
۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 100 متر آزاد1

13استخر آبی هشتمایلیا ولی زاده1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمعلیرضا حیدری بزمرگی2 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (الف)پوریا نمازی3 00 : 00 . 00

21والیت چناران وهابی4 00 : 00 . 00

22استخر کوثرباربد مادرشاهیان5 00 : 00 . 00

23هاشمی نژاد (ژ)ایلیا کمانی نژاد6 01 : 55 . 55

24هاشمی نژاد (ژ)کورش مغانی7 01 : 55 . 22

25استخر آبی هشتم (ب)محمد کرامتی8 00 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ج)امیرمحمد کرامتی9 00 : 00 . 00

31استخر ارمغان سبزوارحسین مسعودیان10 01 : 32 . 00

32استخر ارمغان سبزوارابوالفضل صدرنیا11 01 : 20 . 00

33استخر شهید چمران سبزوار بابوالفضل ایزی12 01 : 12 . 00

34استخر آبفارادین زمانی13 01 : 07 . 00

35استخر کارگرانمعراج دارابی14 01 : 17 . 00

36استخر نی سایا نیشابورسروش لقائیان15 01 : 20 . 46

37استخر کارگرانشروین حق پناه16 01 : 48 . 00

41استخر کوثرامیر محمد سوری17 01 : 03 . 00

42استخرهاشمی نژآد ممحمد مهدی نیکمهر18 00 : 58 . 00

43استخر شهید حججی مشهدعلی حیدری19 00 : 57 . 00

44استخر شهید حججی مشهدکیارش دین پناه20 00 : 54 . 00

45استخر هاشمی نژاد مشهدمهرزاد سپهران21 00 : 58 . 00

46استخرهاشمی نژآد مامیر حسین حامد ابراهیمی22 00 : 58 . 22

47استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم23 01 : 05 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 100 متر آزاد2

11کوثر (الف)ماهان کاظمی ارشلو1 00 : 00 . 00

12استخر کوثرامیر بیگلرزاده2 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتمامیر رضا عبداله پورشورچه3 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمعلیرضا حسینی4 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)عرفان مهدوی مقدم5 00 : 00 . 00

16کوثر (الف)امیر پویا امنا6 00 : 00 . 00

21هاشمی نژاد (ژ)اریان نجیب مالیی7 00 : 00 . 00

22استخر آبی هشتم (ج)حمیدرضا مجیدیان8 00 : 00 . 00

23کوثر(ب)محمدیاسین تحقیقی رسولی9 00 : 00 . 00

24کوثر(ب)ایلیا نعیمی قلی مشهد10 00 : 00 . 00

25استخر آبی هشتم (ب)محمدطاها گل محمدزاده11 00 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ج)امیر علی نخعی عالقه12 00 : 00 . 00

27والیت چناران امامی13 00 : 00 . 00

31هاشمی نژاد(م)داریس صادقی14 00 : 00 . 00

32هاشمی نژاد (ژ)متین افخمی زابلیان15 02 : 00 . 00

33استخر کارگرانعرفان زارع16 01 : 27 . 00

34استخر ارمغان سبزواربنیامین فضلی17 01 : 18 . 00

35استخر کارگرانسید محمد کمیل جوادی مقدم18 01 : 30 . 00

36والیت چناران ابراهیم زاده19 00 : 00 . 00

37هاشمی نژاد(م)طاها برادران خلخالی20 00 : 00 . 00

41استخر نی سایا نیشابورمانی رحمانی مقدم21 01 : 12 . 10

42استخر آبی هشتم (الف)فرنام زرین چیان22 01 : 11 . 00

43استخر کوثرمحمد پارسا صفایی23 01 : 07 . 00

44استخر شهید حججی مشهدمحمد پارسا اخالقی24 01 : 05 . 00

45استخر هاشمی نژاد مشهدمهدیار سامغانی25 01 : 10 . 00

46استخر آبفاپرهام احمدی مقدم26 01 : 12 . 00

47استخر آبفاپوریا عباسی شهری27 01 : 18 . 00

51هیات شنای نیشابورآرمین اقبالی28 01 : 03 . 00

52آموزشگاههای نیشابورعل صداقت29 01 : 00 . 00

53استخرهاشمی نژآد مامیر کیان حقیقت خواه30 00 : 58 . 00

54آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری31 00 : 58 . 00

55استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی سالمتی32 00 : 59 . 00

56هیات شنای نیشابورمحمد حسین صفائیان33 01 : 03 . 00

57استخر شهید حججی مشهداریا باقر نیا34 01 : 04 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 100 متر آزاد3

11کوثر (الف)کسری امیری نزاد1 00 : 00 . 00

12استخر آبی هشتم (ب)سینا رهنما2 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتممحمد طاها اسکندری نصر آباد3 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمامیر علی ایزی4 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)سیدعلیرضا جودی5 00 : 00 . 00

16کوثر (الف)البرز اسماعیلی6 00 : 00 . 00

21استخر آبی هشتم (ج)پویا حسین زاده7 00 : 00 . 00

22کوثر (ج)بنیامین حسین پور ثابت8 00 : 00 . 00

23کوثر(ب)اردالن روشن دل9 00 : 00 . 00

24کوثر(ب)منوچهر ذوالفقاری10 00 : 00 . 00

25کوثر (ج)محمد امینی11 00 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ج)ایلیا قربان پوریامی12 00 : 00 . 00

27والیت چناران نظامی13 00 : 00 . 00

31هاشمی نژاد (ژ)علیرضا کریم پور14 04 : 00 . 00

32استخر ارمغان سبزوارمحمدطاها دالورنژاد15 01 : 45 . 00

33استخر نی سایا نیشابورمهرتاش محبی16 01 : 35 . 11

34استخر شهید چمران سبزوار بمتین الری17 01 : 25 . 00

35استخر نی سایا نیشابورامیرحسین بوژمهرانی18 01 : 35 . 18

36استخر حججیامیررضا رنگ امیز19 01 : 50 . 00

37والیت چناران آقایی20 00 : 00 . 00

41استخر آبفاسعید سلیمانی21 01 : 20 . 00

42استخر شهید چمران سبزوار الفمهدی رمضانی22 01 : 18 . 50

43هیات شنای نیشابور (ب)امیر حسین انتظاری23 01 : 18 . 00

44استخر کارگرانآبتین تاج الدین24 01 : 15 . 00

45هیات شنای نیشابور (ب)کیان لگزیان25 01 : 18 . 00

46استخر ارمغان سبزوارکیارش تصویبی26 01 : 19 . 00

47استخر شهید چمران سبزوار الفامین ایزی27 01 : 20 . 45

51استخر کوثربنیامین خطیبی28 01 : 15 . 00

52استخر شهید چمران سبزوار بنیما خادم الشریعه29 01 : 15 . 00

53استخر کوثرامیرعلی نجارباشی30 01 : 13 . 66

54استخر آبی هشتم (الف)فرنام ثقفی31 01 : 12 . 80

55استخر آبفاامیر پارسا نصیری32 01 : 14 . 00

56استخر آبی هشتم (الف)پارسا بی ریایی33 01 : 15 . 00

57استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا معین الدینی34 01 : 15 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

61هیات شنای نیشابورامیر حسین محسن ابادی35 01 : 09 . 00

62هیات شنای نیشابورامیر علی عیاشی36 01 : 08 . 00

63استخر شهید حججی مشهداحمد رضا اعیانی ثانی37 01 : 06 . 00

64استخر شهید حججی مشهدمهدی فتوحی نیا38 01 : 05 . 00

65آموزشگاههای نیشابورشهریار خدابخشی39 01 : 08 . 00

66آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی40 01 : 08 . 00

67استخر هاشمی نژادمیالد امینی41 01 : 12 . 00



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 200متر قورباغه4

12استخر کوثرمیالد میرشاهی1 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتم (الف)پوریا نمازی2 00 : 00 . 00

14استخر ارمغان سبزوارابوالفضل صدرنیا3 03 : 40 . 00

15استخر کوثرپوریا سید جعفری4 00 : 00 . 00

21استخر شهید چمران سبزوار بابوالفضل ایزی5 03 : 05 . 00

22استخر شهید حججی مشهدعلی حیدری6 02 : 42 . 00

23استخرهاشمی نژآد معلی اصغر خوشخو آبقد7 02 : 28 . 00

24استخر شهید حججی مشهدامیر عباس شهرکی8 02 : 28 . 00

25استخر هاشمی نژاد مشهدامیر حسین یزدی نژاد9 02 : 31 . 00

26استخرهاشمی نژآد مسینا جمشیدی10 02 : 55 . 55

27استخر آبی هشتم (الف)سپهر سرابی11 03 : 30 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 200متر قورباغه5

12استخر کوثرپویا حبیبی1 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتم (ب)سیدمهدی عبادی کاخکی2 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتم (الف)سامان رهنما3 00 : 00 . 00

15استخر کوثرامیر بیگلرزاده4 00 : 00 . 00

16کوثر (الف)امیر پویا امنا5 00 : 00 . 00

21هاشمی نژاد (ژ)علیرضا ذاکرزاده6 00 : 00 . 00

22کوثر (الف)هومن عزتی اصل7 00 : 00 . 00

23استخر کارگرانهومن طلوع8 03 : 55 . 00

24استخر آبفاکوروش روح بخش عظیمی9 03 : 40 . 00

25هاشمی نژاد (ژ)سید ایریک مرتضوی10 04 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ب)محمدطاها گل محمدزاده11 00 : 00 . 00

27هاشمی نژاد(م)امیرعباس عطارزاده12 00 : 00 . 00

31استخر آبفانیما زهرایی13 03 : 20 . 00

32استخر کارگرانعرفان زارع14 03 : 15 . 00

33هیات شنای نیشابورآرمین اقبالی15 03 : 00 . 00

34هیات شنای نیشابورمحمد حسین صفائیان16 02 : 58 . 00

35استخر نی سایا نیشابوریزدان محمودی17 03 : 10 . 52

36استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی18 03 : 20 . 00

37استخرهاشمی نژآد ممانی سلمانیان19 03 : 40 . 00

41استخر شهید چمران سبزوار الفحسام فوالدی20 02 : 50 . 00

42استخر نی سایا نیشابورمعراج خدادادی21 02 : 40 . 12

43آموزشگاههای نیشابورعل صداقت22 02 : 30 . 00

44استخرهاشمی نژآد مامیر علی حقیقت خواه23 02 : 05 . 02

45آموزشگاههای نیشابورطاها بیدختی24 02 : 40 . 00

46استخر هاشمی نژاد مشهدمهدیار سامغانی25 02 : 45 . 00

47استخر شهید حججی مشهدعلی شوکتی26 02 : 50 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 200متر قورباغه6

12استخر کوثرماهان بیات1 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتممحمد طاها اسکندری نصر آباد2 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمارین ایمانی دلویی3 00 : 00 . 00

15استخر کوثرکاوه راموز4 00 : 00 . 00

21استخر آبی هشتم (ج)امیرعلی عطایی5 00 : 00 . 00

22کوثر (ج)محمد امینی6 00 : 00 . 00

23کوثر (الف)امیرعلی نوجوان7 00 : 00 . 00

24کوثر (الف)شنتیا مشهدی8 00 : 00 . 00

25استخر آبفامحمد معین رضائی9 00 : 00 . 00

26کوثر (ج)ارشام فاضل وظیفه شناس10 00 : 00 . 00

27استخر آبی هشتم (ج)دانیال قرشی تبریزی11 00 : 00 . 00

31هاشمی نژاد (ژ)سام سپاهی12 05 : 00 . 00

32استخر آبی هشتم (الف)سیدامیرمحمد سیدان13 03 : 55 . 00

33هیات شنای نیشابور (ب)علی خماریان14 03 : 45 . 00

34استخر ارمغان سبزوارکیارش تصویبی15 03 : 40 . 00

35استخر کارگرانحامد اسدی16 03 : 55 . 00

36استخر آبی هشتم (الف)محمدیوسف شمس17 03 : 58 . 00

37هاشمی نژاد (ژ)معین بهشتی18 06 : 00 . 00

41استخر نی سایا نیشابورمازیار مرکبی19 03 : 30 . 45

42استخر حججیارسالن عربشاهی20 03 : 29 . 00

43استخر حججیسیدمحمدجواد طباطبائی21 03 : 25 . 00

44استخر شهید چمران سبزوار بعادل شریفی تبار22 03 : 20 . 00

45استخر شهید چمران سبزوار الفمحمدمهبد اصغری23 03 : 25 . 36

46استخر آبفاسعید سلیمانی24 03 : 30 . 00

47هیات شنای نیشابور (ب)ارشیا آوخ25 03 : 35 . 00

51استخر شهید چمران سبزوار بمتین الری26 03 : 15 . 00

52استخر هاشمی نژادایلیا خدایاری جیران27 03 : 12 . 00

53استخر شهید حججی مشهدسینا نظری فخرآباد28 03 : 10 . 00

54استخر شهید حججی مشهدامیرسبحان نصری29 03 : 10 . 00

55استخر هاشمی نژاد مشهدطاها کرمانی نژاد30 03 : 10 . 00

56استخر کارگرانمتین فرید مهر31 03 : 15 . 00

57استخر نی سایا نیشابورحسین بوژمهرانی32 03 : 18 . 55

61استخرهاشمی نژآد ممحمد منوچهری محجوب33 02 : 50 . 00

62استخرهاشمی نژآد مامیر سجاد عظیمی برخورداری34 02 : 45 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

63هیات شنای نیشابورامیر علی عیاشی35 02 : 40 . 00

64هیات شنای نیشابورامیر علی ثابتی36 02 : 40 . 00

65آموزشگاههای نیشابورآرش عابدی37 02 : 40 . 00

66آموزشگاههای نیشابورامیر رضا لگزیان38 02 : 45 . 00

67استخر شهید چمران سبزوار الفایلیا نصیری39 03 : 05 . 30



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 100متر کرال پشت7

11استخر آبی هشتم (ج)امیرمحمد کرامتی1 00 : 00 . 00

12استخر آبی هشتم (الف)عماد شبانی2 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتمایلیا ولی زاده3 00 : 00 . 00

14هاشمی نژاد (ژ)کورش مغانی4 02 : 11 . 11

15استخر آبی هشتم (ب)محمد کرامتی5 00 : 00 . 00

16استخر کوثرکوروش داوری6 00 : 00 . 00

17والیت چناران وهابی7 00 : 00 . 00

21استخر کارگرانبهرام هوشیار حسینی8 01 : 45 . 00

22استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا9 01 : 05 . 00

23استخرهاشمی نژآد مپویا بیدستانی10 01 : 02 . 00

24استخر شهید حججی مشهدابولفضل سام11 01 : 00 . 00

25استخر شهید حججی مشهدمازیار بکیان12 01 : 04 . 00

26استخر کارگرانسهیل سیف13 01 : 40 . 00

27هاشمی نژاد (ژ)رضا عباسی نیا14 02 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 100متر کرال پشت8

13استخر آبی هشتم (ب)عرفان مهدوی مقدم1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتممحمد صادق آگاه2 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)هومان یمنی3 00 : 00 . 00

22کوثر(ب)محمدیاسین تحقیقی رسولی4 00 : 00 . 00

23کوثر (الف)پرهام تدین5 00 : 00 . 00

24کوثر (الف)ماهان کاظمی ارشلو6 00 : 00 . 00

25کوثر(ب)سبحان تذکری7 00 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ج)حمیدرضا مجیدیان8 00 : 00 . 00

31والیت چناران امامی9 00 : 00 . 00

32هاشمی نژاد (ژ)محمدجواد لقا10 03 : 00 . 00

33استخر آبفاصدرا صالحی11 01 : 45 . 00

34استخر شهید چمران سبزوار الفصالح دلقندی12 01 : 35 . 00

35هاشمی نژاد (ژ)متین افخمی زابلیان13 02 : 00 . 00

36استخر آبی هشتم (ج)امیر علی نخعی عالقه14 00 : 00 . 00

37والیت چناران ابراهیم زاده15 00 : 00 . 00

41استخر نی سایا نیشابورابوالفضل دماوندی16 01 : 30 . 37

42استخر آبی هشتم (الف)فرنام زرین چیان17 01 : 25 . 00

43استخر آبی هشتم (الف)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی18 01 : 17 . 50

44استخر کوثرمحمد پارسا صفایی19 01 : 13 . 00

45استخر نی سایا نیشابورمانی رحمانی مقدم20 01 : 20 . 48

46استخر کوثرپویا حبیبی21 01 : 25 . 46

47استخر آبفاپرهام احمدی مقدم22 01 : 33 . 00

51استخرهاشمی نژآد ممعید نامداری23 01 : 08 . 00

52استخرهاشمی نژآد مامیر کیان حقیقت خواه24 01 : 04 . 00

53آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی25 01 : 02 . 00

54آموزشگاههای نیشابوررامین علیزاده26 01 : 02 . 00

55هیات شنای نیشابورعلی برجی27 01 : 03 . 00

56استخر شهید حججی مشهداریا باقر نیا28 01 : 08 . 00

57هیات شنای نیشابورآرمین اقبالی29 01 : 09 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 100متر کرال پشت9

13استخر آبی هشتممحمد طاها اسکندری نصر آباد1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمپوریا محمد پور2 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)سینا رهنما3 00 : 00 . 00

21کوثر (ج)بنیامین حسین پور ثابت4 00 : 00 . 00

22کوثر(ب)منوچهر ذوالفقاری5 00 : 00 . 00

23کوثر (الف)البرز اسماعیلی6 00 : 00 . 00

24استخر کوثرمحمد ارشیا ادبی ابکوه7 00 : 00 . 00

25کوثر (الف)محمدرضا زارع8 00 : 00 . 00

26کوثر(ب)اردالن روشن دل9 00 : 00 . 00

31والیت چناران نظامی10 00 : 00 . 00

32استخر آبی هشتم (ج)ایلیا قربان پوریامی11 00 : 00 . 00

33کوثر (ج)امیررضا علی نیا12 00 : 00 . 00

34استخرهاشمی نژآد معلیرضا کیانی خواه13 03 : 22 . 22

35استخر آبی هشتم (ب)آرین راحت خورشبری14 00 : 00 . 00

36استخر آبی هشتم (ج)پویا حسین زاده15 00 : 00 . 00

37والیت چناران غفاریان خرم16 00 : 00 . 00

41استخر شهید چمران سبزوار بعادل شریفی تبار17 01 : 50 . 00

42استخر نی سایا نیشابورمهرتاش محبی18 01 : 45 . 22

43استخر آبفاامید ببرعلی شاه19 01 : 40 . 00

44هیات شنای نیشابور (ب)یاسین انجیدنی20 01 : 35 . 00

45استخر ارمغان سبزوارایلیا حسینی21 01 : 41 . 00

46استخر کارگرانحامد اسدی22 01 : 46 . 00

47هاشمی نژاد (ژ)سام سپاهی23 03 : 00 . 00

51استخر کارگرانآبتین تاج الدین24 01 : 34 . 00

52استخر آبفاآرشا فرشچیان دربان25 01 : 32 . 00

53استخر حججیارسالن عربشاهی26 01 : 30 . 00

54استخر آبی هشتم (الف)پارسا بی ریایی27 01 : 27 . 00

55استخر شهید چمران سبزوار الفمحمدمهبد اصغری28 01 : 30 . 46

56استخر ارمغان سبزوارکیارش تصویبی29 01 : 33 . 00

57استخر حججیامیررضا رنگ امیز30 01 : 34 . 00

61استخر کوثربنیامین خطیبی31 01 : 24 . 71

62استخر شهید چمران سبزوار بنیما خادم الشریعه32 01 : 22 . 00

63استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهدی حشمتی33 01 : 21 . 00

64استخر هاشمی نژاد مشهدآرمین لعل اکبری34 01 : 18 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

65استخر هاشمی نژادسید علیرضا مهدی زاده35 01 : 21 . 00

66استخر آبی هشتم (الف)امیریوسف شاهزاده36 01 : 23 . 50

67استخر شهید چمران سبزوار الفایلیا نصیری37 01 : 26 . 20

71استخر شهید حججی مشهدسینا نظری فخرآباد38 01 : 17 . 00

72هیات شنای نیشابورامیر علی سید آبادی39 01 : 14 . 00

73آموزشگاههای نیشابورامیر علی سام40 01 : 13 . 00

74استخرهاشمی نژآد ممتین عالیی41 01 : 12 . 00

75آموزشگاههای نیشابورامیر محمد داراشانی42 01 : 14 . 00

76هیات شنای نیشابورعلی محروقی43 01 : 14 . 00

77استخر شهید حججی مشهدحامی فرخی44 01 : 17 . 00



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 200متر پروانه10

11استخرهاشمی نژآد مسینا جمشیدی1 03 : 50 . 55

12استخر آبی هشتم (الف)سپهر سرابی2 02 : 30 . 00

13استخر شهید حججی مشهدسید مهدی فرید مهر3 02 : 10 . 00

14استخر شهید چمران سبزوار الفسید موسی الرضا ساجدی4 01 : 30 . 00

15استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی5 02 : 24 . 00

16استخر شهید چمران سبزوار الفاحمدرضا خیر آبدی6 03 : 00 . 00

17استخر کوثرمهدیار برات پور7 00 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 200متر پروانه11

13استخر شهید چمران سبزوار الفصالح دلقندی1 03 : 20 . 00

14استخر کارگرانسبحان صفرزاده نساجی2 03 : 05 . 00

15استخرهاشمی نژآد مامیر حسین فیوجی3 03 : 30 . 00

22استخرهاشمی نژآد ممانی سلمانیان4 03 : 00 . 00

23استخر آبی هشتم (الف)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی5 02 : 50 . 00

24استخر کوثرفربد ترابی6 02 : 00 . 00

25آموزشگاههای نیشابورکوروش جعفری7 03 : 00 . 00

26آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری8 03 : 02 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 200متر پروانه12

12کوثر (الف)کسری امیری نزاد1 00 : 00 . 00

13استخرهاشمی نژآد مامیرحسین بردوئی2 04 : 44 . 44

14استخر شهید چمران سبزوار الفعلی آریاسرشت3 03 : 29 . 50

15استخر کوثرمحمد ارشیا ادبی ابکوه4 00 : 00 . 00

21هیات شنای نیشابورامیر علی ثابتی5 03 : 22 . 00

22هیات شنای نیشابورامیر علی سید آبادی6 03 : 18 . 00

23هیات شنای نیشابور (ب)بردیا جمال7 03 : 00 . 00

24استخر آبی هشتم (الف)فرنام ثقفی8 03 : 00 . 00

25آموزشگاههای نیشابورامیر علی سام9 03 : 15 . 00

26آموزشگاههای نیشابورآرش عابدی10 03 : 20 . 00

27استخر شهید چمران سبزوار الفامین ایزی11 03 : 27 . 50

31هیات شنای نیشابور (ب)علی خماریان12 02 : 55 . 00

32استخر هاشمی نژاد مشهدآرمین لعل اکبری13 02 : 49 . 00

33استخر شهید حججی مشهدامیرسبحان نصری14 02 : 45 . 00

34استخر هاشمی نژادسید مهدی یار محمودی15 02 : 40 . 00

35استخر شهید حججی مشهدآرتین اردکانیان16 02 : 45 . 00

36استخر هاشمی نژاد مشهدحامد موسی ئیان17 02 : 55 . 00

37استخرهاشمی نژآد ممحمد منوچهری محجوب18 03 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 400متر آزاد13

13استخر کوثرپوریا سید جعفری1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتم (ب)کیارش واحداحمدیان2 00 : 00 . 00

15استخر کوثرمهدیار برات پور3 00 : 00 . 00

21استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی4 04 : 50 . 00

22استخر هاشمی نژاد مشهدمهرزاد سپهران5 04 : 28 . 00

23استخر شهید حججی مشهدابولفضل سام6 04 : 22 . 00

24استخر شهید حججی مشهدسید مهدی فرید مهر7 04 : 20 . 00

25استخرهاشمی نژآد معلی اصغر خوشخو آبقد8 04 : 25 . 00

26استخر کارگرانمعراج دارابی9 04 : 50 . 00

27استخرهاشمی نژآد محمیدرضا بهجتی نسب10 06 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 400متر آزاد14

13استخر آبی هشتمامیر رضا عبداله پورشورچه1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمعلیرضا حسینی2 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (الف)سامان رهنما3 00 : 00 . 00

22کوثر (الف)پرهام پرویزی4 00 : 00 . 00

23استخر کوثرسپهر دری5 00 : 00 . 00

24استخر آبی هشتم (ب)هومان یمنی6 00 : 00 . 00

25کوثر (الف)ماهان کاظمی ارشلو7 00 : 00 . 00

26استخر شهید حججی مشهدابولفضل سرداریان باجگیران8 00 : 00 . 00

31استخر شهید چمران سبزوار الفصالح دلقندی9 08 : 00 . 00

32استخر آبفاکوروش روح بخش عظیمی10 06 : 10 . 00

33استخر نی سایا نیشابورامیرعلی رحمتی11 05 : 55 . 67

34استخر آبی هشتم (الف)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی12 05 : 25 . 00

35استخر آبی هشتم (ب)سپهر سروقدی13 06 : 00 . 00

36استخر آبفاصدرا صالحی14 06 : 10 . 00

37استخر کارگرانهومن طلوع15 00 : 00 . 00

41هیات شنای نیشابورمهدی قدمیاری16 05 : 20 . 00

42آموزشگاههای نیشابورکوروش جعفری17 05 : 00 . 00

43استخرهاشمی نژآد مامیر علی حقیقت خواه18 04 : 40 . 00

44استخرهاشمی نژآد مپارسا عبدالصمدی19 04 : 30 . 00

45استخر شهید حججی مشهدمحمد طاها سمائی20 05 : 00 . 00

46آموزشگاههای نیشابورطاها بیدختی21 05 : 05 . 00

47استخر نی سایا نیشابورابوالفضل دماوندی22 05 : 20 . 89

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 400متر آزاد15

13استخر آبی هشتم (الف)سیدامیرمحمد سیدان1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمامیر علی ایزی2 00 : 00 . 00

15استخر کوثرکاوه راموز3 00 : 00 . 00

21کوثر(ب)پرهام توکلی4 00 : 00 . 00

22استخر کوثرکوروش میمندی5 00 : 00 . 00

23استخر ارمغان سبزوارسید حسین مهری6 06 : 55 . 00

24استخر آبفاامید ببرعلی شاه7 06 : 30 . 00

25استخر ارمغان سبزوارحسین پور بشیری8 07 : 06 . 00

26کوثر (الف)شنتیا مشهدی9 00 : 00 . 00

27کوثر (ج)کوروش طائفی شاندیز10 00 : 00 . 00

31هیات شنای نیشابورعلی محروقی11 06 : 08 . 00

32هیات شنای نیشابورامیر علی عیاشی12 06 : 07 . 00

33هیات شنای نیشابور (ب)کیان لگزیان13 05 : 35 . 00

34استخر حججیمحمد حسام غنی مشهدی14 05 : 23 . 00

35هیات شنای نیشابور (ب)یاسین انجیدنی15 05 : 35 . 00

36آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی16 06 : 07 . 00

37آموزشگاههای نیشابورامیر رضا لگزیان17 06 : 08 . 00

41استخر هاشمی نژادسید مهدی یار محمودی18 05 : 10 . 00

42استخر هاشمی نژاد مشهدطاها کرمانی نژاد19 04 : 50 . 00

43استخرهاشمی نژآد مامیر سجاد عظیمی برخورداری20 04 : 40 . 00

44استخرهاشمی نژآد میاسین آذرباد21 03 : 55 . 55

45استخر شهید حججی مشهداحمد رضا اعیانی ثانی22 04 : 50 . 00

46استخر هاشمی نژادمیالد امینی23 05 : 10 . 00

47استخر شهید چمران سبزوار الفمهدی رمضانی24 05 : 20 . 60

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 66*4 مختلط انفرادی16

13استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم1 00 : 00 . 00

14استخر کارگرانسهیل سیف2 00 : 00 . 00

15استخر کوثرمیالد میرشاهی3 00 : 00 . 00

22استخر هاشمی نژاد مشهدامیر حسین یزدی نژاد4 02 : 32 . 00

23استخرهاشمی نژآد محمیدرضا بهجتی نسب5 01 : 30 . 00

24استخرهاشمی نژآد ممحمد مهدی نیکمهر6 01 : 10 . 00

25استخر شهید حججی مشهدامیر عباس شهرکی7 02 : 30 . 00

26استخر شهید چمران سبزوار الفسید موسی الرضا ساجدی8 03 : 25 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 66*4 مختلط انفرادی17

11استخر آبفاپوریا عباسی شهری1 00 : 00 . 00

12استخر آبی هشتم (ب)سیدمهدی عبادی کاخکی2 00 : 00 . 00

13استخر ارمغان سبزواربنیامین فضلی3 04 : 23 . 00

14استخر شهید چمران سبزوار الفحسام فوالدی4 03 : 55 . 00

15استخر آبفاپرهام احمدی مقدم5 06 : 40 . 00

16استخر کوثرابوالفضل چوالئی6 00 : 00 . 00

21استخر کارگرانامیرمنصور حکمت7 03 : 30 . 00

22استخر کارگرانسبحان صفرزاده نساجی8 03 : 20 . 00

23استخر شهید حججی مشهدمحمد پارسا اخالقی9 02 : 50 . 00

24استخرهاشمی نژآد ممعید نامداری10 01 : 20 . 00

25استخرهاشمی نژآد مامیر حسین فیوجی11 03 : 00 . 02

26استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی سالمتی12 03 : 20 . 00

27استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی13 03 : 30 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 66*4 مختلط انفرادی18

13کوثر(ب)شایان علی پور1 00 : 00 . 00

14استخر کوثرمحمد ارشیا ادبی ابکوه2 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)آرین راحت خورشبری3 00 : 00 . 00

21والیت چناران غفاریان خرم4 00 : 00 . 00

22استخرهاشمی نژآد مامیرحسین بردوئی5 04 : 55 . 55

23استخر حججیمحمد حسام غنی مشهدی6 03 : 23 . 00

24استخر هاشمی نژادایلیا خدایاری جیران7 03 : 10 . 00

25استخر شهید چمران سبزوار الفعلی آریاسرشت8 03 : 57 . 23

26استخر آبفاامیر پارسا نصیری9 06 : 40 . 00

31استخر کارگرانمتین فرید مهر10 02 : 55 . 00

32استخر شهید حججی مشهدمهدی فتوحی نیا11 02 : 53 . 00

33استخر شهید حججی مشهدحامی فرخی12 02 : 52 . 00

34استخرهاشمی نژآد ممتین عالیی13 01 : 30 . 00

35استخر هاشمی نژاد مشهدآرمین لعل اکبری14 02 : 52 . 00

36استخر کارگرانآبتین تاج الدین15 02 : 55 . 00

37استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا معین الدینی16 03 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 200مترآزاد19

12استخر کوثرامیر محمد سوری1 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتمعلیرضا حیدری بزمرگی2 00 : 00 . 00

14هاشمی نژاد (ژ)کورش مغانی3 04 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)کیارش واحداحمدیان4 00 : 00 . 00

16استخر کوثرکوروش داوری5 00 : 00 . 00

21استخر نی سایا نیشابورسروش لقائیان6 03 : 01 . 11

22استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی7 02 : 19 . 00

23استخر هاشمی نژاد مشهدمهرزاد سپهران8 02 : 06 . 00

24استخر شهید حججی مشهدکیارش دین پناه9 02 : 04 . 00

25استخرهاشمی نژآد مامیر حسین حامد ابراهیمی10 02 : 12 . 00

26استخر کارگرانسهیل سیف11 02 : 30 . 00

27استخر کارگرانشروین حق پناه12 03 : 05 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 200مترآزاد20

12استخر آبی هشتم (ب)هومان یمنی1 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتمامیر رضا عبداله پورشورچه2 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمعلیرضا حسینی3 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)عرفان مهدوی مقدم4 00 : 00 . 00

21استخر شهید حججی مشهدابولفضل سرداریان باجگیران5 00 : 00 . 00

22کوثر (الف)امیر عطا حسنی زاده6 00 : 00 . 00

23کوثر (الف)پرهام پرویزی7 00 : 00 . 00

24هاشمی نژاد (ژ)بیژن ازادفکر8 06 : 00 . 00

25استخر آبفاامیر حسین اصغرزاده9 00 : 00 . 00

26کوثر(ب)امیر محمد براتپور10 00 : 00 . 00

27هاشمی نژاد(م)داریس صادقی11 00 : 00 . 00

31استخر کارگرانامیرمنصور حکمت12 03 : 01 . 00

32استخر شهید حججی مشهدمحمد طاها سمائی13 02 : 50 . 00

33استخر کوثرسپهر دری14 02 : 45 . 00

34هیات شنای نیشابورمهدی قدمیاری15 02 : 40 . 00

35استخر آبفانیما زهرایی16 02 : 45 . 00

36استخر کارگرانسید محمد کمیل جوادی مقدم17 03 : 01 . 00

37استخر نی سایا نیشابورامیرعلی رحمتی18 03 : 20 . 67

41هیات شنای نیشابورمتین بازوبندی19 02 : 23 . 00

42آموزشگاههای نیشابورطاها بیدختی20 02 : 15 . 00

43استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی سالمتی21 02 : 15 . 00

44هاشمی نژاد (ژ)سید ایریک مرتضوی22 02 : 00 . 00

45آموزشگاههای نیشابوررامین علیزاده23 02 : 15 . 00

46استخرهاشمی نژآد مپارسا عبدالصمدی24 02 : 17 . 00

47استخر کوثرفربد ترابی25 02 : 25 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 200مترآزاد21

13استخر کوثرامیرعلی نجارباشی1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمامیر علی ایزی2 00 : 00 . 00

15کوثر (الف)محمدرضا زارع3 00 : 00 . 00

22استخر آبی هشتم (ب)آرین راحت خورشبری4 00 : 00 . 00

23کوثر (ج)کوروش طائفی شاندیز5 00 : 00 . 00

24استخر آبفامحمد معین رضائی6 00 : 00 . 00

25کوثر (ج)امیررضا علی نیا7 00 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ج)امیرعلی عطایی8 00 : 00 . 00

31والیت چناران آقایی9 00 : 00 . 00

32هاشمی نژاد (ژ)سام سپاهی10 06 : 00 . 00

33استخر ارمغان سبزوارایلیا خسروآبادی11 03 : 25 . 00

34استخر نی سایا نیشابورمهرتاش محبی12 03 : 20 . 50

35استخرهاشمی نژآد معلیرضا کیانی خواه13 03 : 55 . 55

36والیت چناران نظامی14 00 : 00 . 00

37استخر آبی هشتم (ج)دانیال قرشی تبریزی15 00 : 00 . 00

41استخر ارمغان سبزوارسید حسین مهری16 03 : 19 . 00

42استخر شهید چمران سبزوار بمتین الری17 03 : 10 . 00

43استخر حججیمحمد حسام غنی مشهدی18 03 : 00 . 00

44استخر کوثرکوروش میمندی19 02 : 51 . 00

45استخر کارگرانحامد اسدی20 03 : 05 . 00

46استخر حججیامیررضا رنگ امیز21 03 : 15 . 00

47استخر کارگرانامیرعلی تقوایی22 03 : 20 . 00

51استخر آبفاامیر پارسا نصیری23 02 : 48 . 00

52هیات شنای نیشابور (ب)امیر حسین انتظاری24 02 : 45 . 00

53استخر هاشمی نژادمیالد امینی25 02 : 40 . 00

54هیات شنای نیشابورامیر حسین محسن ابادی26 02 : 36 . 00

55استخر هاشمی نژاد مشهدحامد موسی ئیان27 02 : 40 . 00

56هیات شنای نیشابور (ب)کیان لگزیان28 02 : 45 . 00

57استخر شهید چمران سبزوار الفعلی آریاسرشت29 02 : 50 . 50

61استخرهاشمی نژآد میاسین آذرباد30 02 : 33 . 00

62آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی31 02 : 25 . 00

63استخر شهید حججی مشهدآرتین اردکانیان32 02 : 25 . 00

64استخر شهید حججی مشهدامیرسبحان نصری33 02 : 25 . 00

65آموزشگاههای نیشابورشهریار خدابخشی34 02 : 25 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

66استخر آبی هشتم (الف)امیریوسف شاهزاده35 02 : 33 . 00

67هیات شنای نیشابورعلی فتحی36 02 : 35 . 00



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 100متر قورباغه22

13استخر آبی هشتمایلیا ولی زاده1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمعلیرضا حیدری بزمرگی2 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (الف)پوریا نمازی3 00 : 00 . 00

21هاشمی نژاد (ژ)رضا عباسی نیا4 00 : 00 . 00

22استخر کوثرکوروش داوری5 00 : 00 . 00

23استخر آبی هشتم (ب)محمد کرامتی6 00 : 00 . 00

24هاشمی نژاد (ژ)ایلیا کمانی نژاد7 02 : 02 . 00

25استخر آبی هشتم (ب)کیارش واحداحمدیان8 00 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ج)امیرمحمد کرامتی9 00 : 00 . 00

27والیت چناران وهابی10 00 : 00 . 00

31استخر ارمغان سبزوارحسین مسعودیان11 01 : 55 . 00

32استخر نی سایا نیشابورسروش لقائیان12 01 : 35 . 50

33استخر شهید چمران سبزوار بابوالفضل ایزی13 01 : 30 . 00

34استخر آبفارادین زمانی14 01 : 25 . 00

35استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم15 01 : 30 . 00

36استخر ارمغان سبزوارابوالفضل صدرنیا16 01 : 39 . 00

37استخر کارگرانشروین حق پناه17 01 : 56 . 00

41استخر شهید چمران سبزوار الفسید موسی الرضا ساجدی18 01 : 17 . 00

42استخرهاشمی نژآد معلی اصغر خوشخو آبقد19 01 : 09 . 00

43استخر شهید حججی مشهدعلی حیدری20 01 : 08 . 00

44استخر شهید حججی مشهدامیر عباس شهرکی21 01 : 06 . 00

45استخر هاشمی نژاد مشهدامیر حسین یزدی نژاد22 01 : 08 . 00

46استخر کوثرمیالد میرشاهی23 01 : 16 . 91

47استخرهاشمی نژآد محمیدرضا بهجتی نسب24 01 : 20 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 100 متر قورباغه23

13استخر آبی هشتم (الف)سامان رهنما1 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتممحمد صادق آگاه2 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)سیدمهدی عبادی کاخکی3 00 : 00 . 00

22کوثر(ب)ایلیا نعیمی قلی مشهد4 00 : 00 . 00

23کوثر (الف)هومن عزتی اصل5 00 : 00 . 00

24کوثر (الف)امیر پویا امنا6 00 : 00 . 00

25کوثر(ب)امیر محمد براتپور7 00 : 00 . 00

26استخر آبی هشتم (ب)محمدطاها گل محمدزاده8 00 : 00 . 00

31هاشمی نژاد(م)امیرعباس عطارزاده9 00 : 00 . 00

32والیت چناران امامی10 00 : 00 . 00

33استخر آبی هشتم (ج)حمیدرضا مجیدیان11 00 : 00 . 00

34استخر شهید حججی مشهدابولفضل سرداریان باجگیران12 00 : 00 . 00

35استخر آبی هشتم (ج)امیر علی نخعی عالقه13 00 : 00 . 00

36والیت چناران ابراهیم زاده14 00 : 00 . 00

37هاشمی نژاد(م)طاها برادران خلخالی15 00 : 00 . 00

41هاشمی نژاد (ژ)متین افخمی زابلیان16 03 : 00 . 00

42استخر کارگرانسید محمد کمیل جوادی مقدم17 01 : 45 . 00

43استخر آبفاکوروش روح بخش عظیمی18 01 : 40 . 00

44استخر ارمغان سبزواربنیامین فضلی19 01 : 38 . 00

45استخرهاشمی نژآد ممانی سلمانیان20 01 : 40 . 00

46استخر کارگرانعرفان زارع21 01 : 50 . 00

47هاشمی نژاد (ژ)محمدجواد لقا22 03 : 00 . 00

51استخر نی سایا نیشابوریزدان محمودی23 01 : 30 . 12

52استخر کوثرامیر بیگلرزاده24 01 : 28 . 68

53استخر شهید چمران سبزوار الفحسام فوالدی25 01 : 22 . 00

54استخر شهید حججی مشهدعلی شوکتی26 01 : 20 . 00

55استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی27 01 : 25 . 00

56استخر آبفانیما زهرایی28 01 : 30 . 00

57استخر کوثرپویا حبیبی29 01 : 30 . 57

61استخر نی سایا نیشابورمعراج خدادادی30 01 : 15 . 87

62هیات شنای نیشابورمحمد حسین صفائیان31 01 : 14 . 00

63استخر هاشمی نژاد مشهدمهدیار سامغانی32 01 : 12 . 00

64آموزشگاههای نیشابورعل صداقت33 01 : 09 . 00

65آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری34 01 : 13 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

66هیات شنای نیشابورمتین بازوبندی35 01 : 14 . 00

67استخرهاشمی نژآد مامیر علی حقیقت خواه36 01 : 20 . 00



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 100 متر قورباغه24

11کوثر (الف)شنتیا مشهدی1 00 : 00 . 00

12استخر آبی هشتم (ب)سینا رهنما2 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتمارین ایمانی دلویی3 00 : 00 . 00

14استخر آبی هشتمپوریا محمد پور4 00 : 00 . 00

15استخر آبی هشتم (ب)سیدعلیرضا جودی5 00 : 00 . 00

16استخر ارمغان سبزوارمحمدطاها دالورنژاد6 00 : 00 . 00

17کوثر (الف)امیرعلی نوجوان7 00 : 00 . 00

21استخر آبی هشتم (ج)امیرعلی عطایی8 00 : 00 . 00

22کوثر (ج)کیان احسانی9 00 : 00 . 00

23کوثر(ب)امیر علی چمنی فریمانی10 00 : 00 . 00

24استخر آبفامحمد معین رضائی11 00 : 00 . 00

25کوثر(ب)پرهام توکلی12 00 : 00 . 00

26کوثر (ج)ارشام فاضل وظیفه شناس13 00 : 00 . 00

27والیت چناران غفاریان خرم14 00 : 00 . 00

31والیت چناران آقایی15 00 : 00 . 00

32استخر ارمغان سبزوارایلیا حسینی16 01 : 56 . 00

33استخر شهید چمران سبزوار الفمهدی رمضانی17 01 : 45 . 30

34استخر نی سایا نیشابورامیرحسین بوژمهرانی18 01 : 45 . 29

35هیات شنای نیشابور (ب)ارشیا آوخ19 01 : 50 . 00

36استخر کارگرانامیرعلی تقوایی20 01 : 58 . 00

37استخر آبی هشتم (ج)دانیال قرشی تبریزی21 00 : 00 . 00

41هیات شنای نیشابور (ب)علی خماریان22 01 : 43 . 00

42استخر نی سایا نیشابورحسین بوژمهرانی23 01 : 40 . 76

43استخر کارگرانمتین فرید مهر24 01 : 40 . 00

44استخر آبی هشتم (الف)سیدامیرمحمد سیدان25 01 : 39 . 00

45استخر آبی هشتم (الف)محمدیوسف شمس26 01 : 40 . 00

46استخر کوثرماهان بیات27 01 : 40 . 79

47استخر شهید چمران سبزوار بعادل شریفی تبار28 01 : 45 . 00

51استخر شهید چمران سبزوار الفایلیا نصیری29 01 : 35 . 50

52استخر کوثرکاوه راموز30 01 : 33 . 00

53استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهدی حشمتی31 01 : 30 . 00

54استخر هاشمی نژادایلیا خدایاری جیران32 01 : 30 . 00

55هیات شنای نیشابورامیر علی ثابتی33 01 : 30 . 00

56استخر حججیسیدمحمدجواد طباطبائی34 01 : 35 . 00

57استخر آبفاسعید سلیمانی35 01 : 38 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

61استخر هاشمی نژاد مشهدطاها کرمانی نژاد36 01 : 26 . 00

62آموزشگاههای نیشابورامیر رضا لگزیان37 01 : 24 . 00

63استخرهاشمی نژآد ممحمد منوچهری محجوب38 01 : 20 . 00

64استخرهاشمی نژآد مامیر سجاد عظیمی برخورداری39 01 : 16 . 00

65آموزشگاههای نیشابورآرش عابدی40 01 : 23 . 00

66استخر شهید حججی مشهدمهدی فتوحی نیا41 01 : 25 . 00

67هیات شنای نیشابورامیر حسین محسن ابادی42 01 : 30 . 00



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 200متر کرال پشت25

13استخر ارمغان سبزوارحسین مسعودیان1 04 : 10 . 00

14استخرهاشمی نژآد مسینا جمشیدی2 03 : 55 . 55

15استخر آبی هشتم (الف)عماد شبانی3 00 : 00 . 00

22استخرهاشمی نژآد مپویا بیدستانی4 02 : 25 . 55

23استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا5 02 : 25 . 00

24استخر شهید حججی مشهدابولفضل سام6 02 : 20 . 00

25استخر شهید حججی مشهدمازیار بکیان7 02 : 25 . 00

26استخر کارگرانبهرام هوشیار حسینی8 03 : 55 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 200متر کرال پشت26

12استخر کوثرسپهر دری1 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتم (ب)سپهر سروقدی2 00 : 00 . 00

14استخر نی سایا نیشابورمانی رحمانی مقدم3 03 : 05 . 13

15استخر کوثرمحمد پارسا صفایی4 00 : 00 . 00

21استخر شهید حججی مشهداریا باقر نیا5 02 : 45 . 00

22استخر نی سایا نیشابورمعراج خدادادی6 02 : 32 . 11

23آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی7 02 : 25 . 00

24آموزشگاههای نیشابوررامین علیزاده8 02 : 20 . 00

25استخرهاشمی نژآد ممعید نامداری9 02 : 25 . 00

26هیات شنای نیشابورعلی برجی10 02 : 35 . 00

27استخر آبفاامیر حسین اصغرزاده11 02 : 50 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 200متر کرال پشت27

12کوثر (الف)محمدرضا زارع1 00 : 00 . 00

13استخر کوثربنیامین خطیبی2 00 : 00 . 00

14استخر کوثرامیرعلی نجارباشی3 00 : 00 . 00

15کوثر (الف)البرز اسماعیلی4 00 : 00 . 00

21استخرهاشمی نژآد معلیرضا کیانی خواه5 04 : 22 . 22

22استخر آبفاامید ببرعلی شاه6 03 : 40 . 00

23استخر آبفاآرشا فرشچیان دربان7 03 : 20 . 00

24استخر شهید چمران سبزوار الفمحمدمهبد اصغری8 03 : 19 . 40

25استخر ارمغان سبزوارسید حسین مهری9 03 : 38 . 00

26استخر ارمغان سبزوارحسین پور بشیری10 03 : 44 . 00

27هاشمی نژاد (ژ)معین بهشتی11 07 : 00 . 00

31استخر حججیسیدمحمدجواد طباطبائی12 03 : 15 . 00

32هیات شنای نیشابور (ب)یاسین انجیدنی13 02 : 55 . 00

33استخر آبی هشتم (الف)امیریوسف شاهزاده14 02 : 50 . 00

34استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهدی حشمتی15 02 : 45 . 00

35هیات شنای نیشابور (ب)بردیا جمال16 02 : 55 . 00

36استخر هاشمی نژادسید علیرضا مهدی زاده17 03 : 10 . 00

37استخر حججیارسالن عربشاهی18 03 : 15 . 00

41هیات شنای نیشابورامیر علی سید آبادی19 02 : 40 . 00

42آموزشگاههای نیشابورامیر محمد داراشانی20 02 : 40 . 00

43استخر شهید حججی مشهدسینا نظری فخرآباد21 02 : 40 . 00

44استخرهاشمی نژآد ممتین عالیی22 02 : 28 . 00

45استخر شهید حججی مشهدحامی فرخی23 02 : 40 . 00

46آموزشگاههای نیشابورشهریار خدابخشی24 02 : 40 . 00

47هیات شنای نیشابورعلی فتحی25 02 : 40 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 100متر پروانه28

12استخرهاشمی نژآد مامیر حسین حامد ابراهیمی1 00 : 00 . 00

13استخر کارگرانمعراج دارابی2 01 : 20 . 00

14استخر آبفارادین زمانی3 01 : 14 . 00

15استخر کوثرمهدیار برات پور4 00 : 00 . 00

21استخر کوثرامیر محمد سوری5 01 : 10 . 33

22استخرهاشمی نژآد ممحمد مهدی نیکمهر6 01 : 05 . 00

23استخر شهید حججی مشهدمازیار بکیان7 01 : 01 . 00

24استخر شهید حججی مشهدکیارش دین پناه8 00 : 58 . 00

25استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا9 01 : 03 . 00

26استخر آبی هشتم (الف)سپهر سرابی10 01 : 08 . 00

27استخر شهید چمران سبزوار الفاحمدرضا خیر آبدی11 01 : 12 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 100متر پروانه29

11استخر آبفاپوریا عباسی شهری1 00 : 00 . 00

12کوثر (الف)پرهام تدین2 00 : 00 . 00

13استخر آبی هشتم (ب)سپهر سروقدی3 01 : 45 . 00

14استخر کارگرانامیرمنصور حکمت4 01 : 40 . 00

15استخر آبفاصدرا صالحی5 01 : 45 . 00

16کوثر (الف)امیر عطا حسنی زاده6 00 : 00 . 00

17کوثر(ب)سبحان تذکری7 00 : 00 . 00

21استخر نی سایا نیشابوریزدان محمودی8 01 : 35 . 22

22استخر نی سایا نیشابورابوالفضل دماوندی9 01 : 30 . 34

23استخر کارگرانسبحان صفرزاده نساجی10 01 : 19 . 00

24هیات شنای نیشابورمهدی قدمیاری11 01 : 15 . 00

25استخرهاشمی نژآد مامیر حسین فیوجی12 01 : 20 . 00

26استخر آبی هشتم (الف)فرنام زرین چیان13 01 : 35 . 00

27استخر کوثرابوالفضل چوالئی14 01 : 39 . 00

31استخر شهید حججی مشهدمحمد پارسا اخالقی15 01 : 12 . 00

32آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی16 01 : 05 . 00

33آموزشگاههای نیشابورکوروش جعفری17 01 : 03 . 00

34استخرهاشمی نژآد مامیر کیان حقیقت خواه18 00 : 59 . 00

35استخر کوثرفربد ترابی19 01 : 05 . 00

36هیات شنای نیشابورعلی برجی20 01 : 10 . 00

37استخر شهید حججی مشهدعلی شوکتی21 01 : 12 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 11-10سالرشته : 100متر پروانه30

11کوثر (ج)کیان احسانی1 00 : 00 . 00

12کوثر(ب)امیر علی چمنی فریمانی2 00 : 00 . 00

13استخرهاشمی نژآد میاسین آذرباد3 03 : 22 . 22

14استخرهاشمی نژآد مامیرحسین بردوئی4 02 : 55 . 55

15کوثر (الف)کسری امیری نزاد5 00 : 00 . 00

16کوثر(ب)شایان علی پور6 00 : 00 . 00

21استخر ارمغان سبزوارحسین پور بشیری7 01 : 47 . 00

22استخر نی سایا نیشابورمازیار مرکبی8 01 : 42 . 37

23استخر آبی هشتم (الف)پارسا بی ریایی9 01 : 27 . 50

24استخر هاشمی نژادسید علیرضا مهدی زاده10 01 : 27 . 00

25استخر کوثرماهان بیات11 01 : 29 . 00

26استخر نی سایا نیشابورحسین بوژمهرانی12 01 : 46 . 72

27استخر ارمغان سبزوارایلیا خسروآبادی13 01 : 53 . 00

31استخر شهید چمران سبزوار الفامین ایزی14 01 : 25 . 50

32هیات شنای نیشابور (ب)امیر حسین انتظاری15 01 : 25 . 00

33استخر هاشمی نژاد مشهدحامد موسی ئیان16 01 : 22 . 00

34استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا معین الدینی17 01 : 22 . 00

35استخر شهید چمران سبزوار بنیما خادم الشریعه18 01 : 25 . 00

36هیات شنای نیشابور (ب)بردیا جمال19 01 : 25 . 00

37استخر کوثرکوروش میمندی20 01 : 26 . 00

41هیات شنای نیشابورعلی محروقی21 01 : 21 . 00

42آموزشگاههای نیشابورامیر محمد داراشانی22 01 : 19 . 00

43آموزشگاههای نیشابورامیر علی سام23 01 : 15 . 00

44استخر شهید حججی مشهدآرتین اردکانیان24 01 : 15 . 00

45استخر شهید حججی مشهداحمد رضا اعیانی ثانی25 01 : 18 . 00

46استخر هاشمی نژادسید مهدی یار محمودی26 01 : 21 . 00

47استخر آبی هشتم (الف)فرنام ثقفی27 01 : 21 . 50

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 15-14سالرشته : 800متر آزاد34

11استخر کوثرپوریا سید جعفری1 00 : 00 . 00

12استخر کارگرانبهرام هوشیار حسینی2 00 : 00 . 00

13استخرهاشمی نژآد مپویا بیدستانی3 09 : 10 . 00

14استخر شهید حججی مشهدسید مهدی فرید مهر4 08 : 10 . 00

15استخر شهید چمران سبزوار الفاحمدرضا خیر آبدی5 12 : 00 . 00

16استخر آبی هشتم (الف)عماد شبانی6 00 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۸/۲۳

لیست شرکت کنندگان مسابقه

لیگ شنای پسران استان خراسان رضوی 1398 رده سنی  باالی10

Start List

رده سنی : 13-12سالرشته : 800متر آزاد35

12استخر کوثرابوالفضل چوالئی1 00 : 00 . 00

13استخر شهید حججی مشهدمحمد طاها سمائی2 10 : 00 . 00

14استخرهاشمی نژآد مپارسا عبدالصمدی3 09 : 45 . 00

15استخر آبفاامیر حسین اصغرزاده4 15 : 00 . 00

16کوثر (الف)پرهام تدین5 00 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد




