
لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

9سال100 متر آزاد1

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول12 . 16 : 5401 استخر کوثر89محمد پویا قدیری1

16دوم79 . 24 : 5501 89دانیال معتمدی نیا2
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

15سوم22 . 25 : 5201 استخر شهید حججی مشهد89محمد پارسا سلیقه3

14چهارم64 . 25 : 5301 استخر شهید حججی مشهد89سید فربد برومند4

13پنجم69 . 26 : 5101 89محمد فربد اصغری5
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

13پنجم69 . 26 : 4201 استخر کوثر89محمدصدرا جلیلی6

11هفتم84 . 26 : 4701 استخر آبی هشتم (الف)89امیرمحمد قیصری زاده7

10هشتم65 . 29 : 4501 استخر آبی هشتم (الف)89سامان سروقدی8

8نهم15 . 32 : 4301 استخر آبفا89امیرطاها نجارباشی9

7دهم37 . 33 : 5601 استخر آبفا89ارشیا گلستانی اول10

6یازدهم56 . 33 : 4401 استخر شهید حججی مشهد89طاها عطاران11

5دوازدهم97 . 37 : 4601 استخر شهیدهاشمی نژآد89سهیل لعل اکبری12

4سیزدهم03 . 40 : 5701 89بهنام فوالدی13
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3چهاردهم76 . 43 : 3301 استخر شهیدهاشمی نژآد89پرهام شعرباف مشهد14

2پانزدهم79 . 43 : 3501 استخر نی سایا نیشابور89محمدمهدی حمیدی پور15

1شانزدهم88 . 46 : 2601 استخر کارگران89کیارش باقرزاده16

4101 : 49 . 220 استخر شهیدهاشمی نژآد89امیر علی وظیفه دان17

3401 : 50 . 220 استخر هاشمی نژاد مشهد89صدرا رضایی18

1401 : 52 . 680 استخر آبی هشتم89محمد حافظ زویچی ترک19

2501 : 58 . 860 استخر کارگران ب89پارسا صادق زاده20

2202 : 00 . 500 استخر کارگران ب89سیدآرتیمان طیبان21

1102 : 01 . 150 والیت چناران89علیرضا نزاکتی مالک22

3202 : 01 . 530 استخر هاشمی نژاد مشهد89محمد صالح جوان23

1302 : 04 . 280 استخر آبی هشتم89نریمان محمدی غزنوی24

2302 : 05 . 650 استخر کارگران ب89پویان مشوش25

2102 : 06 . 410 استخر کارگران89محمدرضا مرادی26

1602 : 09 . 180 استخر آبفا89علی عیدی27

1202 : 09 . 660 استخر آبی هشتم (الف)89محمد غالمی28

3102 : 13 . 620 استخر نی سایا نیشابور89محمد صادق حاجتمند29

2402 : 15 . 840 والیت چناران89محمد وهابی30

3602 : 18 . 410 استخر نی سایا نیشابور89کیان مهر مهدیانی31

3702 : 22 . 090 هاشمی نژاد(م)89علیرضا محمودی32

00خطا15 استخر کارگران89معراج عباسزاده33

00خطا27 استخر نشاط89محد صدرا عبدی34



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

8سال100 متر آزاد2

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول25 . 22 : 4401 استخر آبی هشتم (الف)90سپهر سبزپوش1

16دوم38 . 23 : 3401 استخر کوثر90محمد امین غفوری2

15سوم27 . 33 : 4501 استخر ارمغان سبزوار90سید یزدان امینی3

14چهارم94 . 36 : 3601 هاشمی نژاد(م)90امیرپارسا جاللی4

13پنجم50 . 41 : 4701 استخر کوثر90مهدیار حسینی ابریشمی5

12ششم07 . 45 : 4601 استخر کوثر90محمد حسین زارع مهرجردی6

11هفتم85 . 47 : 1301 استخر کارگران90امیرعلی آصفی یزدی7

10هشتم35 . 54 : 1501 استخر کارگران90امیرعلی ربانی8

8نهم63 . 57 : 2201 والیت چناران90رضا ابراهیم زاده9

7دهم28 . 00 : 2602 استخر کارگران ب90امیرعلی گلمکانی10

6یازدهم03 . 01 : 2402 استخر کارگران90امیرعلی هداوندخانی11

5دوازدهم09 . 06 : 4102 استخر شهیدهاشمی نژآد90محمد جواد دوستدار12

4سیزدهم84 . 09 : 2302 استخر آبی هشتم (الف)90محمدامین باقری13

3چهاردهم43 . 15 : 3102 هاشمی نژاد(م)90باربد مجیدیان14

2پانزدهم68 . 15 : 3302 استخر آبفا90کیان قلندری15

1شانزدهم38 . 20 : 3502 استخر نی سایا نیشابور90کسری مهرافشار16

2102 : 23 . 120 استخر شهیدهاشمی نژآد90ساتیار فکری17

2702 : 24 . 600 استخر شهیدهاشمی نژآد90شهراد محدث نجفی18

1402 : 33 . 070 استخر آبی هشتم90سهیل ابراهیمی19

2502 : 47 . 950 استخر آبفا90یاسین محمدیان20

3703 : 17 . 500 استخر نشاط90آرین خسروی راد21

00غایب43 استخر شهید حججی مشهد90ماهان منصوری22

00خطا32 استخر نی سایا نیشابور90سید علی میرزایی23

00خطا42 استخر آبفا90آرسام نصیری24



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

7وزیر7سال66متر آزاد3

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول25 . 07 : 3701 هاشمی نژاد(م)91مهدی عالیی1

16دوم38 . 08 : 2401 هاشمی نژاد(م)91امیرحسین عظیمی2

15سوم62 . 09 : 3101 استخر آبفا91امیرعباس باقرزاده3

14چهارم13 . 10 : 3201 استخر ارمغان سبزوار91کارن کاظمی4

13پنجم63 . 10 : 2601 استخر شهید حججی مشهد91طاها اسماعیلی نصرآبادی5

12ششم60 . 14 : 1301 استخر کارگران92سیدمحمد رضا حسینی6

11هفتم89 . 14 : 3501 استخر کوثر91نیکان اسحقی7

10هشتم34 . 18 : 1201 استخر آبی هشتم (الف)91محمدحسین بزاززاده تربتی8

8نهم38 . 19 : 3401 استخر کوثر91محمد پارسا سینی چی9

7دهم28 . 21 : 3301 استخر کوثر91سورنا منعمی10

6یازدهم32 . 22 : 2301 استخر کارگران ب91طاها اسدی11

5دوازدهم47 . 23 : 3601 استخر آبی هشتم (الف)91سلمان زحمتکش12

4سیزدهم54 . 23 : 1401 استخر کارگران91امیرصدرا تاج الدین13

3چهاردهم44 . 26 : 2101 استخر شهید حججی مشهد91مهدیار مهران14

2پانزدهم16 . 30 : 2501 استخر کارگران ب91شایان نائینی15

1شانزدهم19 . 30 : 1701 والیت چناران91حسین ابراهیم زاده16

1101 : 30 . 250 استخر آبفا91آرتین اختیاری17

1601 : 43 . 370 استخر آبفا91امیر علی داوودی18

2201 : 53 . 530 استخر کارگران ب92محمد حسین موحد19

2702 : 03 . 650 استخر شهیدهاشمی نژآد91امیرحسین آذرپرند20

00خطا15 استخر کارگران91محمد مهدی محمدیان21



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

9سال100 متر قورباغه4

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول71 . 38 : 5401 استخر کوثر89محمد پویا قدیری1

16دوم77 . 38 : 5501 استخر کوثر89ماهان میرشاهی2

15سوم22 . 44 : 5301 استخر کوثر89ماهان رضازاده3

14چهارم56 . 44 : 5201 استخر شهید حججی مشهد89محمد پارسا سلیقه4

13پنجم84 . 51 : 5701 استخر آبی هشتم (الف)89سامان سروقدی5

12ششم31 . 54 : 4401 89محمد فربد اصغری6
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

11هفتم72 . 57 : 5101 استخر آبفا89امیرطاها نجارباشی7

10هشتم44 . 00 : 5602 استخر شهیدهاشمی نژآد89سهیل لعل اکبری8

8نهم47 . 03 : 4702 استخر نی سایا نیشابور89محمدمهدی حمیدی پور9

7دهم53 . 03 : 4502 89بهنام فوالدی10
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

6یازدهم81 . 04 : 4602 استخر شهید حججی مشهد89سیدارشیا امامیان11

5دوازدهم85 . 06 : 3502 استخر کارگران89کیارش باقرزاده12

4سیزدهم94 . 06 : 4202 استخر هاشمی نژاد مشهد89محمد صالح جوان13

3چهاردهم91 . 07 : 2202 والیت چناران89محمد وهابی14

2پانزدهم85 . 08 : 2702 استخر کارگران ب89سیدآرتیمان طیبان15

1شانزدهم41 . 10 : 2102 استخر کارگران ب89پارسا صادق زاده16

4102 : 11 . 370 استخر شهیدهاشمی نژآد89پرهام شعرباف مشهد17

3202 : 13 . 090 استخر کارگران89محمدرضا مرادی18

2602 : 14 . 040 استخر کارگران ب89نوید پروایی19

1402 : 14 . 410 استخر آبی هشتم89محمد حافظ زویچی ترک20

2302 : 21 . 530 استخر آبفا89پرهام معمارزاده21

3402 : 27 . 430 استخر نی سایا نیشابور89کیان مهر مهدیانی22

2402 : 29 . 150 استخر آبی هشتم (الف)89محمد غالمی23

1302 : 39 . 280 استخر آبی هشتم89نریمان محمدی غزنوی24

2502 : 39 . 610 استخر آبفا89علی عیدی25

3102 : 45 . 410 استخر هاشمی نژاد مشهد89سبحان هاشمزاده26

3302 : 53 . 930 استخر نی سایا نیشابور89محمد صادق حاجتمند27

1503 : 09 . 520 استخر کارگران89معراج عباسزاده28

00خطا43 استخر شهیدهاشمی نژآد89امیر علی وظیفه دان29

00خطا36 استخر هاشمی نژاد مشهد89حمیدرضا غالمپور30

00خطا37 استخر نشاط89محد صدرا عبدی31



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

8سال100 متر قورباغه5

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول93 . 00 : 3202 استخر شهید حججی مشهد90بردیا خدایاری جیران1

16دوم20 . 03 : 3302 استخر ارمغان سبزوار90سید یزدان امینی2

15سوم47 . 07 : 3402 استخر کوثر90اراد ازادواری3

14چهارم81 . 11 : 2402 استخر کوثر90مهدیار حسینی ابریشمی4

13پنجم57 . 17 : 1202 استخر آبفا90کیان قلندری5

12ششم53 . 19 : 3502 استخر کوثر90کیارش معمار باشی6

11هفتم91 . 21 : 3102 استخر شهید حججی مشهد90مهدی یار فرمانبر فدافن7

10هشتم70 . 22 : 1302 استخر آبی هشتم90سهیل ابراهیمی8

8نهم75 . 23 : 3702 استخر شهیدهاشمی نژآد90محمد جواد دوستدار9

7دهم85 . 24 : 2302 استخر نی سایا نیشابور90فرهاد احمدی10

6یازدهم47 . 30 : 2102 هاشمی نژاد(م)90باربد مجیدیان11

5دوازدهم53 . 31 : 1502 استخر کارگران90امیرعلی هداوندخانی12

4سیزدهم94 . 33 : 1402 استخر آبی هشتم (الف)90فربد هوشمند13

3چهاردهم75 . 40 : 2602 هاشمی نژاد(م)90امیر علی علی محمدی14

2پانزدهم62 . 43 : 1602 استخر آبفا90یاسین محمدیان15

1شانزدهم62 . 45 : 1102 استخر شهیدهاشمی نژآد90ساتیار فکری16

2502 : 53 . 350 استخر نی سایا نیشابور90پویان داودی17

00خطا22 استخر نی سایا نیشابور90کسری مهرافشار18

00خطا36 استخر آبفا90آرسام نصیری19

00خطا27 هاشمی نژاد(م)90کوروش جونی20

00خطا17 استخر شهیدهاشمی نژآد90شهراد محدث نجفی21



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

7وزیر7سال66 متر قورباغه6

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول12 . 30 : 3601 استخر شهید حججی مشهد91سید محمد وصال محمودی1

16دوم28 . 32 : 3401 استخر کوثر91سامیار رمضانی2

15سوم29 . 34 : 3201 استخر کوثر91سورنا منعمی3

14چهارم90 . 35 : 2201 استخر کارگران91محمد مهدی محمدیان4

13پنجم40 . 36 : 1501 استخر کارگران ب91طاها اسدی5

12ششم56 . 36 : 1301 استخر آبی هشتم (الف)91محمدحسین بزاززاده تربتی6

11هفتم03 . 38 : 3701 استخر ارمغان سبزوار91کارن کاظمی7

10هشتم88 . 43 : 3501 استخر آبفا91علی فیض محمدی8

8نهم53 . 51 : 1401 استخر کارگران91امیرصدرا تاج الدین9

7دهم78 . 59 : 2601 استخر شهیدهاشمی نژآد92محمدرضا براتی10

00خطا31 استخر آبفا91امیرعباس باقرزاده11

00خطا33 استخر آبفا91مهیار قناد12

00خطا25 استخر کارگران ب92محمد حسین موحد13

00خطا23 هاشمی نژاد(م)91امیرعلی هراتی14

00خطا24 هاشمی نژاد(م)91امیرحسین عظیمی15



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

9سال100متر کرال پشت7

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول95 . 30 : 4301 استخر آبی هشتم (الف)89سید حسان قدمی1

16دوم89 . 33 : 4501 استخر آبی هشتم (الف)89امیر یوسف قانع نژاد2

15سوم09 . 38 : 4201 استخر شهید حججی مشهد89سید فربد برومند3

14چهارم06 . 41 : 4401 استخر کوثر89ماهان میرشاهی4

13پنجم81 . 46 : 4601 استخر شهید حججی مشهد89سیدارشیا امامیان5

12ششم50 . 48 : 3401 89محمد فربد اصغری6
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

11هفتم77 . 48 : 3501 استخر آبفا89امیرطاها نجارباشی7

10هشتم57 . 50 : 4101 استخر کوثر89ماهان رضازاده8

8نهم19 . 53 : 3601 89بهنام فوالدی9
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

7دهم06 . 55 : 1301 استخر کارگران89کیارش باقرزاده10

6یازدهم59 . 57 : 3201 استخر شهیدهاشمی نژآد89سهیل لعل اکبری11

5دوازدهم88 . 57 : 1401 استخر آبی هشتم89محمد حافظ زویچی ترک12

4سیزدهم63 . 00 : 2402 استخر شهیدهاشمی نژآد89پرهام شعرباف مشهد13

3چهاردهم50 . 01 : 3302 استخر شهیدهاشمی نژآد89امیر علی وظیفه دان14

2پانزدهم22 . 03 : 3102 استخر هاشمی نژاد مشهد89صدرا رضایی15

1شانزدهم31 . 10 : 3702 استخر هاشمی نژاد مشهد89محمد صالح جوان16

2302 : 15 . 600 استخر نی سایا نیشابور89محمدمهدی حمیدی پور17

2102 : 17 . 340 استخر کارگران ب89سیدآرتیمان طیبان18

1602 : 18 . 880 والیت چناران89علیرضا نزاکتی مالک19

2702 : 21 . 680 استخر کارگران89معراج عباسزاده20

1502 : 21 . 860 استخر کارگران89محمدرضا مرادی21

2602 : 22 . 090 استخر کارگران ب89پارسا صادق زاده22

1702 : 26 . 690 استخر کارگران ب89نوید پروایی23

2202 : 40 . 250 استخر نی سایا نیشابور89محمد صادق حاجتمند24

1202 : 41 . 620 استخر آبفا89علی عیدی25

2502 : 53 . 720 استخر نی سایا نیشابور89کیان مهر مهدیانی26

00خطا47 استخر آبفا89ارشیا گلستانی اول27

00خطا11 والیت چناران89محمد وهابی28



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

8سال66 متر کرال پشت8

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول19 . 02 : 3401 استخر کوثر90محمد امین غفوری1

16دوم13 . 05 : 3301 استخر ارمغان سبزوار90سید یزدان امینی2

15سوم22 . 13 : 2201 استخر شهید حججی مشهد90بردیا خدایاری جیران3

14چهارم96 . 16 : 2501 استخر کوثر90محمد حسین زارع مهرجردی4

13پنجم35 . 17 : 3501 استخر کوثر90کیارش معمار باشی5

12ششم87 . 18 : 2601 هاشمی نژاد(م)90امیرپارسا جاللی6

11هفتم28 . 23 : 1501 استخر کارگران90امیرعلی ربانی7

10هشتم16 . 24 : 3101 استخر شهید حججی مشهد90مهدی یار فرمانبر فدافن8

8نهم75 . 26 : 2701 استخر کارگران ب90امیرعلی گلمکانی9

7دهم09 . 27 : 3601 استخر شهیدهاشمی نژآد90محمد جواد دوستدار10

6یازدهم19 . 28 : 3701 استخر نی سایا نیشابور90سید علی میرزایی11

5دوازدهم57 . 28 : 1201 استخر کارگران90امیرعلی هداوندخانی12

4سیزدهم12 . 30 : 1301 استخر کارگران90امیرعلی آصفی یزدی13

3چهاردهم75 . 31 : 2101 هاشمی نژاد(م)90باربد مجیدیان14

2پانزدهم40 . 32 : 2301 استخر نی سایا نیشابور90پویان داودی15

1شانزدهم69 . 32 : 1701 والیت چناران90رضا ابراهیم زاده16

1601 : 45 . 530 استخر آبی هشتم (الف)90محمدامین باقری17

1401 : 58 . 900 استخر آبی هشتم90سهیل ابراهیمی18

1102 : 06 . 370 استخر آبفا90یاسین محمدیان19

00غایب32 استخر شهید حججی مشهد90ماهان منصوری20

00خطا24 استخر نی سایا نیشابور90فرهاد احمدی21



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

7وزیر7سال33متر کرال پشت9

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول47 . 37 : 3500 استخر شهید حججی مشهد91سید محمد وصال محمودی1

16دوم91 . 38 : 3600 استخر ارمغان سبزوار91کارن کاظمی2

15سوم31 . 39 : 2600 استخر شهید حججی مشهد91طاها اسماعیلی نصرآبادی3

14چهارم94 . 39 : 3700 استخر آبفا91مهیار قناد4

13پنجم47 . 40 : 3400 استخر کوثر91محمد پارسا سینی چی5

12ششم31 . 41 : 3100 استخر آبی هشتم (الف)91سلمان زحمتکش6

11هفتم69 . 41 : 3300 استخر کوثر91نیکان اسحقی7

10هشتم97 . 41 : 1300 استخر کارگران92سیدمحمد رضا حسینی8

8نهم31 . 42 : 3200 استخر کوثر91پوریا صرفی9

7دهم40 . 42 : 2100 استخر شهید حججی مشهد91مهدیار مهران10

6یازدهم35 . 44 : 1500 استخر کارگران91محمد مهدی محمدیان11

5دوازدهم81 . 44 : 1200 استخر آبفا91آرتین اختیاری12

4سیزدهم09 . 46 : 2500 هاشمی نژاد(م)91امیر علی نصیری13

3چهاردهم09 . 47 : 2300 استخر کارگران ب91شایان نائینی14

2پانزدهم72 . 47 : 1600 استخر آبفا92بردیا ترابیان15

1شانزدهم97 . 48 : 1700 استخر کارگران ب91طاها اسدی16

1400 : 49 . 160 استخر کارگران91امیرصدرا تاج الدین17

1100 : 50 . 810 والیت چناران91حسین ابراهیم زاده18

2400 : 56 . 650 هاشمی نژاد(م)92آریا جوان19

2700 : 57 . 190 استخر شهیدهاشمی نژآد91امیرحسین آذرپرند20

00غایب22 هاشمی نژاد(م)92کیاراد بخت ازما21



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

9سال100متر پروانه10

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول90 . 35 : 2501 89دانیال معتمدی نیا1
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

16دوم25 . 38 : 2301 استخر کوثر89ماهان میرشاهی2

15سوم91 . 38 : 2201 استخر کوثر89کوروش مقری3

14چهارم41 . 39 : 2701 استخر آبی هشتم (الف)89سید حسان قدمی4

13پنجم16 . 48 : 2401 استخر شهید حججی مشهد89سید فربد برومند5

12ششم37 . 52 : 2601 استخر کوثر89محمدصدرا جلیلی6

11هفتم97 . 55 : 2101 استخر شهید حججی مشهد89طاها عطاران7

10هشتم29 . 57 : 1501 استخر آبفا89اشکان اکبری8

8نهم65 . 14 : 1302 استخر آبفا89امیر علی حیاتی9

7دهم35 . 32 : 1202 والیت چناران89علیرضا نزاکتی مالک10

00غایب14 استخر آبفا89پرهام معمارزاده11

00غایب16 استخر نشاط89محد صدرا عبدی12



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

8سال33متر پروانه11

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول23 . 25 : 2500 استخر آبی هشتم (الف)90سپهر سبزپوش1

16دوم07 . 26 : 2300 استخر کوثر90محمد امین غفوری2

15سوم21 . 28 : 1500 هاشمی نژاد(م)90امیرپارسا جاللی3

14چهارم31 . 32 : 2100 استخر کوثر90محمد حسین زارع مهرجردی4

13پنجم35 . 32 : 2600 استخر شهید حججی مشهد90بردیا خدایاری جیران5

12ششم07 . 37 : 1300 استخر آبفا90آرسام نصیری6

11هفتم35 . 37 : 2400 استخر کوثر90اراد ازادواری7

10هشتم78 . 37 : 1200 استخر کارگران90امیرعلی آصفی یزدی8

8نهم37 . 39 : 1400 استخر شهید حججی مشهد90مهدی یار فرمانبر فدافن9

7دهم75 . 41 : 1100 استخر آبفا90کیان قلندری10

6یازدهم00 . 43 : 1700 والیت چناران90رضا ابراهیم زاده11

5دوازدهم91 . 43 : 2700 استخر نی سایا نیشابور90فرهاد احمدی12

00غایب22 استخر شهید حججی مشهد90ماهان منصوری13

00خطا16 استخر کارگران90امیرعلی ربانی14



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

7وزیر7سال33متر پروانه12

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول17 . 33 : 1500 استخر شهید حججی مشهد91طاها اسماعیلی نصرآبادی1

16دوم00 . 35 : 2700 هاشمی نژاد(م)91مهدی عالیی2

15سوم88 . 39 : 2600 استخر آبفا91امیرعباس باقرزاده3

14چهارم12 . 41 : 2300 استخر کوثر91محمد پارسا سینی چی4

13پنجم56 . 44 : 2400 استخر کوثر91سورنا منعمی5

12ششم78 . 45 : 2200 استخر شهید حججی مشهد91سید محمد وصال محمودی6

11هفتم72 . 56 : 2500 استخر کوثر91پوریا صرفی7

10هشتم91 . 56 : 1400 استخر آبفا91امیر علی داوودی8

8نهم43 . 57 : 1300 والیت چناران91حسین ابراهیم زاده9

7دهم65 . 02 : 2101 استخر آبفا91علی فیض محمدی10



لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی زیر 10

۱۳۹۸/۰۸/۱۸تاریخ :

9سال200مترآزاد13

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول91 . 51 : 2402 استخر کوثر89محمد پویا قدیری1

16دوم00 . 01 : 2103 استخر آبی هشتم (الف)89امیر یوسف قانع نژاد2

15سوم09 . 05 : 2303 89دانیال معتمدی نیا3
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

14چهارم80 . 09 : 2503 استخر شهید حججی مشهد89محمد پارسا سلیقه4

13پنجم48 . 12 : 1303 استخر کوثر89کوروش مقری5

12ششم86 . 16 : 1503 استخر آبی هشتم (الف)89امیرمحمد قیصری زاده6

11هفتم71 . 23 : 2203 استخر آبفا89ارشیا گلستانی اول7

10هشتم47 . 36 : 1403 استخر شهید حججی مشهد89سیدارشیا امامیان8

8نهم19 . 39 : 2703 استخر آبفا89اشکان اکبری9

7دهم78 . 39 : 2603 استخر شهید حججی مشهد89طاها عطاران10

6یازدهم12 . 05 : 1204 استخر هاشمی نژاد مشهد89صدرا رضایی11

00خطا16 استخر آبفا89پرهام معمارزاده12




