پشت14-13سالحسین قاسمی مینو6 01:08.16

15سوم1008متر کرال پشت12-11سالصدرا هاتف7 01:13.52

13پنجم1008متر کرال پشت12-11سالمحمد پرهام نادری8 01:15.21

7دهم5011متر قورباغه14-13سالحسین قاسمی مینو9 00:34.89

50110متر قورباغه14-13سالمحمد پارسا نورآئین10 00:39.28

16دوم5012متر قورباغه12-11سالامیر حسین کریم خان زند11 00:37.25

3چهاردهم5012متر قورباغه12-11سالمحمد علی گودرزی12 00:41.60

50170متر آزاد14-13سالمحمد امین بیگلرخانی13 00:28.81

50170متر آزاد14-13سالعلی افشار14 00:28.19

8نهم5018متر آزاد12-11سالمحمد پرهام نادری15 00:31.04

18اول5018متر آزاد12-11سالصدرا هاتف16 00:28.25

12ششم20021متر کرال پشت14-13سالحسین قاسمی مینو17 02:33.97

200210متر کرال پشت14-13سالمحمد پارسا نورآئین18 00:00.00

15سوم20022متر کرال پشت12-11سالامیر علی سنجیده19 02:40.33

16دوم20022متر کرال پشت12-11سالمحمد پرهام نادری20 02:35.28

15سوم40025متر آزاد14-13سالعلی افشار21 04:35.30

18اول40025متر آزاد14-13سالحسین قاسمی مینو22 04:28.42

18اول40026متر آزاد12-11سالامیر علی سنجیده23 04:49.01

14چهارم40026متر آزاد12-11سالصدرا هاتف24 05:03.48

100290 متر قورباغه14-13سالمحمد پارسا نورآئین25 01:30.22

15سوم10029 متر قورباغه14-13سالحسین قاسمی مینو26 01:15.09

14چهارم10030 متر قورباغه12-11سالامیر حسین کریم خان زند27 01:24.17

6یازدهم10030 متر قورباغه12-11سالمحمد علی گودرزی28 01:28.44

29
حسین قاسمی مینو-محمد پارسا نورآ�

ین-محمد امین بیگلرخانی-علی افشار
26پنجم10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:11.68

30
صدرا هاتف-امیر حسین کریم خان زند-م

حمد پرهام نادری-امیر علی سنجیده
36اول10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:22.54

7دهم10037 متر آزاد14-13سالعلی افشار31 01:01.56

100370 متر آزاد14-13سالمحمد امین بیگلرخانی32 01:03.54

12ششم10038 متر آزاد12-11سالمحمد پرهام نادری33 01:07.21

18اول10038 متر آزاد12-11سالصدرا هاتف34 01:03.47

10هشتم20041متر قورباغه14-13سالحسین قاسمی مینو35 02:51.43
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

200410متر قورباغه14-13سالمحمد پارسا نورآئین36 03:13.71

11هفتم20042متر قورباغه12-11سالمحمد علی گودرزی37 03:09.54

16دوم20042متر قورباغه12-11سالامیر حسین کریم خان زند38 03:00.87

4سیزدهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالمحمد امین بیگلرخانی39 02:39.44

18اول20045متر مختلط انفرادی14-13سالحسین قاسمی مینو40 02:20.81

16دوم20046متر مختلط انفرادی12-11سالامیر حسین کریم خان زند41 02:41.09

18اول20046متر مختلط انفرادی12-11سالامیر علی سنجیده42 02:39.74

7دهم10049متر پروانه14-13سالعلی افشار43 01:07.40

10هشتم10049متر پروانه14-13سالحسین قاسمی مینو44 01:06.43

5دوازدهم10050متر پروانه12-11سالمحمد علی گودرزی45 01:22.41

14چهارم10050متر پروانه12-11سالصدرا هاتف46 01:12.91

50550متر کرال پشت14-13سالمحمد پارسا نورآئین47 00:34.83

10هشتم5055متر کرال پشت14-13سالحسین قاسمی مینو48 00:31.70

15سوم5056متر کرال پشت12-11سالصدرا هاتف49 00:32.65

14چهارم5056متر کرال پشت12-11سالمحمد پرهام نادری50 00:34.07

10هشتم10059متر مختلط انفرادی14-13سالحسین قاسمی مینو51 01:09.92

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمحمد پارسا نورآئین52 01:16.01

18اول10060متر مختلط انفرادی12-11سالامیر حسین کریم خان زند53 01:14.69

2پانزدهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالمحمد علی گودرزی54 01:23.21

50630متر پروانه14-13سالمحمد امین بیگلرخانی55 00:31.14

5دوازدهم5063متر پروانه14-13سالعلی افشار56 00:29.91

16دوم5064متر پروانه12-11سالصدرا هاتف57 00:30.90

12ششم5064متر پروانه12-11سالامیر حسین کریم خان زند58 00:33.09

59
حسین قاسمی مینو-محمد پارسا نورآ�

ین-محمد امین بیگلرخانی-علی افشار
28چهارم10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 04:42.55

60
صدرا هاتف-امیر حسین کریم خان زند-م

حمد پرهام نادری-امیر علی سنجیده
36اول10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 04:59.68
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

8نهم2003مترآزاد14-13سالمحمد صالح عباسی1 02:15.35

20030مترآزاد14-13سالفرزاد هفتانی2 00:00.00

20040مترآزاد12-11سالآرمین سادات3 02:53.63

1شانزدهم2004مترآزاد12-11سالمهبد شریفی ساکی4 02:40.64

11هفتم1007متر کرال پشت14-13سالصالح نادری5 01:09.50

10070متر کرال پشت14-13سالمهدیار پیرهادی6 01:21.29

5دوازدهم1008متر کرال پشت12-11سالکوروش احمدی7 01:24.95

10080متر کرال پشت12-11سالداریوش رضایی8 01:35.30

5دوازدهم5011متر قورباغه14-13سالمحمد صالح عباسی9 00:35.14

50110متر قورباغه14-13سالمحمد رضا اورنگ10 00:37.46

50120متر قورباغه12-11سالآرش اسماعیلی11 00:43.55

4سیزدهم5012متر قورباغه12-11سالکوروش احمدی12 00:41.38

2پانزدهم5017متر آزاد14-13سالمحمد رضا اورنگ13 00:28.06

50180متر آزاد12-11سالکوروش احمدی14 00:33.65

50180متر آزاد12-11سالآرش اسماعیلی15 00:33.17

15سوم20021متر کرال پشت14-13سالصالح نادری16 02:24.53

200210متر کرال پشت14-13سالمهدیار پیرهادی17 00:00.00

400250متر آزاد14-13سالفرزاد هفتانی18 05:09.96

11هفتم40025متر آزاد14-13سالمحمد صالح عباسی19 04:51.97

7دهم40026متر آزاد12-11سالمهبد شریفی ساکی20 05:38.26

400260متر آزاد12-11سالآرمین سادات21 05:59.06

100290 متر قورباغه14-13سالمحمد رضا اورنگ22 01:24.78

5دوازدهم10029 متر قورباغه14-13سالمحمد صالح عباسی23 01:18.85

100300 متر قورباغه12-11سالداریوش رضایی24 01:42.11

5دوازدهم10030 متر قورباغه12-11سالکوروش احمدی25 01:30.51

26
محمد صالح عباسی-محمد رضا اورنگ-م

هدیار پیرهادی-صالح نادری
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:19.85

27
کوروش احمدی-مهبد شریفی ساکی-آرش

اسماعیلی-آرمین سادات
100340*4 متر آزاد تیمی12-11سال 05:10.55

3چهاردهم10037 متر آزاد14-13سالمحمد رضا اورنگ28 01:02.38

5دوازدهم10037 متر آزاد14-13سالمحمد صالح عباسی29 01:02.02

100380 متر آزاد12-11سالداریوش رضایی30 01:19.73

100380 متر آزاد12-11سالمهبد شریفی ساکی31 01:14.24

200410متر قورباغه14-13سالمحمد رضا اورنگ32 03:13.91

8نهم20041متر قورباغه14-13سالمحمد صالح عباسی33 02:53.34

8نهم20042متر قورباغه12-11سالکوروش احمدی34 03:14.63

200420متر قورباغه12-11سالآرمین سادات35 03:35.37
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

12ششم20045متر مختلط انفرادی14-13سالمحمد صالح عباسی36 02:31.48

200450متر مختلط انفرادی14-13سالفرزاد هفتانی37 02:55.32

200460متر مختلط انفرادی12-11سالمهبد شریفی ساکی38 03:05.35

200460متر مختلط انفرادی12-11سالآرمین سادات39 03:34.56

100490متر پروانه14-13سالمهدیار پیرهادی40 01:22.61

2پانزدهم10049متر پروانه14-13سالصالح نادری41 01:08.96

100500متر پروانه12-11سالمهبد شریفی ساکی42 01:29.70

11هفتم5055متر کرال پشت14-13سالصالح نادری43 00:31.46

50550متر کرال پشت14-13سالمهدیار پیرهادی44 00:35.50

50560متر کرال پشت12-11سالکوروش احمدی45 00:39.58

50560متر کرال پشت12-11سالداریوش رضایی46 00:45.30

10هشتم10059متر مختلط انفرادی14-13سالمحمد صالح عباسی47 01:09.92

3چهاردهم10059متر مختلط انفرادی14-13سالصالح نادری48 01:10.93

100600متر مختلط انفرادی12-11سالکوروش احمدی49 01:23.81

100600متر مختلط انفرادی12-11سالمهبد شریفی ساکی50 01:26.74

50630متر پروانه14-13سالمحمد صالح عباسی51 00:31.54

50630متر پروانه14-13سالصالح نادری52 00:00.00

50640متر پروانه12-11سالمهبد شریفی ساکی53 00:39.70

50640متر پروانه12-11سالداریوش رضایی54 00:46.41

55
محمد صالح عباسی-محمد رضا اورنگ-

فرزاد هفتانی-صالح نادری
22هفتم10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 04:54.18

56
کوروش احمدی-مهبد شریفی ساکی-آرش

اسماعیلی-داریوش رضایی
100680*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:55.03
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4سیزدهم2003مترآزاد14-13سالفرناد دهقان کار1 02:17.19

20030مترآزاد14-13سالسهیل بیاتی2 02:18.78

13پنجم2004مترآزاد12-11سالیاشار سلیمانی3 02:24.92

20040مترآزاد12-11سالآرمان حسنی4 02:41.25

5دوازدهم1007متر کرال پشت14-13سالبنیامین سلیمان آبادی5 01:11.56

10080متر کرال پشت12-11سالآرمان حسنی6 01:31.00

11هفتم1008متر کرال پشت12-11سالمحمدمتین جهانگیری7 01:18.38

13پنجم5012متر قورباغه12-11سالمحمدمتین جهانگیری8 00:39.04

2پانزدهم5012متر قورباغه12-11سالیاشار سلیمانی9 00:41.66

50170متر آزاد14-13سالفرناد دهقان کار10 00:28.91

8نهم20021متر کرال پشت14-13سالبنیامین سلیمان آبادی11 02:36.66

200220متر کرال پشت12-11سالآرمان حسنی12 03:12.11

12ششم20022متر کرال پشت12-11سالمحمدمتین جهانگیری13 02:47.91

10هشتم40025متر آزاد14-13سالسهیل بیاتی14 04:52.16

1شانزدهم40025متر آزاد14-13سالفرناد دهقان کار15 05:06.77

13پنجم40026متر آزاد12-11سالیاشار سلیمانی16 05:05.58

13پنجم10030 متر قورباغه12-11سالمحمدمتین جهانگیری17 01:24.95

100370 متر آزاد14-13سالسهیل بیاتی18 01:05.60

100380 متر آزاد12-11سالآرمان حسنی19 01:15.11

13پنجم20042متر قورباغه12-11سالمحمدمتین جهانگیری20 03:02.00

200420متر قورباغه12-11سالیاشار سلیمانی21 03:33.60

200450متر مختلط انفرادی14-13سالبنیامین سلیمان آبادی22 02:42.36

10هشتم20046متر مختلط انفرادی12-11سالیاشار سلیمانی23 02:55.80

7دهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالمحمدمتین جهانگیری24 02:57.51

3چهاردهم10049متر پروانه14-13سالفرناد دهقان کار25 01:08.64

100500متر پروانه12-11سالآرمان حسنی26 01:33.22

16دوم10050متر پروانه12-11سالیاشار سلیمانی27 01:11.66

7دهم5055متر کرال پشت14-13سالبنیامین سلیمان آبادی28 00:31.99

50560متر کرال پشت12-11سالآرمان حسنی29 00:44.43

100590متر مختلط انفرادی14-13سالبنیامین سلیمان آبادی30 01:14.50

100590متر مختلط انفرادی14-13سالفرناد دهقان کار31 00:00.00

14چهارم10060متر مختلط انفرادی12-11سالمحمدمتین جهانگیری32 01:17.74

8نهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالیاشار سلیمانی33 01:20.08

50630متر پروانه14-13سالبنیامین سلیمان آبادی34 00:32.80

50630متر پروانه14-13سالفرناد دهقان کار35 00:30.99

13پنجم5064متر پروانه12-11سالیاشار سلیمانی36 00:32.58

50640متر پروانه12-11سالآرمان حسنی37 00:38.46
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20030مترآزاد14-13سالامیررضا سهرابی1 02:25.28

20030مترآزاد14-13سالمحمدفاضل حاج امینی2 02:41.24

15سوم2004مترآزاد12-11سالامیررضا نعیما3 02:19.74

50110متر قورباغه14-13سالمحمدفاضل حاج امینی4 00:39.10

10هشتم5011متر قورباغه14-13سالپارسا مهربان5 00:34.61

18اول5012متر قورباغه12-11سالامیررضا نعیما6 00:35.89

50170متر آزاد14-13سالابوالفضل اخگری7 00:32.73

50170متر آزاد14-13سالپارسا مهربان8 00:28.43

16دوم5018متر آزاد12-11سالامیررضا نعیما9 00:28.81

2پانزدهم40025متر آزاد14-13سالامیررضا سهرابی10 05:02.43

400260متر آزاد12-11سالامیررضا نعیما11 05:58.15

13پنجم10029 متر قورباغه14-13سالپارسا مهربان12 01:15.59

100290 متر قورباغه14-13سالمحمدفاضل حاج امینی13 01:26.11

18اول10030 متر قورباغه12-11سالامیررضا نعیما14 01:19.03

100370 متر آزاد14-13سالامیررضا سهرابی15 01:06.51

100370 متر آزاد14-13سالابوالفضل اخگری16 01:14.61

200410متر قورباغه14-13سالمحمدفاضل حاج امینی17 03:12.91

15سوم20041متر قورباغه14-13سالپارسا مهربان18 02:45.60

18اول20042متر قورباغه12-11سالامیررضا نعیما19 02:56.99

8نهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالپارسا مهربان20 02:34.55

15سوم20046متر مختلط انفرادی12-11سالامیررضا نعیما21 02:42.02

100490متر پروانه14-13سالابوالفضل اخگری22 01:25.30

100490متر پروانه14-13سالامیررضا سهرابی23 01:13.44

50550متر کرال پشت14-13سالمحمدفاضل حاج امینی24 00:42.13

18اول5056متر کرال پشت12-11سالامیررضا نعیما25 00:31.90

100590متر مختلط انفرادی14-13سالابوالفضل اخگری26 01:28.35

6یازدهم10059متر مختلط انفرادی14-13سالپارسا مهربان27 01:10.36

100600متر مختلط انفرادی12-11سالامیررضا نعیما28 00:00.00

50630متر پروانه14-13سالپارسا مهربان29 00:31.02

50630متر پروانه14-13سالامیررضا سهرابی30 00:32.93
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان فارس

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالسهیل جوانمردی1 02:27.28

20030مترآزاد14-13سالمحمدرضا مرادی2 02:21.86

20040مترآزاد12-11سالمحمد متین پیروزبخت3 02:44.36

12ششم2004مترآزاد12-11سالامیرحسین نظری4 02:25.11

15سوم1007متر کرال پشت14-13سالیاسین پناهیان باوریانی5 01:06.93

10070متر کرال پشت14-13سالسهیل جوانمردی6 01:19.54

10هشتم1008متر کرال پشت12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر7 01:18.87

4سیزدهم1008متر کرال پشت12-11سالمحمد متین پیروزبخت8 01:25.12

2پانزدهم5011متر قورباغه14-13سالامیر حسین زارع9 00:35.44

50110متر قورباغه14-13سالکوروش شیرافکن نژاد10 00:38.86

50120متر قورباغه12-11سالعلیرضا عرب11 00:43.22

50120متر قورباغه12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر12 00:44.52

10هشتم5017متر آزاد14-13سالامیر حسین زارع13 00:27.78

11هفتم5017متر آزاد14-13سالیاسین پناهیان باوریانی14 00:27.77

1شانزدهم5018متر آزاد12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر15 00:32.07

7دهم5018متر آزاد12-11سالامیرحسین نظری16 00:31.28

4سیزدهم20021متر کرال پشت14-13سالسهیل جوانمردی17 02:43.97

13پنجم20021متر کرال پشت14-13سالیاسین پناهیان باوریانی18 02:33.32

4سیزدهم20022متر کرال پشت12-11سالمحمد متین پیروزبخت19 03:04.53

10هشتم20022متر کرال پشت12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر20 02:53.37

8نهم40025متر آزاد14-13سالیاسین پناهیان باوریانی21 04:53.82

400250متر آزاد14-13سالسهیل جوانمردی22 05:22.19

400260متر آزاد12-11سالمحمد متین پیروزبخت23 05:56.64

15سوم40026متر آزاد12-11سالامیرحسین نظری24 05:01.59

100290 متر قورباغه14-13سالکوروش شیرافکن نژاد25 01:25.67

2پانزدهم10029 متر قورباغه14-13سالامیر حسین زارع26 01:20.11

100300 متر قورباغه12-11سالعلیرضا عرب27 01:34.48

100300 متر قورباغه12-11سالمحمد متین پیروزبخت28 01:42.26

29

امیر حسین زارع-یاسین پناهیان

باوریانی-محمدرضا مرادی-کوروش

شیرافکن نژاد

30سوم10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:09.14

30
امیرحسین نظری-علیرضا عرب-سپهر

فراحی قصر ابونصر-محمد متین پیروزبخت
30سوم10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:42.64

8نهم10037 متر آزاد14-13سالیاسین پناهیان باوریانی31 01:01.37

12ششم10037 متر آزاد14-13سالامیر حسین زارع32 01:01.04

2پانزدهم10038 متر آزاد12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر33 01:11.58

14چهارم10038 متر آزاد12-11سالامیرحسین نظری34 01:06.02
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان فارس

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

4سیزدهم20041متر قورباغه14-13سالامیر حسین زارع35 03:00.17

200410متر قورباغه14-13سالکوروش شیرافکن نژاد36 03:08.95

200420متر قورباغه12-11سالمحمد متین پیروزبخت37 03:32.89

200420متر قورباغه12-11سالعلیرضا عرب38 03:22.15

2پانزدهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالمحمدرضا مرادی39 02:41.01

7دهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالیاسین پناهیان باوریانی40 02:34.75

12ششم20046متر مختلط انفرادی12-11سالامیرحسین نظری41 02:47.36

8نهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر42 02:56.55

11هفتم10049متر پروانه14-13سالمحمدرضا مرادی43 01:05.67

100490متر پروانه14-13سالامیر حسین زارع44 01:10.00

100500متر پروانه12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر45 01:32.33

100500متر پروانه12-11سالامیرحسین نظری46 00:00.00

13پنجم5055متر کرال پشت14-13سالیاسین پناهیان باوریانی47 00:30.48

50550متر کرال پشت14-13سالسهیل جوانمردی48 00:36.72

11هفتم5056متر کرال پشت12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر49 00:35.52

1شانزدهم5056متر کرال پشت12-11سالمحمد متین پیروزبخت50 00:38.87

1شانزدهم10059متر مختلط انفرادی14-13سالامیر حسین زارع51 01:12.56

7دهم10059متر مختلط انفرادی14-13سالیاسین پناهیان باوریانی52 01:10.18

10هشتم10060متر مختلط انفرادی12-11سالامیرحسین نظری53 01:19.45

5دوازدهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر54 01:21.56

1شانزدهم5063متر پروانه14-13سالامیر حسین زارع55 00:30.85

8نهم5063متر پروانه14-13سالمحمدرضا مرادی56 00:29.35

6یازدهم5064متر پروانه12-11سالامیرحسین نظری57 00:33.98

8نهم5064متر پروانه12-11سالسپهر فراحی قصر ابونصر58 00:33.46

59

امیر حسین زارع-یاسین پناهیان

باوریانی-محمدرضا مرادی-کوروش

شیرافکن نژاد

26پنجم10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 04:42.57

60
امیرحسین نظری-علیرضا عرب-سپهر

فراحی قصر ابونصر-محمد متین پیروزبخت
24ششم10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:36.04
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای مازندران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

2پانزدهم2003مترآزاد14-13سالابوالفضل غالمعلی پور1 02:17.46

5دوازدهم2003مترآزاد14-13سالابوالغضل نوربخش قادی2 02:16.82

20040مترآزاد12-11سالمحمد ماهان پور عزیز مقری3 02:59.67

10070متر کرال پشت14-13سالامیر علی قاچان4 01:22.10

14چهارم1007متر کرال پشت14-13سالمانی رستم نژاد5 01:07.02

10080متر کرال پشت12-11سالمحمد ماهان پور عزیز مقری6 01:34.47

50110متر قورباغه14-13سالامیر علی قاچان7 00:38.27

50120متر قورباغه12-11سالسید پارسا علیان امیری8 00:42.62

50120متر قورباغه12-11سالشاهین قبادنیا9 00:44.21

14چهارم5017متر آزاد14-13سالمانی رستم نژاد10 00:26.75

4سیزدهم5017متر آزاد14-13سالابوالفضل غالمعلی پور11 00:27.97

14چهارم5018متر آزاد12-11سالامیرعلی حیدرپورترکی12 00:29.55

50180متر آزاد12-11سالشاهین قبادنیا13 00:00.00

200210متر کرال پشت14-13سالآرتا آهنگر طبری14 03:15.25

200220متر کرال پشت12-11سالمحمد ماهان پور عزیز مقری15 03:18.46

400250متر آزاد14-13سالآرتا آهنگر طبری16 05:38.21

14چهارم40025متر آزاد14-13سالابوالغضل نوربخش قادی17 04:35.93

400260متر آزاد12-11سالمحمد ماهان پور عزیز مقری18 06:32.01

100290 متر قورباغه14-13سالامیر علی قاچان19 01:32.17

100300 متر قورباغه12-11سالشاهین قبادنیا20 01:40.96

100300 متر قورباغه12-11سالسید پارسا علیان امیری21 01:34.76

22
ابوالفضل غالمعلی پور-ابوالغضل نوربخش

قادی-امیر علی قاچان-مانی رستم نژاد
28چهارم10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:10.81

23

امیرعلی حیدرپورترکی-سید پارسا علیان

امیری-محمد ماهان پور عزیز مقری-ش

اهین قبادنیا

100340*4 متر آزاد تیمی12-11سال 00:00.00

100370 متر آزاد14-13سالامیر علی قاچان24 01:06.03

14چهارم10037 متر آزاد14-13سالابوالغضل نوربخش قادی25 01:00.09

6یازدهم10038 متر آزاد12-11سالامیرعلی حیدرپورترکی26 01:10.29

200420متر قورباغه12-11سالسید پارسا علیان امیری27 03:37.15

5دوازدهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالابوالفضل غالمعلی پور28 02:38.83

200450متر مختلط انفرادی14-13سالآرتا آهنگر طبری29 02:59.75

13پنجم10049متر پروانه14-13سالابوالغضل نوربخش قادی30 01:04.18

100490متر پروانه14-13سالآرتا آهنگر طبری31 01:20.28

15سوم5055متر کرال پشت14-13سالمانی رستم نژاد32 00:30.12

50550متر کرال پشت14-13سالامیر علی قاچان33 00:36.73

50560متر کرال پشت12-11سالمحمد ماهان پور عزیز مقری34 00:39.99

5دوازدهم5056متر کرال پشت12-11سالامیرعلی حیدرپورترکی35 00:36.75

11هفتم10059متر مختلط انفرادی14-13سالمانی رستم نژاد36 01:09.82
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای مازندران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

100590متر مختلط انفرادی14-13سالابوالغضل نوربخش قادی37 01:14.50

100600متر مختلط انفرادی12-11سالسید پارسا علیان امیری38 01:32.10

100600متر مختلط انفرادی12-11سالشاهین قبادنیا39 01:35.86

4سیزدهم5063متر پروانه14-13سالابوالفضل غالمعلی پور40 00:30.27

12ششم5063متر پروانه14-13سالمانی رستم نژاد41 00:29.03

10هشتم5064متر پروانه12-11سالامیرعلی حیدرپورترکی42 00:33.21

50640متر پروانه12-11سالشاهین قبادنیا43 00:40.19

44
ابوالفضل غالمعلی پور-ابوالغضل نوربخش

قادی-امیر علی قاچان-مانی رستم نژاد
30سوم10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 04:40.48

45

امیرعلی حیدرپورترکی-سید پارسا علیان

امیری-محمد ماهان پور عزیز مقری-ش

اهین قبادنیا

100680*4 متر مختلط تیمی12-11سال 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان  البرز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالرامی شرهانی1 02:31.85

14چهارم2003مترآزاد14-13سالآریا عباسزاده2 02:09.48

2پانزدهم2004مترآزاد12-11سالپارسا صالحی3 02:39.92

16دوم1007متر کرال پشت14-13سالسید کسری میرسمیعی4 01:06.12

6یازدهم1007متر کرال پشت14-13سالامیر پارسا خاکسار5 01:11.44

14چهارم1008متر کرال پشت12-11سالسپهر صفری پیرنی6 01:14.28

12ششم5011متر قورباغه14-13سالنیما باقر پور7 00:34.43

15سوم5011متر قورباغه14-13سالآریا عباسزاده8 00:33.42

12ششم5012متر قورباغه12-11سالسپهر صفری پیرنی9 00:39.20

15سوم5017متر آزاد14-13سالآریا عباسزاده10 00:25.68

1شانزدهم5017متر آزاد14-13سالامیر پارسا خاکسار11 00:28.08

50180متر آزاد12-11سالپارسا صالحی12 00:33.40

13پنجم5018متر آزاد12-11سالسپهر صفری پیرنی13 00:29.67

16دوم20021متر کرال پشت14-13سالسید کسری میرسمیعی14 02:22.69

400250متر آزاد14-13سالرامی شرهانی15 05:18.98

5دوازدهم40026متر آزاد12-11سالپارسا صالحی16 05:44.88

7دهم10029 متر قورباغه14-13سالامیر پارسا خاکسار17 01:18.05

4سیزدهم10029 متر قورباغه14-13سالنیما باقر پور18 01:19.02

19
آریا عباسزاده-سید کسری میرسم

یعی-رامی شرهانی-امیر پارسا خاکسار
20هشتم10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:19.34

16دوم10037 متر آزاد14-13سالآریا عباسزاده20 00:56.52

100370 متر آزاد14-13سالرامی شرهانی21 01:10.30

11هفتم10038 متر آزاد12-11سالسپهر صفری پیرنی22 01:07.33

100380 متر آزاد12-11سالپارسا صالحی23 01:14.93

3چهاردهم20041متر قورباغه14-13سالنیما باقر پور24 03:00.26

15سوم20045متر مختلط انفرادی14-13سالآریا عباسزاده25 02:23.95

11هفتم20045متر مختلط انفرادی14-13سالامیر پارسا خاکسار26 02:33.58

14چهارم20046متر مختلط انفرادی12-11سالسپهر صفری پیرنی27 02:46.51

100490متر پروانه14-13سالسید کسری میرسمیعی28 01:13.06

8نهم10049متر پروانه14-13سالامیر پارسا خاکسار29 01:07.31

3چهاردهم5055متر کرال پشت14-13سالامیر پارسا خاکسار30 00:33.18

14چهارم5055متر کرال پشت14-13سالسید کسری میرسمیعی31 00:30.13

12ششم5056متر کرال پشت12-11سالسپهر صفری پیرنی32 00:35.15

50560متر کرال پشت12-11سالپارسا صالحی33 00:41.67

5دوازدهم10059متر مختلط انفرادی14-13سالامیر پارسا خاکسار34 01:10.47

16دوم10059متر مختلط انفرادی14-13سالآریا عباسزاده35 01:04.61
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان  البرز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

16دوم10060متر مختلط انفرادی12-11سالسپهر صفری پیرنی36 01:15.95

7دهم5063متر پروانه14-13سالامیر پارسا خاکسار37 00:29.76

14چهارم5063متر پروانه14-13سالآریا عباسزاده38 00:28.32

50640متر پروانه12-11سالپارسا صالحی39 00:40.11

14چهارم5064متر پروانه12-11سالسپهر صفری پیرنی40 00:31.83

41
آریا عباسزاده-سید کسری میرسم

یعی-امیر پارسا خاکسار-نیما باقر پور
32دوم10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 04:29.41
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه کیان شنای گلستان

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

6یازدهم2003مترآزاد14-13سالفرنام چنگیزی1 02:16.77

50110متر قورباغه14-13سالایلیا باقری2 00:38.21

50120متر قورباغه12-11سالسید آراد موسوی نسب3 00:42.10

50120متر قورباغه12-11سالپرهام سلیمانی4 00:00.00

12ششم5017متر آزاد14-13سالفرنام چنگیزی5 00:27.71

50180متر آزاد12-11سالپرهام سلیمانی6 00:33.83

50180متر آزاد12-11سالسید آراد موسوی نسب7 00:33.16

100290 متر قورباغه14-13سالایلیا باقری8 01:26.30

100300 متر قورباغه12-11سالسید آراد موسوی نسب9 01:34.86

100300 متر قورباغه12-11سالپرهام سلیمانی10 01:34.54

200420متر قورباغه12-11سالپرهام سلیمانی11 03:22.68

200420متر قورباغه12-11سالسید آراد موسوی نسب12 03:24.85

100490متر پروانه14-13سالایلیا باقری13 01:28.59

12ششم10049متر پروانه14-13سالفرنام چنگیزی14 01:04.53

100600متر مختلط انفرادی12-11سالسید آراد موسوی نسب15 01:25.41

50630متر پروانه14-13سالایلیا باقری16 00:34.55

13پنجم5063متر پروانه14-13سالفرنام چنگیزی17 00:28.73

1شانزدهم5064متر پروانه12-11سالپرهام سلیمانی18 00:35.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آموزشگاههای نیشابور

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالمهرزاد سپهران1 02:29.51

7دهم2004مترآزاد12-11سالامیر علی باقری2 02:35.74

20040مترآزاد12-11سالمتین نجفی3 02:42.48

10070متر کرال پشت14-13سالایلیا فتحی4 01:16.09

12ششم1008متر کرال پشت12-11سالعباس میرشاهی5 01:17.23

3چهاردهم1008متر کرال پشت12-11سالامیر علی سام6 01:25.32

50110متر قورباغه14-13سالمهدیار سامغانی7 00:38.39

8نهم5011متر قورباغه14-13سالعلی حیدری8 00:34.82

50120متر قورباغه12-11سالآرش عابدی9 00:41.97

50120متر قورباغه12-11سالعباس میرشاهی10 00:42.40

50170متر آزاد14-13سالمهدیار سامغانی11 00:35.52

3چهاردهم5017متر آزاد14-13سالعلی حیدری12 00:28.05

50180متر آزاد12-11سالمتین نجفی13 00:32.45

6یازدهم5018متر آزاد12-11سالامیر علی باقری14 00:31.45

200210متر کرال پشت14-13سالمهرزاد سپهران15 02:58.49

2پانزدهم20021متر کرال پشت14-13سالایلیا فتحی16 02:48.23

6یازدهم20022متر کرال پشت12-11سالامیر علی سام17 03:01.52

13پنجم20022متر کرال پشت12-11سالعباس میرشاهی18 02:46.64

400250متر آزاد14-13سالمهرزاد سپهران19 05:40.47

3چهاردهم40026متر آزاد12-11سالمتین نجفی20 05:48.55

6یازدهم40026متر آزاد12-11سالامیر علی باقری21 05:41.64

14چهارم10029 متر قورباغه14-13سالعلی حیدری22 01:15.58

100290 متر قورباغه14-13سالمهدیار سامغانی23 01:26.21

100300 متر قورباغه12-11سالمتین نجفی24 01:43.24

1شانزدهم10030 متر قورباغه12-11سالآرش عابدی25 01:32.93

26
علی حیدری-مهرزاد سپهران-ایلیا فتحی-مه

دیار سامغانی
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:44.92

27
عباس میرشاهی-امیر علی باقری-متین

نجفی-امیر علی سام
24ششم10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:52.81

2پانزدهم10037 متر آزاد14-13سالعلی حیدری28 01:02.49

100370 متر آزاد14-13سالمهرزاد سپهران29 00:00.00

4سیزدهم10038 متر آزاد12-11سالامیر علی باقری30 01:10.70

100380 متر آزاد12-11سالمتین نجفی31 01:13.98

200410متر قورباغه14-13سالمهدیار سامغانی32 03:05.44

13پنجم20041متر قورباغه14-13سالعلی حیدری33 02:46.28

6یازدهم20042متر قورباغه12-11سالامیر علی باقری34 03:16.29
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آموزشگاههای نیشابور

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

200420متر قورباغه12-11سالآرش عابدی35 03:19.66

11هفتم20046متر مختلط انفرادی12-11سالعباس میرشاهی36 02:53.47

100490متر پروانه14-13سالمهرزاد سپهران37 01:18.72

100490متر پروانه14-13سالایلیا فتحی38 01:23.33

100500متر پروانه12-11سالامیر علی سام39 01:37.63

11هفتم10050متر پروانه12-11سالعباس میرشاهی40 01:18.95

50550متر کرال پشت14-13سالایلیا فتحی41 00:36.30

50550متر کرال پشت14-13سالمهرزاد سپهران42 00:36.98

10هشتم5056متر کرال پشت12-11سالعباس میرشاهی43 00:35.81

2پانزدهم5056متر کرال پشت12-11سالامیر علی سام44 00:38.58

7دهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالعباس میرشاهی45 01:20.22

11هفتم10060متر مختلط انفرادی12-11سالامیر علی باقری46 01:19.40

50630متر پروانه14-13سالایلیا فتحی47 00:34.81

50630متر پروانه14-13سالمهرزاد سپهران48 00:33.09

4سیزدهم5064متر پروانه12-11سالامیر علی باقری49 00:34.10

7دهم5064متر پروانه12-11سالعباس میرشاهی50 00:33.64

51
علی حیدری-مهرزاد سپهران-ایلیا فتحی-مه

دیار سامغانی
20هشتم10067*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:04.53

52
عباس میرشاهی-امیر علی باقری-آرش

عابدی-متین نجفی
30سوم10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:23.94
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

7دهم2003مترآزاد14-13سالابوالفضل مرادی1 02:16.51

16دوم2003مترآزاد14-13سالعلی رشید پور2 02:09.00

13پنجم1007متر کرال پشت14-13سالعلی رشید پور3 01:07.42

10هشتم1007متر کرال پشت14-13سالحسین حسن بیگی4 01:09.52

14چهارم5011متر قورباغه14-13سالابوالفضل مرادی5 00:34.03

18اول5011متر قورباغه14-13سالامیر مطاعی6 00:32.42

5دوازدهم5017متر آزاد14-13سالامیر مطاعی7 00:27.96

50170متر آزاد14-13سالفرزاد جاورسینه8 00:00.00

10هشتم20021متر کرال پشت14-13سالحسین حسن بیگی9 02:36.24

16دوم40025متر آزاد14-13سالعلی رشید پور10 04:31.40

400250متر آزاد14-13سالفرزاد جاورسینه11 05:37.93

12ششم10029 متر قورباغه14-13سالابوالفضل مرادی12 01:16.03

16دوم10029 متر قورباغه14-13سالامیر مطاعی13 01:11.90

14
علی رشید پور-امیر مطاعی-ابوالفضل

مرادی-فرزاد جاورسینه
32دوم10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:04.58

11هفتم10037 متر آزاد14-13سالفرزاد جاورسینه15 01:01.20

100370 متر آزاد14-13سالحسین حسن بیگی16 01:04.71

14چهارم20041متر قورباغه14-13سالامیر مطاعی17 02:46.20

16دوم20041متر قورباغه14-13سالابوالفضل مرادی18 02:41.73

16دوم20045متر مختلط انفرادی14-13سالعلی رشید پور19 02:20.98

6یازدهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالابوالفضل مرادی20 02:35.08

100490متر پروانه14-13سالحسین حسن بیگی21 01:11.57

18اول10049متر پروانه14-13سالعلی رشید پور22 01:01.43

8نهم5055متر کرال پشت14-13سالحسین حسن بیگی23 00:31.74

12ششم5055متر کرال پشت14-13سالعلی رشید پور24 00:30.96

15سوم10059متر مختلط انفرادی14-13سالعلی رشید پور25 01:05.44

13پنجم10059متر مختلط انفرادی14-13سالامیر مطاعی26 01:08.77

16دوم5063متر پروانه14-13سالعلی رشید پور27 00:27.71

50630متر پروانه14-13سالفرزاد جاورسینه28 00:00.00

29
علی رشید پور-امیر مطاعی-ابوالفضل

مرادی-فرزاد جاورسینه
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر هاشمی نژاد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50120متر قورباغه12-11سالمحمد پارسا اخالقی1 00:44.81

50180متر آزاد12-11سالمحمد پارسا اخالقی2 00:32.14

5دوازدهم10038 متر آزاد12-11سالمحمد پارسا اخالقی3 01:10.36

50560متر کرال پشت12-11سالمحمد پارسا اخالقی4 00:41.73

100600متر مختلط انفرادی12-11سالمحمد پارسا اخالقی5 01:26.02

50640متر پروانه12-11سالمحمد پارسا اخالقی6 00:36.56
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه مدرسه قهرمان مشهد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

4سیزدهم2004مترآزاد12-11سالامیرسبحان نصری1 02:36.59

6یازدهم2004مترآزاد12-11سالمهدی فتوحی نیا2 02:35.95

6یازدهم1008متر کرال پشت12-11سالاریا باقر نیا3 01:23.52

10080متر کرال پشت12-11سالآبتین تاج الدین4 00:00.00

14چهارم5012متر قورباغه12-11سالعلی شوکتی5 00:38.79

50120متر قورباغه12-11سالمهدی فتوحی نیا6 00:44.05

4سیزدهم5018متر آزاد12-11سالاریا باقر نیا7 00:31.77

50180متر آزاد12-11سالآبتین تاج الدین8 00:00.00

7دهم20022متر کرال پشت12-11سالاریا باقر نیا9 03:00.83

8نهم40026متر آزاد12-11سالامیرسبحان نصری10 05:35.47

400260متر آزاد12-11سالعلی شوکتی11 00:00.00

12ششم10030 متر قورباغه12-11سالعلی شوکتی12 01:24.98

100300 متر قورباغه12-11سالمهدی فتوحی نیا13 01:34.39

14
مهدی فتوحی نیا-امیرسبحان نصری-علی

شوکتی-اریا باقر نیا
22هفتم10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:54.22

100380 متر آزاد12-11سالمهدی فتوحی نیا15 01:14.68

8نهم10038 متر آزاد12-11سالاریا باقر نیا16 01:09.30

7دهم20042متر قورباغه12-11سالامیرسبحان نصری17 03:15.46

12ششم20042متر قورباغه12-11سالعلی شوکتی18 03:07.37

1شانزدهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالمهدی فتوحی نیا19 03:05.28

6یازدهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالامیرسبحان نصری20 02:58.34

10هشتم10050متر پروانه12-11سالامیرسبحان نصری21 01:20.31

100500متر پروانه12-11سالمهدی فتوحی نیا22 00:00.00

50560متر کرال پشت12-11سالآبتین تاج الدین23 00:00.00

4سیزدهم5056متر کرال پشت12-11سالاریا باقر نیا24 00:37.31

4سیزدهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالعلی شوکتی25 01:22.65

3چهاردهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالاریا باقر نیا26 01:23.01

50640متر پروانه12-11سالمهدی فتوحی نیا27 00:39.62

50640متر پروانه12-11سالامیرسبحان نصری28 00:35.90

29
مهدی فتوحی نیا-امیرسبحان نصری-علی

شوکتی-اریا باقر نیا
26پنجم10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:32.54
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر نور منطقه 6 تهران ب

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالمتین رضائی1 02:28.51

20030مترآزاد14-13سالفؤاد دورودیان2 02:30.40

20040مترآزاد12-11سالآرین احمدی نژاد3 02:46.14

20040مترآزاد12-11سالامیر علی گلشن4 02:42.44

10070متر کرال پشت14-13سالفؤاد دورودیان5 01:21.77

10070متر کرال پشت14-13سالمتین رضائی6 01:21.72

16دوم1008متر کرال پشت12-11سالعلیرضا پاینده فر7 01:12.68

10080متر کرال پشت12-11سالسام راد صمیمی مهر8 01:32.87

50110متر قورباغه14-13سالمحمد مهدی حاجری9 00:44.54

50110متر قورباغه14-13سالاُرُد فروغی10 00:40.05

50120متر قورباغه12-11سالامیر علی گلشن11 00:43.37

50120متر قورباغه12-11سالعلیرضا پاینده فر12 00:42.24

50170متر آزاد14-13سالفؤاد دورودیان13 00:30.88

50170متر آزاد14-13سالمحمد مهدی حاجری14 00:34.59

50180متر آزاد12-11سالسام راد صمیمی مهر15 00:33.40

11هفتم5018متر آزاد12-11سالعلیرضا پاینده فر16 00:29.92

14چهارم20022متر کرال پشت12-11سالعلیرضا پاینده فر17 02:40.51

3چهاردهم20022متر کرال پشت12-11سالآرین احمدی نژاد18 03:04.66

400250متر آزاد14-13سالفؤاد دورودیان19 05:24.57

400250متر آزاد14-13سالمتین رضائی20 05:20.92

11هفتم40026متر آزاد12-11سالعلیرضا پاینده فر21 05:18.56

4سیزدهم40026متر آزاد12-11سالآرین احمدی نژاد22 05:46.39

100290 متر قورباغه14-13سالاُرُد فروغی23 01:31.29

100290 متر قورباغه14-13سالمتین رضائی24 01:31.48

100300 متر قورباغه12-11سالامیر علی گلشن25 01:41.54

26
محمد مهدی حاجری-اُرُد فروغی-متین

رضائی-فؤاد دورودیان
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:54.35

27
علیرضا پاینده فر-امیر علی گلشن-آرین

احمدی نژاد-سام راد صمیمی مهر
26پنجم10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:52.56

100370 متر آزاد14-13سالفؤاد دورودیان28 01:09.74

100370 متر آزاد14-13سالمحمد مهدی حاجری29 01:19.68

100380 متر آزاد12-11سالسام راد صمیمی مهر30 01:19.72

16دوم10038 متر آزاد12-11سالعلیرضا پاینده فر31 01:04.81

200410متر قورباغه14-13سالاُرُد فروغی32 03:15.49

200410متر قورباغه14-13سالمتین رضائی33 03:08.35

2پانزدهم20042متر قورباغه12-11سالعلیرضا پاینده فر34 03:18.74

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمتین رضائی35 02:52.96

200460متر مختلط انفرادی12-11سالآرین احمدی نژاد36 03:16.84
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر نور منطقه 6 تهران ب

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

100490متر پروانه14-13سالمتین رضائی37 01:17.82

100490متر پروانه14-13سالفؤاد دورودیان38 01:13.92

13پنجم10050متر پروانه12-11سالامیر علی گلشن39 01:17.60

4سیزدهم10050متر پروانه12-11سالعلیرضا پاینده فر40 01:24.30

50550متر کرال پشت14-13سالاُرُد فروغی41 00:38.64

50550متر کرال پشت14-13سالمحمد مهدی حاجری42 00:42.42

13پنجم5056متر کرال پشت12-11سالعلیرضا پاینده فر43 00:34.86

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمتین رضائی44 01:19.49

100590متر مختلط انفرادی14-13سالفؤاد دورودیان45 01:21.17

100600متر مختلط انفرادی12-11سالآرین احمدی نژاد46 01:32.54

100600متر مختلط انفرادی12-11سالسام راد صمیمی مهر47 01:33.90

50630متر پروانه14-13سالمتین رضائی48 00:32.66

50630متر پروانه14-13سالفؤاد دورودیان49 00:32.57

11هفتم5064متر پروانه12-11سالعلیرضا پاینده فر50 00:33.18

3چهاردهم5064متر پروانه12-11سالامیر علی گلشن51 00:34.48

52
محمد مهدی حاجری-اُرُد فروغی-متین

رضائی-فؤاد دورودیان
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:35.84

53
علیرضا پاینده فر-امیر علی گلشن-آرین

احمدی نژاد-سام راد صمیمی مهر
20هشتم10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:43.66
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هاشمی نژاد ب

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالکوروش داوری1 02:22.88

3چهاردهم2003مترآزاد14-13سالامیر محمد سوری2 02:17.30

20040مترآزاد12-11سالکوروش میمندی3 02:47.54

5دوازدهم2004مترآزاد12-11سالفربد ترابی4 02:36.13

2پانزدهم1007متر کرال پشت14-13سالکوروش داوری5 01:13.40

4سیزدهم1007متر کرال پشت14-13سالامیر محمد سوری6 01:11.83

10080متر کرال پشت12-11سالمحمد ارشیا ادبی ابکوه7 01:27.25

10080متر کرال پشت12-11سالکاوه راموز8 01:26.85

4سیزدهم5011متر قورباغه14-13سالکوروش داوری9 00:35.25

50110متر قورباغه14-13سالامیر محمد سوری10 00:37.02

50120متر قورباغه12-11سالماهان بیات11 00:42.47

1شانزدهم5012متر قورباغه12-11سالکاوه راموز12 00:41.95

1شانزدهم5017متر آزاد14-13سالامیر محمد سوری13 00:28.08

10هشتم5017متر آزاد14-13سالکوروش داوری14 00:27.78

50180متر آزاد12-11سالماهان بیات15 00:33.96

200210متر کرال پشت14-13سالکوروش داوری16 02:50.22

2پانزدهم20022متر کرال پشت12-11سالمحمد ارشیا ادبی ابکوه17 03:07.15

400250متر آزاد14-13سالامیر محمد سوری18 00:00.00

12ششم40026متر آزاد12-11سالکاوه راموز19 05:15.36

1شانزدهم40026متر آزاد12-11سالکوروش میمندی20 05:53.51

100290 متر قورباغه14-13سالکوروش داوری21 01:23.83

2پانزدهم10030 متر قورباغه12-11سالکاوه راموز22 01:32.21

23
کاوه راموز-فربد ترابی-ماهان بیات-کوروش

میمندی
20هشتم10034*4 متر آزاد تیمی12-11سال 04:55.24

100370 متر آزاد14-13سالکوروش داوری24 01:04.33

6یازدهم10037 متر آزاد14-13سالامیر محمد سوری25 01:01.60

100380 متر آزاد12-11سالکوروش میمندی26 01:15.17

100380 متر آزاد12-11سالماهان بیات27 01:15.35

4سیزدهم20042متر قورباغه12-11سالفربد ترابی28 03:17.32

5دوازدهم20042متر قورباغه12-11سالکاوه راموز29 03:16.35

5دوازدهم20046متر مختلط انفرادی12-11سالفربد ترابی30 02:58.60

200460متر مختلط انفرادی12-11سالمحمد ارشیا ادبی ابکوه31 00:00.00

100490متر پروانه14-13سالکوروش داوری32 01:12.05

6یازدهم10049متر پروانه14-13سالامیر محمد سوری33 01:07.44
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هاشمی نژاد ب

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

8نهم10050متر پروانه12-11سالفربد ترابی34 01:20.62

3چهاردهم10050متر پروانه12-11سالماهان بیات35 01:26.95

1شانزدهم5055متر کرال پشت14-13سالکوروش داوری36 00:33.73

50560متر کرال پشت12-11سالمحمد ارشیا ادبی ابکوه37 00:00.00

50560متر کرال پشت12-11سالکاوه راموز38 00:41.08

12ششم10059متر مختلط انفرادی14-13سالامیر محمد سوری39 01:08.84

100600متر مختلط انفرادی12-11سالفربد ترابی40 01:25.49

100600متر مختلط انفرادی12-11سالمحمد ارشیا ادبی ابکوه41 00:00.00

2پانزدهم5063متر پروانه14-13سالامیر محمد سوری42 00:30.70

11هفتم5063متر پروانه14-13سالکوروش داوری43 00:29.04

50640متر پروانه12-11سالکوروش میمندی44 00:36.95

50640متر پروانه12-11سالماهان بیات45 00:36.49

46
کاوه راموز-فربد ترابی-ماهان بیات-کوروش

میمندی
100680*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:44.02
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه تیم شنای رودهن

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالآریا جاویدنیا1 02:28.21

7دهم1007متر کرال پشت14-13سالآریا جاویدنیا2 01:10.73

50110متر قورباغه14-13سالآرین احمدی وزمالئی3 00:00.00

18اول5017متر آزاد14-13سالماهان مهری پاشاکی4 00:25.20

16دوم5017متر آزاد14-13سالدانیال شفیعی5 00:25.33

7دهم20021متر کرال پشت14-13سالآریا جاویدنیا6 02:41.94

400250متر آزاد14-13سالآریا جاویدنیا7 05:26.90

100290 متر قورباغه14-13سالآرین احمدی وزمالئی8 01:29.41

9
آریا جاویدنیا-دانیال شفیعی-ماهان مهری

پاشاکی-آرین احمدی وزمالئی
24ششم10033*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:12.18

18اول10037 متر آزاد14-13سالدانیال شفیعی10 00:56.19

15سوم10037 متر آزاد14-13سالماهان مهری پاشاکی11 00:57.54

200410متر قورباغه14-13سالآرین احمدی وزمالئی12 03:16.77

14چهارم20045متر مختلط انفرادی14-13سالدانیال شفیعی13 02:27.89

200450متر مختلط انفرادی14-13سالآریا جاویدنیا14 02:45.04

16دوم10049متر پروانه14-13سالماهان مهری پاشاکی15 01:01.52

15سوم10049متر پروانه14-13سالدانیال شفیعی16 01:01.72

50550متر کرال پشت14-13سالدانیال شفیعی17 00:38.07

16دوم5055متر کرال پشت14-13سالماهان مهری پاشاکی18 00:28.36

18اول10059متر مختلط انفرادی14-13سالدانیال شفیعی19 01:04.17

15سوم5063متر پروانه14-13سالدانیال شفیعی20 00:28.08

18اول5063متر پروانه14-13سالماهان مهری پاشاکی21 00:27.02

22
آریا جاویدنیا-دانیال شفیعی-ماهان مهری

پاشاکی-آرین احمدی وزمالئی
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استان چهار محال و بختیاری

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

1شانزدهم2003مترآزاد14-13سالامید صادقی1 02:17.91

8نهم2004مترآزاد12-11سالفرهان طالبی پور2 02:35.03

10070متر کرال پشت14-13سالمحمد کسری راستی3 00:00.00

1شانزدهم1007متر کرال پشت14-13سالمتین ارزنده4 01:15.81

10080متر کرال پشت12-11سالفرهان طالبی پور5 01:27.60

50170متر آزاد14-13سالامید صادقی6 00:28.72

3چهاردهم5018متر آزاد12-11سالفرهان طالبی پور7 00:31.98

6یازدهم20021متر کرال پشت14-13سالمتین ارزنده8 02:42.90

5دوازدهم20021متر کرال پشت14-13سالمحمد کسری راستی9 02:43.25

400250متر آزاد14-13سالمحمد کسری راستی10 05:29.24

4سیزدهم40025متر آزاد14-13سالامید صادقی11 04:59.47

100290 متر قورباغه14-13سالمحمد کسری راستی12 01:45.66

100370 متر آزاد14-13سالامید صادقی13 01:03.48

7دهم10038 متر آزاد12-11سالفرهان طالبی پور14 01:09.69

200410متر قورباغه14-13سالمحمد کسری راستی15 03:41.00

200450متر مختلط انفرادی14-13سالامید صادقی16 02:46.85

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمحمد کسری راستی17 02:53.23

100490متر پروانه14-13سالامید صادقی18 01:11.24

100490متر پروانه14-13سالمحمد کسری راستی19 01:24.40

2پانزدهم5055متر کرال پشت14-13سالمتین ارزنده20 00:33.32

6یازدهم5055متر کرال پشت14-13سالمحمد کسری راستی21 00:32.81

50560متر کرال پشت12-11سالفرهان طالبی پور22 00:39.09

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمتین ارزنده23 01:19.23

100590متر مختلط انفرادی14-13سالامید صادقی24 01:17.75

50630متر پروانه14-13سالامید صادقی25 00:31.24

50630متر پروانه14-13سالمحمد کسری راستی26 00:00.00

50640متر پروانه12-11سالفرهان طالبی پور27 00:36.15
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه والهای آبی

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالپوریا قادری1 02:33.88

20030مترآزاد14-13سالکیان زهادی2 00:00.00

20040مترآزاد12-11سالسینا یوسفی3 03:19.19

20040مترآزاد12-11سالمحمد حسین داعی انارکرکی4 03:21.49

10070متر کرال پشت14-13سالمهربد ملکزاده5 01:19.97

10080متر کرال پشت12-11سالمهراد ملکزاده6 01:36.74

10080متر کرال پشت12-11سالکاوه عبدالرحیمی7 01:32.42

50110متر قورباغه14-13سالمتین عبدالهی سوهانکی8 00:41.77

50120متر قورباغه12-11سالاردالن محمدی9 00:51.36

50120متر قورباغه12-11سالکاوه عبدالرحیمی10 00:48.45

50170متر آزاد14-13سالکیان زهادی11 00:34.40

50170متر آزاد14-13سالمتین عبدالهی سوهانکی12 00:33.88

50180متر آزاد12-11سالمحمد حسین داعی انارکرکی13 00:36.98

50180متر آزاد12-11سالسینا یوسفی14 00:38.99

200210متر کرال پشت14-13سالمهربد ملکزاده15 02:56.89

200220متر کرال پشت12-11سالکاوه عبدالرحیمی16 03:17.62

200220متر کرال پشت12-11سالمهراد ملکزاده17 00:00.00

400250متر آزاد14-13سالپوریا قادری18 05:24.76

100290 متر قورباغه14-13سالمهربد ملکزاده19 01:28.13

100300 متر قورباغه12-11سالمحمد حسین داعی انارکرکی20 01:52.40

100300 متر قورباغه12-11سالاردالن محمدی21 01:52.87

22
پوریا قادری-مهربد ملکزاده-کیان زهادی

-متین عبدالهی سوهانکی
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:52.40

23
کاوه عبدالرحیمی-مهراد ملکزاده-سینا

یوسفی-محمد حسین داعی انارکرکی
100340*4 متر آزاد تیمی12-11سال 05:57.12

100370 متر آزاد14-13سالمتین عبدالهی سوهانکی24 01:14.12

100370 متر آزاد14-13سالکیان زهادی25 01:16.37

100380 متر آزاد12-11سالمحمد حسین داعی انارکرکی26 01:32.76

100380 متر آزاد12-11سالسینا یوسفی27 01:23.86

200410متر قورباغه14-13سالپوریا قادری28 03:15.65

200420متر قورباغه12-11سالاردالن محمدی29 03:58.94

200420متر قورباغه12-11سالکاوه عبدالرحیمی30 03:45.86

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمتین عبدالهی سوهانکی31 03:10.47

100490متر پروانه14-13سالپوریا قادری32 01:20.90

100490متر پروانه14-13سالکیان زهادی33 01:45.46

100500متر پروانه12-11سالمهراد ملکزاده34 01:39.61

50550متر کرال پشت14-13سالمهربد ملکزاده35 00:36.46

50550متر کرال پشت14-13سالکیان زهادی36 00:44.90

50560متر کرال پشت12-11سالسینا یوسفی37 00:52.39

50560متر کرال پشت12-11سالکاوه عبدالرحیمی38 00:42.23
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه والهای آبی

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

100590متر مختلط انفرادی14-13سالپوریا قادری39 01:23.88

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمهربد ملکزاده40 01:17.67

100600متر مختلط انفرادی12-11سالکاوه عبدالرحیمی41 00:00.00

100600متر مختلط انفرادی12-11سالمهراد ملکزاده42 01:34.52

50630متر پروانه14-13سالکیان زهادی43 00:45.87

50640متر پروانه12-11سالاردالن محمدی44 00:45.13

50640متر پروانه12-11سالمهراد ملکزاده45 00:44.63

46
پوریا قادری-مهربد ملکزاده-متین عبدالهی

سوهانکی-کیان زهادی
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:43.99

47
کاوه عبدالرحیمی-مهراد ملکزاده-سینا

یوسفی-اردالن محمدی
100680*4 متر مختلط تیمی12-11سال 06:38.58
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای تبریز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20040مترآزاد12-11سالامیرحسام سهرابی1 03:37.21

20040مترآزاد12-11سالایلیا آقازاده بوکت2 03:35.00

10070متر کرال پشت14-13سالعلیرضا جنوبی3 01:18.98

10080متر کرال پشت12-11سالایلیا آقازاده بوکت4 02:01.07

10080متر کرال پشت12-11سالامیرحسام سهرابی5 00:00.00

11هفتم5011متر قورباغه14-13سالمهدی یوسف پور6 00:34.46

50110متر قورباغه14-13سالعلیرضا جنوبی7 00:38.77

50120متر قورباغه12-11سالایلیا آقازاده بوکت8 01:02.19

50120متر قورباغه12-11سالامیرحسام سهرابی9 00:58.31

50170متر آزاد14-13سالعلیرضا جنوبی10 00:32.20

50170متر آزاد14-13سالمهدی یوسف پور11 00:29.97

50180متر آزاد12-11سالامیرحسام سهرابی12 00:48.64

50180متر آزاد12-11سالایلیا آقازاده بوکت13 00:43.72

1شانزدهم20021متر کرال پشت14-13سالعلیرضا جنوبی14 02:49.66

200220متر کرال پشت12-11سالامیرحسام سهرابی15 03:56.29

200220متر کرال پشت12-11سالایلیا آقازاده بوکت16 04:35.20

400260متر آزاد12-11سالایلیا آقازاده بوکت17 07:03.41

400260متر آزاد12-11سالامیرحسام سهرابی18 07:50.68

100290 متر قورباغه14-13سالعلیرضا جنوبی19 01:27.76

8نهم10029 متر قورباغه14-13سالمهدی یوسف پور20 01:16.73

100300 متر قورباغه12-11سالامیرحسام سهرابی21 02:09.65

100300 متر قورباغه12-11سالایلیا آقازاده بوکت22 02:32.62

100370 متر آزاد14-13سالعلیرضا جنوبی23 01:15.11

100380 متر آزاد12-11سالایلیا آقازاده بوکت24 01:46.99

100380 متر آزاد12-11سالامیرحسام سهرابی25 01:39.47

12ششم20041متر قورباغه14-13سالمهدی یوسف پور26 02:48.88

200420متر قورباغه12-11سالایلیا آقازاده بوکت27 05:32.08

200420متر قورباغه12-11سالامیرحسام سهرابی28 00:00.00

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمهدی یوسف پور29 02:46.30

200450متر مختلط انفرادی14-13سالعلیرضا جنوبی30 02:58.76

200460متر مختلط انفرادی12-11سالامیرحسام سهرابی31 04:11.54

200460متر مختلط انفرادی12-11سالایلیا آقازاده بوکت32 04:14.30

100490متر پروانه14-13سالعلیرضا جنوبی33 01:25.32

100490متر پروانه14-13سالمهدی یوسف پور34 01:18.74

100500متر پروانه12-11سالامیرحسام سهرابی35 02:29.01

100500متر پروانه12-11سالایلیا آقازاده بوکت36 02:13.22

50550متر کرال پشت14-13سالعلیرضا جنوبی37 00:36.14

50550متر کرال پشت14-13سالمهدی یوسف پور38 00:38.41

50560متر کرال پشت12-11سالامیرحسام سهرابی39 00:51.06
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آکادمی شنای تبریز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50560متر کرال پشت12-11سالایلیا آقازاده بوکت40 00:59.88

100590متر مختلط انفرادی14-13سالعلیرضا جنوبی41 01:20.03

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمهدی یوسف پور42 01:13.58

100600متر مختلط انفرادی12-11سالایلیا آقازاده بوکت43 01:56.24

100600متر مختلط انفرادی12-11سالامیرحسام سهرابی44 01:57.93

50630متر پروانه14-13سالعلیرضا جنوبی45 00:33.66

50630متر پروانه14-13سالمهدی یوسف پور46 00:33.54

50640متر پروانه12-11سالایلیا آقازاده بوکت47 00:56.45

50640متر پروانه12-11سالامیرحسام سهرابی48 00:59.91
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان سمنان

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالسید مهدی سید موسوی1 02:19.91

10هشتم2004مترآزاد12-11سالحسین وحیدی2 02:30.69

20040مترآزاد12-11سالعرشیا عرب یار محمدی3 02:55.87

10080متر کرال پشت12-11سالمحمد آج قلی4 00:00.00

13پنجم5011متر قورباغه14-13سالیزدان زمان نامیان5 00:34.25

5دوازدهم5012متر قورباغه12-11سالپوریا واعظیان6 00:41.34

50170متر آزاد14-13سالامیررضا حجی پور7 00:29.56

50170متر آزاد14-13سالسید مهدی سید موسوی8 00:28.66

50180متر آزاد12-11سالعرشیا عرب یار محمدی9 00:35.72

8نهم20022متر کرال پشت12-11سالمحمد آج قلی10 02:53.69

3چهاردهم40025متر آزاد14-13سالسید مهدی سید موسوی11 05:00.02

10هشتم10029 متر قورباغه14-13سالیزدان زمان نامیان12 01:16.66

3چهاردهم10030 متر قورباغه12-11سالپوریا واعظیان13 01:31.06

14
سید مهدی سید موسوی-یزدان زمان

نامیان-مسلم رستمی-امیررضا حجی پور
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:29.08

100370 متر آزاد14-13سالسید مهدی سید موسوی15 00:00.00

100380 متر آزاد12-11سالمحمد آج قلی16 00:00.00

100380 متر آزاد12-11سالعرشیا عرب یار محمدی17 01:18.67

11هفتم20041متر قورباغه14-13سالیزدان زمان نامیان18 02:50.33

1شانزدهم20042متر قورباغه12-11سالپوریا واعظیان19 03:19.03

100490متر پروانه14-13سالامیررضا حجی پور20 01:15.06

100490متر پروانه14-13سالمسلم رستمی21 01:18.88

6یازدهم10050متر پروانه12-11سالحسین وحیدی22 01:21.95

50550متر کرال پشت14-13سالمسلم رستمی23 00:42.43

6یازدهم5056متر کرال پشت12-11سالمحمد آج قلی24 00:36.58

50630متر پروانه14-13سالامیررضا حجی پور25 00:33.47

50630متر پروانه14-13سالمسلم رستمی26 00:36.63

50640متر پروانه12-11سالحسین وحیدی27 00:36.45

28
سید مهدی سید موسوی-یزدان زمان

نامیان-مسلم رستمی-امیررضا حجی پور
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:20.37

29
پوریا واعظیان-محمد آج قلی-عرشیا عرب

یار محمدی-حسین وحیدی
22هفتم10068*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:42.61
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر شهید بابک خوزستان (الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالمهدی دلگشائی1 02:33.50

20040مترآزاد12-11سالدیانوش باورصاد2 03:59.80

10070متر کرال پشت14-13سالعلی عباسی3 01:35.22

50110متر قورباغه14-13سالمهدی ریحانی4 00:37.08

50110متر قورباغه14-13سالحسین محمد زاده5 00:50.37

50120متر قورباغه12-11سالرضا دانک6 00:00.00

50120متر قورباغه12-11سالدیانوش باورصاد7 01:00.63

50170متر آزاد14-13سالمهدی ریحانی8 00:29.25

50170متر آزاد14-13سالمهدی دلگشائی9 00:00.00

50180متر آزاد12-11سالدیانوش باورصاد10 00:41.86

50180متر آزاد12-11سالرضا دانک11 00:43.34

400250متر آزاد14-13سالمهدی دلگشائی12 05:25.74

400250متر آزاد14-13سالعلی عباسی13 06:52.45

100290 متر قورباغه14-13سالحسین محمد زاده14 01:51.89

100290 متر قورباغه14-13سالمهدی ریحانی15 01:24.28

100300 متر قورباغه12-11سالرضا دانک16 00:00.00

100300 متر قورباغه12-11سالدیانوش باورصاد17 02:10.18

18
مهدی ریحانی-علی عباسی-مهدی دلگشا

ئی-حسین محمد زاده
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 05:30.38

100370 متر آزاد14-13سالعلی عباسی19 01:26.72

100370 متر آزاد14-13سالمهدی دلگشائی20 01:11.09

100380 متر آزاد12-11سالدیانوش باورصاد21 01:42.89

100380 متر آزاد12-11سالرضا دانک22 01:41.53

2پانزدهم20041متر قورباغه14-13سالمهدی ریحانی23 03:00.74

200410متر قورباغه14-13سالحسین محمد زاده24 00:00.00

200420متر قورباغه12-11سالدیانوش باورصاد25 04:40.55

200420متر قورباغه12-11سالرضا دانک26 04:43.26

50550متر کرال پشت14-13سالمهدی دلگشائی27 00:36.92

50550متر کرال پشت14-13سالعلی عباسی28 00:40.85

50560متر کرال پشت12-11سالرضا دانک29 00:51.17

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمهدی ریحانی30 01:16.86

100590متر مختلط انفرادی14-13سالعلی عباسی31 00:00.00

100600متر مختلط انفرادی12-11سالدیانوش باورصاد32 01:59.88

100600متر مختلط انفرادی12-11سالرضا دانک33 01:59.71

50630متر پروانه14-13سالعلی عباسی34 00:41.67

50640متر پروانه12-11سالدیانوش باورصاد35 00:56.49

50640متر پروانه12-11سالرضا دانک36 01:10.52

37
مهدی ریحانی-علی عباسی-مهدی دلگشا

ئی-حسین محمد زاده
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر کارون اهواز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالامیرحسین موذن زاده1 02:51.74

20040مترآزاد12-11سالنواب معیدی جرفی2 03:17.52

20040مترآزاد12-11سالامیرسام قوام پور3 03:27.03

10070متر کرال پشت14-13سالامیرحسین موذن زاده4 01:34.87

10070متر کرال پشت14-13سالمحمدرضا آقاجری5 01:18.94

7دهم1008متر کرال پشت12-11سالابوالفضل محمدی6 01:23.19

10080متر کرال پشت12-11سالمحمد امین سالمات7 01:55.26

50110متر قورباغه14-13سالکیارش موسوی8 00:41.92

50110متر قورباغه14-13سالعلی اصغر شاه ولی9 00:38.69

7دهم5012متر قورباغه12-11سالابوالفضل محمدی10 00:40.57

50120متر قورباغه12-11سالامیرسام قوام پور11 00:49.03

50170متر آزاد14-13سالمحمدرضا آقاجری12 00:29.85

50170متر آزاد14-13سالعلی اصغر شاه ولی13 00:28.49

10هشتم5018متر آزاد12-11سالابوالفضل محمدی14 00:30.37

50180متر آزاد12-11سالنواب معیدی جرفی15 00:38.16

200210متر کرال پشت14-13سالمحمدرضا آقاجری16 02:56.08

400250متر آزاد14-13سالامیرحسین موذن زاده17 05:54.76

400250متر آزاد14-13سالعلی اصغر شاه ولی18 05:19.65

100290 متر قورباغه14-13سالکیارش موسوی19 01:31.94

100290 متر قورباغه14-13سالامیر حسین کوثری نژاد20 01:37.18

100300 متر قورباغه12-11سالامیرسام قوام پور21 01:47.82

11هفتم10030 متر قورباغه12-11سالابوالفضل محمدی22 01:26.59

1شانزدهم10037 متر آزاد14-13سالعلی اصغر شاه ولی23 01:03.13

100370 متر آزاد14-13سالمحمدرضا آقاجری24 01:04.68

10هشتم10038 متر آزاد12-11سالابوالفضل محمدی25 01:09.27

100380 متر آزاد12-11سالنواب معیدی جرفی26 01:29.74

200410متر قورباغه14-13سالکیارش موسوی27 03:26.30

200410متر قورباغه14-13سالامیر حسین کوثری نژاد28 03:35.26

200420متر قورباغه12-11سالامیرسام قوام پور29 03:50.77

1شانزدهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالعلی اصغر شاه ولی30 02:42.27

3چهاردهم20045متر مختلط انفرادی14-13سالمحمدرضا آقاجری31 02:40.99

100490متر پروانه14-13سالمحمدرضا آقاجری32 01:12.29

100490متر پروانه14-13سالعلی اصغر شاه ولی33 01:10.00

15سوم10050متر پروانه12-11سالابوالفضل محمدی34 01:12.35

100500متر پروانه12-11سالنواب معیدی جرفی35 00:00.00

50550متر کرال پشت14-13سالکیارش موسوی36 00:50.63

50550متر کرال پشت14-13سالامیرحسین موذن زاده37 00:43.15
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر کارون اهواز

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50560متر کرال پشت12-11سالابوالفضل محمدی38 00:00.00

50560متر کرال پشت12-11سالمحمد امین سالمات39 00:00.00

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمحمدرضا آقاجری40 01:16.01

100590متر مختلط انفرادی14-13سالعلی اصغر شاه ولی41 01:13.50

15سوم10060متر مختلط انفرادی12-11سالابوالفضل محمدی42 01:16.66

50630متر پروانه14-13سالمحمدرضا آقاجری43 00:32.66

1شانزدهم5063متر پروانه14-13سالعلی اصغر شاه ولی44 00:30.85

50640متر پروانه12-11سالنواب معیدی جرفی45 00:52.00

15سوم5064متر پروانه12-11سالابوالفضل محمدی46 00:31.31

47
علی اصغر شاه ولی-محمدرضا آقاجری

-کیارش موسوی-امیرحسین موذن زاده
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:18.52

48
ابوالفضل محمدی-نواب معیدی جرفی-امی

رسام قوام پور-محمد امین سالمات
100680*4 متر مختلط تیمی12-11سال 06:24.47



128

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

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالسید موسی الرضا ساجدی1 02:21.59

3چهاردهم5011متر قورباغه14-13سالسید موسی الرضا ساجدی2 00:35.28

10هشتم5012متر قورباغه12-11سالحسام فوالدی3 00:39.96

2پانزدهم5018متر آزاد12-11سالحسام فوالدی4 00:32.02

3چهاردهم10029 متر قورباغه14-13سالسید موسی الرضا ساجدی5 01:19.03

4سیزدهم10030 متر قورباغه12-11سالحسام فوالدی6 01:30.64

5دوازدهم20041متر قورباغه14-13سالسید موسی الرضا ساجدی7 03:00.04

5دوازدهم10049متر پروانه14-13سالسید موسی الرضا ساجدی8 01:07.82

2پانزدهم10050متر پروانه12-11سالحسام فوالدی9 01:27.45

2پانزدهم10059متر مختلط انفرادی14-13سالسید موسی الرضا ساجدی10 01:11.53

6یازدهم5063متر پروانه14-13سالسید موسی الرضا ساجدی11 00:29.84

50640متر پروانه12-11سالحسام فوالدی12 00:35.12
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر آبی هشتم (الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالامیرعلی مینویی1 02:24.82

20030مترآزاد14-13سالرادین میالنی مقدم2 02:34.64

8نهم1007متر کرال پشت14-13سالارمیا وحیدی نیا3 01:09.82

10070متر کرال پشت14-13سالامین رضایی4 01:25.89

50110متر قورباغه14-13سالامین رضایی5 00:41.79

50110متر قورباغه14-13سالرادین میالنی مقدم6 00:39.33

50170متر آزاد14-13سالارمیا وحیدی نیا7 00:29.89

50170متر آزاد14-13سالرادین میالنی مقدم8 00:30.78

200210متر کرال پشت14-13سالامین رضایی9 02:59.46

14چهارم20021متر کرال پشت14-13سالارمیا وحیدی نیا10 02:29.87

5دوازدهم40025متر آزاد14-13سالامیرعلی مینویی11 04:58.96

100290 متر قورباغه14-13سالامین رضایی12 01:30.46

100290 متر قورباغه14-13سالرادین میالنی مقدم13 01:28.28

14
امیرعلی مینویی-ارمیا وحیدی نیا-امین

رضایی-رادین میالنی مقدم
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:31.29

100370 متر آزاد14-13سالارمیا وحیدی نیا15 01:06.03

100370 متر آزاد14-13سالرادین میالنی مقدم16 01:08.16

200410متر قورباغه14-13سالامین رضایی17 03:16.65

200410متر قورباغه14-13سالرادین میالنی مقدم18 00:00.00

200450متر مختلط انفرادی14-13سالامین رضایی19 02:56.15

200450متر مختلط انفرادی14-13سالامیرعلی مینویی20 02:49.58

100490متر پروانه14-13سالامیرعلی مینویی21 01:12.27

1شانزدهم10049متر پروانه14-13سالارمیا وحیدی نیا22 01:08.98

4سیزدهم5055متر کرال پشت14-13سالارمیا وحیدی نیا23 00:32.95

50550متر کرال پشت14-13سالامین رضایی24 00:39.10

100590متر مختلط انفرادی14-13سالرادین میالنی مقدم25 01:19.92

100590متر مختلط انفرادی14-13سالارمیا وحیدی نیا26 01:13.52

50630متر پروانه14-13سالامیرعلی مینویی27 00:32.90

28
امیرعلی مینویی-ارمیا وحیدی نیا-امین

رضایی-رادین میالنی مقدم
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:13.11
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هدف قم

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50110متر قورباغه14-13سالارمیا مرادخانی1 00:48.95

50170متر آزاد14-13سالارمیا مرادخانی2 00:37.24

100290 متر قورباغه14-13سالارمیا مرادخانی3 01:53.22

100370 متر آزاد14-13سالارمیا مرادخانی4 01:31.37

50630متر پروانه14-13سالارمیا مرادخانی5 00:40.62
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه دلفین تهران(الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالمحمدبهراد احمدمرویلی1 02:39.57

20030مترآزاد14-13سالعلیرضا نظری2 02:39.85

20040مترآزاد12-11سالمهدی اعتباری جیرسرائی3 03:20.28

20040مترآزاد12-11سالشایان درودیانی4 03:12.01

10070متر کرال پشت14-13سالعلیرضا نظری5 01:25.08

1شانزدهم1008متر کرال پشت12-11سالانوش ساالرکیا6 01:26.52

10080متر کرال پشت12-11سالمهدی اعتباری جیرسرائی7 01:52.03

50110متر قورباغه14-13سالمهداد اسالمی8 00:37.83

50110متر قورباغه14-13سالهیراد صالحی9 00:39.16

8نهم5012متر قورباغه12-11سالکسری بشپول10 00:40.12

50120متر قورباغه12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد11 00:50.73

50170متر آزاد14-13سالعلی شهسوار حقیقی12 00:31.83

50170متر آزاد14-13سالمهداد اسالمی13 00:28.62

50180متر آزاد12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد14 00:32.37

50180متر آزاد12-11سالانوش ساالرکیا15 00:33.23

400250متر آزاد14-13سالعلیرضا نظری16 05:50.46

400250متر آزاد14-13سالعلی شهسوار حقیقی17 05:50.11

400260متر آزاد12-11سالشایان درودیانی18 00:00.00

400260متر آزاد12-11سالمهدی اعتباری جیرسرائی19 06:57.11

100290 متر قورباغه14-13سالمهداد اسالمی20 01:24.71

100290 متر قورباغه14-13سالهیراد صالحی21 01:32.25

100300 متر قورباغه12-11سالشایان درودیانی22 02:03.62

10هشتم10030 متر قورباغه12-11سالکسری بشپول23 01:26.60

24
مهداد اسالمی-علی شهسوار حقیقی-ع

لیرضا نظری-محمدبهراد احمدمرویلی
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:39.84

25
کسری بشپول-انوش ساالرکیا-محمدرضا

اکبرنژاد-مهدی اعتباری جیرسرائی
100340*4 متر آزاد تیمی12-11سال 05:08.95

100370 متر آزاد14-13سالعلی شهسوار حقیقی26 01:12.48

100370 متر آزاد14-13سالمهداد اسالمی27 01:03.92

3چهاردهم10038 متر آزاد12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد28 01:11.04

100380 متر آزاد12-11سالانوش ساالرکیا29 01:15.64

200410متر قورباغه14-13سالهیراد صالحی30 03:23.04

1شانزدهم20041متر قورباغه14-13سالمهداد اسالمی31 03:01.80

200420متر قورباغه12-11سالشایان درودیانی32 04:08.54

200420متر قورباغه12-11سالمهدی اعتباری جیرسرائی33 04:32.98

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمهداد اسالمی34 02:42.84

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمحمدبهراد احمدمرویلی35 02:53.38
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه دلفین تهران(الف)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

200460متر مختلط انفرادی12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد36 03:07.63

200460متر مختلط انفرادی12-11سالانوش ساالرکیا37 03:09.22

100490متر پروانه14-13سالمحمدبهراد احمدمرویلی38 01:18.31

7دهم10050متر پروانه12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد39 01:21.19

100500متر پروانه12-11سالکسری بشپول40 01:29.12

50550متر کرال پشت14-13سالعلیرضا نظری41 00:39.92

50550متر کرال پشت14-13سالعلی شهسوار حقیقی42 00:41.15

50560متر کرال پشت12-11سالانوش ساالرکیا43 00:39.94

50560متر کرال پشت12-11سالشایان درودیانی44 00:49.35

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمهداد اسالمی45 01:16.02

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمحمدبهراد احمدمرویلی46 01:17.28

100600متر مختلط انفرادی12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد47 01:25.55

1شانزدهم10060متر مختلط انفرادی12-11سالکسری بشپول48 01:23.64

50630متر پروانه14-13سالمحمدبهراد احمدمرویلی49 00:32.51

50630متر پروانه14-13سالعلی شهسوار حقیقی50 00:37.90

50640متر پروانه12-11سالمحمدرضا اکبرنژاد51 00:35.15

50640متر پروانه12-11سالکسری بشپول52 00:35.69

53
مهداد اسالمی-علیرضا نظری-محمدبهراد

احمدمرویلی-هیراد صالحی
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:20.63

54
کسری بشپول-انوش ساالرکیا-محمدرضا

اکبرنژاد-مهدی اعتباری جیرسرائی
100680*4 متر مختلط تیمی12-11سال 05:46.49
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه مرودشت

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

50110متر قورباغه14-13سالحسین خالقی1 00:00.00

50120متر قورباغه12-11سالامیر محمد سجادیان2 00:42.75

50170متر آزاد14-13سالحسین خالقی3 00:35.08

50180متر آزاد12-11سالامیر محمد سجادیان4 00:34.89

400250متر آزاد14-13سالحسین خالقی5 05:49.01

2پانزدهم40026متر آزاد12-11سالامیر محمد سجادیان6 05:48.81

100370 متر آزاد14-13سالحسین خالقی7 01:15.59

200420متر قورباغه12-11سالامیر محمد سجادیان8 03:22.89

100490متر پروانه14-13سالحسین خالقی9 01:26.11

50630متر پروانه14-13سالحسین خالقی10 00:38.07
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه باشگاه پاس تهران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالسهیل سپاهی1 02:40.15

20040مترآزاد12-11سالرادین ممیزی2 02:56.20

20040مترآزاد12-11سالماهان پورباقری3 02:58.10

10070متر کرال پشت14-13سالعلی شب باز4 01:18.77

10080متر کرال پشت12-11سالسروش اکبری گرجی5 01:38.63

50110متر قورباغه14-13سالصدرا غالمی6 00:44.51

50110متر قورباغه14-13سالسهیل سپاهی7 00:44.12

50120متر قورباغه12-11سالامیر مهدی خیری8 00:47.98

50120متر قورباغه12-11سالسروش اکبری گرجی9 00:51.70

50170متر آزاد14-13سالصدرا غالمی10 00:33.27

50170متر آزاد14-13سالعلی شب باز11 00:30.49

50180متر آزاد12-11سالامیر مهدی خیری12 00:35.06

50180متر آزاد12-11سالماهان پورباقری13 00:36.40

200210متر کرال پشت14-13سالعلی شب باز14 02:50.40

400250متر آزاد14-13سالسهیل سپاهی15 05:53.39

400260متر آزاد12-11سالرادین ممیزی16 06:15.43

100300 متر قورباغه12-11سالسروش اکبری گرجی17 01:52.62

100370 متر آزاد14-13سالسهیل سپاهی18 01:09.71

100370 متر آزاد14-13سالعلی شب باز19 01:08.77

100380 متر آزاد12-11سالامیر مهدی خیری20 01:19.57

100380 متر آزاد12-11سالرادین ممیزی21 01:19.92

100490متر پروانه14-13سالعلی شب باز22 01:17.81

50550متر کرال پشت14-13سالعلی شب باز23 00:33.82

50550متر کرال پشت14-13سالصدرا غالمی24 00:44.07

50560متر کرال پشت12-11سالامیر مهدی خیری25 00:42.21

50560متر کرال پشت12-11سالسروش اکبری گرجی26 00:43.08

100590متر مختلط انفرادی14-13سالصدرا غالمی27 01:26.12

100590متر مختلط انفرادی14-13سالسهیل سپاهی28 01:25.45

100600متر مختلط انفرادی12-11سالرادین ممیزی29 01:36.49

3چهاردهم5063متر پروانه14-13سالعلی شب باز30 00:30.66

50630متر پروانه14-13سالصدرا غالمی31 00:38.88

50640متر پروانه12-11سالماهان پورباقری32 00:44.13

50640متر پروانه12-11سالسروش اکبری گرجی33 00:45.53

34
رادین ممیزی-سروش اکبری گرجی-ماهان

پورباقری-امیر مهدی خیری
100680*4 متر مختلط تیمی12-11سال 06:40.90
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه دلفین تهران(ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالبرایان ترابی مسیحی1 02:44.80

20030مترآزاد14-13سالمحمد اعتباری جیرسرائی2 02:58.90

10070متر کرال پشت14-13سالبرایان ترابی مسیحی3 01:32.04

50110متر قورباغه14-13سالنعیم شیخ محبوبی4 00:41.30

50110متر قورباغه14-13سالمحمدرضا رهنوردان چاالک5 00:45.94

50170متر آزاد14-13سالنعیم شیخ محبوبی6 00:32.33

50170متر آزاد14-13سالمحمد اعتباری جیرسرائی7 00:33.44

400250متر آزاد14-13سالبرایان ترابی مسیحی8 05:54.61

400250متر آزاد14-13سالمحمد اعتباری جیرسرائی9 06:24.01

100290 متر قورباغه14-13سالبرایان ترابی مسیحی10 01:38.21

100290 متر قورباغه14-13سالنعیم شیخ محبوبی11 01:34.16

12

محمد اعتباری جیرسرائی-برایان ترابی

مسیحی-نعیم شیخ محبوبی-محمدرضا

رهنوردان چاالک

100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 05:08.01

100370 متر آزاد14-13سالمحمدرضا رهنوردان چاالک13 01:19.24

100370 متر آزاد14-13سالمحمد اعتباری جیرسرائی14 01:19.40

200450متر مختلط انفرادی14-13سالمحمد اعتباری جیرسرائی15 00:00.00

200450متر مختلط انفرادی14-13سالبرایان ترابی مسیحی16 03:12.58

100590متر مختلط انفرادی14-13سالمحمدرضا رهنوردان چاالک17 01:30.22

100590متر مختلط انفرادی14-13سالنعیم شیخ محبوبی18 01:26.99

50630متر پروانه14-13سالمحمدرضا رهنوردان چاالک19 00:39.20

50630متر پروانه14-13سالمحمد اعتباری جیرسرائی20 00:47.43

21

محمد اعتباری جیرسرائی-برایان ترابی

مسیحی-نعیم شیخ محبوبی-محمدرضا

رهنوردان چاالک

100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:56.71
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر شهید بابک خوزستان(ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالامیر حسین رضایی1 03:44.47

20030مترآزاد14-13سالدانیال سواری2 03:32.01

10070متر کرال پشت14-13سالآراد سیف علی نسب3 02:04.21

10070متر کرال پشت14-13سالدانیال سواری4 02:03.15

50110متر قورباغه14-13سالامیر حسین رضایی5 01:01.00

50110متر قورباغه14-13سالآراد سیف علی نسب6 00:53.84

50170متر آزاد14-13سالآراد سیف علی نسب7 00:42.82

50170متر آزاد14-13سالامیر حسین رضایی8 00:41.02

100290 متر قورباغه14-13سالعرفان دقاقله9 00:00.00

100290 متر قورباغه14-13سالامیر حسین رضایی10 00:00.00

11
عرفان دقاقله-آراد سیف علی نسب-دانیال

سواری-امیر حسین رضایی
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 06:54.60

100370 متر آزاد14-13سالعرفان دقاقله12 01:53.00

100370 متر آزاد14-13سالامیر حسین رضایی13 01:41.10

200410متر قورباغه14-13سالعرفان دقاقله14 00:00.00

200410متر قورباغه14-13سالامیر حسین رضایی15 03:49.50

100490متر پروانه14-13سالدانیال سواری16 02:20.91

50550متر کرال پشت14-13سالدانیال سواری17 00:55.97

50550متر کرال پشت14-13سالآراد سیف علی نسب18 00:57.23

100590متر مختلط انفرادی14-13سالعرفان دقاقله19 02:12.36

100590متر مختلط انفرادی14-13سالدانیال سواری20 02:08.04

50630متر پروانه14-13سالعرفان دقاقله21 01:00.44

50630متر پروانه14-13سالدانیال سواری22 01:03.58

23
عرفان دقاقله-آراد سیف علی نسب-دانیال

سواری-امیر حسین رضایی
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 00:00.00
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه هیات شنای استان البرز(ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10080متر کرال پشت12-11سالطاها عباسپور1 01:33.14

50120متر قورباغه12-11سالآریا مقصودی2 00:00.00

50180متر آزاد12-11سالآریا مقصودی3 00:00.00

50180متر آزاد12-11سالطاها عباسپور4 00:33.49

400260متر آزاد12-11سالطاها عباسپور5 06:00.60

100380 متر آزاد12-11سالطاها عباسپور6 01:14.90

100380 متر آزاد12-11سالآریا مقصودی7 00:00.00

200460متر مختلط انفرادی12-11سالطاها عباسپور8 03:31.96

100500متر پروانه12-11سالامیر علی قائدی9 01:34.72

100600متر مختلط انفرادی12-11سالامیر علی قائدی10 01:36.24

100600متر مختلط انفرادی12-11سالطاها عباسپور11 01:33.34

50640متر پروانه12-11سالطاها عباسپور12 00:41.22

50640متر پروانه12-11سالامیر علی قائدی13 00:38.65
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر نور منطقه6 تهران ج

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20040مترآزاد12-11سالپویا محمدیان1 03:07.32

50110متر قورباغه14-13سالعرشیا رضائی2 00:46.11

50120متر قورباغه12-11سالپویا محمدیان3 00:52.40

50170متر آزاد14-13سالعرشیا رضائی4 00:35.72

50180متر آزاد12-11سالپویا محمدیان5 00:36.25

100290 متر قورباغه14-13سالعرشیا رضائی6 01:45.69

100300 متر قورباغه12-11سالپویا محمدیان7 01:52.71

100370 متر آزاد14-13سالعرشیا رضائی8 01:35.50

100380 متر آزاد12-11سالپویا محمدیان9 01:23.16

50560متر کرال پشت12-11سالپویا محمدیان10 00:45.88

100590متر مختلط انفرادی14-13سالعرشیا رضائی11 01:37.34

100600متر مختلط انفرادی12-11سالپویا محمدیان12 00:00.00

50630متر پروانه14-13سالعرشیا رضائی13 00:43.84
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه استخر آبی هشتم (ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالامیرمحمد دهقان زاده سیوکی1 02:36.29

20030مترآزاد14-13سالعماد شبانی2 02:34.80

10070متر کرال پشت14-13سالعماد شبانی3 01:18.91

10070متر کرال پشت14-13سالامیرمحمد دهقان زاده سیوکی4 01:25.25

50110متر قورباغه14-13سالفرنام زرین چیان5 00:42.62

50110متر قورباغه14-13سالسپهر سرابی6 00:40.98

50170متر آزاد14-13سالسپهر سرابی7 00:32.49

50170متر آزاد14-13سالفرنام زرین چیان8 00:32.38

200210متر کرال پشت14-13سالامیرمحمد دهقان زاده سیوکی9 02:58.04

200210متر کرال پشت14-13سالعماد شبانی10 02:51.09

400250متر آزاد14-13سالعماد شبانی11 05:22.31

100290 متر قورباغه14-13سالفرنام زرین چیان12 01:33.13

100290 متر قورباغه14-13سالسپهر سرابی13 01:31.56

14
سپهر سرابی-عماد شبانی-فرنام زرین

چیان-امیرمحمد دهقان زاده سیوکی
100330*4 متر آزاد تیمی14-13سال 04:54.24

100370 متر آزاد14-13سالامیرمحمد دهقان زاده سیوکی15 01:09.84

100370 متر آزاد14-13سالعماد شبانی16 01:07.85

200410متر قورباغه14-13سالسپهر سرابی17 03:12.74

200450متر مختلط انفرادی14-13سالفرنام زرین چیان18 02:59.78

200450متر مختلط انفرادی14-13سالامیرمحمد دهقان زاده سیوکی19 02:59.26

100490متر پروانه14-13سالفرنام زرین چیان20 01:24.97

100490متر پروانه14-13سالسپهر سرابی21 01:14.47

50550متر کرال پشت14-13سالامیرمحمد دهقان زاده سیوکی22 00:39.26

50550متر کرال پشت14-13سالفرنام زرین چیان23 00:40.75

100590متر مختلط انفرادی14-13سالعماد شبانی24 01:19.43

100590متر مختلط انفرادی14-13سالسپهر سرابی25 01:18.01

50630متر پروانه14-13سالفرنام زرین چیان26 00:35.74

50630متر پروانه14-13سالسپهر سرابی27 00:33.19

28
سپهر سرابی-عماد شبانی-فرنام زرین

چیان-امیرمحمد دهقان زاده سیوکی
100670*4 متر مختلط تیمی14-13سال 05:10.35
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۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ : نتیجه آراد گیالن

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

20030مترآزاد14-13سالآراد فرزانه1 02:35.84

50110متر قورباغه14-13سالآراد فرزانه2 00:36.76

50170متر آزاد14-13سالآراد فرزانه3 00:30.33

100290 متر قورباغه14-13سالآراد فرزانه4 01:25.77

100370 متر آزاد14-13سالآراد فرزانه5 01:09.27

200450متر مختلط انفرادی14-13سالآراد فرزانه6 03:04.78

100590متر مختلط انفرادی14-13سالآراد فرزانه7 01:19.56

50630متر پروانه14-13سالآراد فرزانه8 00:35.42





۱۳۹۸/۰۹/۰۴تاریخ :

امتیاز کل تیم ها

رده سنی : 12-11سال و 14-13سال

امتیازرتبهباشگاهردیف

745اولاستخر هاشمی نژاد مشهد1

696دوماستخر نور منطقه 6 تهران2

389سومهیات شنای استان فارس3

383چهارمهیات شنای استان  البرز4

314پنجمهتل آپارتمان کوروش کرمانشاه5

309ششمآکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)6

246هفتمآموزشگاههای نیشابور7

220هشتمهیات شنای مازندران8

217نهمتیم شنای رودهن9

196دهمموج ایران (الف)10

172یازدهمهیات شنای شهر ری11

167دوازدهماستخر نور منطقه 6 تهران ب12

164سیزدهممدرسه قهرمان مشهد13

163چهاردهمهیات شنای مرکزی14

130پانزدهمهاشمی نژاد ب15

98شانزدهمهیات شنای استان سمنان16

96هفدهماستخر کارون اهواز17

44هجدهمکیان شنای گلستان18

43نوزدهماستان چهار محال و بختیاری19

42بیستماستخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوار20

32بیست و یکماستخر آبی هشتم (الف)21

32بیست و یکمآکادمی شنای تبریز22

31بیست و سومدلفین تهران(الف)23

5بیست و چهارماستخر هاشمی نژاد24

3بیست و پنجمباشگاه پاس تهران25

2بیست و ششماستخر شهید بابک خوزستان (الف)26

2بیست و ششممرودشت27

0هدف قم28

0والهای آبی29

0استخر آبی هشتم (ب)30

0استخر شهید بابک خوزستان(ب)31

0دلفین تهران(ب)32

0هیات شنای استان البرز(ب)33

0استخر نور منطقه6 تهران ج34

0آراد گیالن35


