
۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 200مترآزاد1

12هیات شنای شهر ریاریان احمدی1 02 : 40 . 00

13استان بوشهراحسان نژاد حسینی2 02 : 08 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)علیرضا صفری3 02 : 07 . 00

15آکادمی شنای تبریزرضا ایازی4 02 : 25 . 00

16آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد5 02 : 40 . 00

21استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی6 02 : 05 . 00

22استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی7 02 : 03 . 00

23هاشمی نژاد بسید پارسا خورسند8 01 : 56 . 00

24استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز9 01 : 55 . 00

25هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد10 02 : 02 . 50

26آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)محمد جبلی11 02 : 03 . 23

27هیات شنای مرکزیمهران مسن12 02 : 05 . 50

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 200مترآزاد2

13استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی1 04 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)حامد عبدالهی2 03 : 45 . 00

15هاشمی نژاد باردالن ذوالفقاری3 00 : 00 . 00

21مرودشتمحمد امین زارع4 03 : 00 . 00

22هیات شنای استان سمنانپارسا پندارپور فرد5 02 : 40 . 00

23باشگاه پاس تهرانسبحان جانمراد نوری6 02 : 33 . 82

24آراد گیالنامیر تعبد7 02 : 25 . 12

25باشگاه پاس تهرانمعین کوثری8 02 : 34 . 45

26مرودشتاحمد رضا دهقانی9 02 : 52 . 00

31آراد گیالنامیر سام راستگوی فهیم10 02 : 25 . 00

32هیات شنای استان سمنانعرفان یونسیان11 02 : 20 . 00

33آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده12 02 : 15 . 00

34والهای آبیآریا قنبرزاده13 02 : 15 . 00

35استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی14 02 : 18 . 00

36استخر هاشمی نژاد مشهدکیارش دین پناه15 02 : 20 . 00

37آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور16 02 : 25 . 00

41استخر هاشمی نژادعلی اصغر خوشخو آبقد17 02 : 10 . 00

42استخر هاشمی نژاد مشهدسید مهدی فرید مهر18 02 : 07 . 00

43استان چهار محال و بختیاریسید عبدالرحیم حسینی19 02 : 05 . 14

44آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی محمد اکبری20 02 : 05 . 00

45استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری21 02 : 07 . 00

46استخر هاشمی نژادعلی صادقی ثمرجان22 02 : 08 . 00

47هیات شنای استان  البرزعلیرضا تقی بیگی23 02 : 14 . 00

51هیات شنای مازندرانعلی کردنائیج24 01 : 59 . 50

52هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی25 01 : 55 . 40

53موج ایران (الف)علی جبلی26 01 : 52 . 90

54موج ایران (الف)مهران قاسم زاده اصل27 01 : 52 . 90

55هیات شنای مرکزیعلی جعفری28 01 : 53 . 20

56آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی29 01 : 58 . 00

57هیات شنای استان  البرزامیررضا بامداد30 02 : 03 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 200مترآزاد3

12استخر شهید بابک خوزستان(ب)امیر حسین رضایی1 04 : 00 . 00

13والهای آبیکیان زهادی2 03 : 00 . 00

14دلفین تهران(ب)محمد اعتباری جیرسرائی3 02 : 45 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان(ب)دانیال سواری4 04 : 00 . 00

21استخر کارون اهوازامیرحسین موذن زاده5 02 : 40 . 00

22دلفین تهران(الف)علیرضا نظری6 02 : 40 . 00

23استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی دلگشائی7 02 : 35 . 00

24هیات شنای شهر ریمحمدفاضل حاج امینی8 02 : 34 . 00

25باشگاه پاس تهرانسهیل سپاهی9 02 : 35 . 20

26دلفین تهران(ب)برایان ترابی مسیحی10 02 : 40 . 00

27استخر آبی هشتم (ب)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی11 02 : 40 . 00

31آراد گیالنآراد فرزانه12 02 : 30 . 10

32دلفین تهران(الف)محمدبهراد احمدمرویلی13 02 : 30 . 00

33استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان14 02 : 24 . 00

34استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی15 02 : 21 . 00

35تیم شنای رودهنآریا جاویدنیا16 02 : 24 . 14

36استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم17 02 : 30 . 00

37استخر آبی هشتم (ب)عماد شبانی18 02 : 31 . 00

41هاشمی نژاد بکوروش داوری19 02 : 20 . 00

42هیات شنای استان  البرزرامی شرهانی20 02 : 18 . 00

43هیات شنای استان فارسسهیل جوانمردی21 02 : 12 . 05

44هیات شنای استان فارسمحمدرضا مرادی22 02 : 12 . 00

45آموزشگاههای نیشابورمهرزاد سپهران23 02 : 16 . 00

46استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی24 02 : 20 . 00

47والهای آبیپوریا قادری25 02 : 20 . 12

51هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهابوالفضل مرادی26 02 : 12 . 00

52کیان شنای گلستانفرنام چنگیزی27 02 : 10 . 00

53استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارسید موسی الرضا ساجدی28 02 : 10 . 00

54استان چهار محال و بختیاریامید صادقی29 02 : 08 . 00

55هیات شنای شهر ریامیررضا سهرابی30 02 : 10 . 00

56هاشمی نژاد بامیر محمد سوری31 02 : 10 . 00

57هیات شنای استان سمنانسید مهدی سید موسوی32 02 : 12 . 00

61هیات شنای استان  البرزآریا عباسزاده33 02 : 08 . 00

62آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سپهر طالبی34 02 : 05 . 32

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63هیات شنای مازندرانابوالفضل غالمعلی پور35 02 : 05 . 00

64موج ایران (الف)فرناد دهقان کار36 02 : 05 . 00

65آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی37 02 : 05 . 18

66هیات شنای مرکزیفرزاد هفتانی38 02 : 05 . 40

67موج ایران (الف)سهیل بیاتی39 02 : 08 . 00

71هیات شنای مازندرانابوالغضل نوربخش قادی40 02 : 03 . 00

72استخر نور منطقه 6 تهرانعلی افشار41 01 : 58 . 00

73استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی سالمتی42 01 : 56 . 00

74استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو43 01 : 55 . 00

75استخر هاشمی نژاد مشهدامیر کیان حقیقت خواه44 01 : 56 . 00

76هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی45 02 : 02 . 20

77هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور46 02 : 04 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 200مترآزاد4

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد2 05 : 00 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

21والهای آبیمحمد حسین داعی انارکرکی4 03 : 30 . 00

22استخر کارون اهوازامیرسام قوام پور5 03 : 20 . 00

23دلفین تهران(الف)مهدی اعتباری جیرسرائی6 03 : 20 . 00

24باشگاه پاس تهرانماهان پورباقری7 03 : 00 . 23

25استخر کارون اهوازنواب معیدی جرفی8 03 : 20 . 00

26دلفین تهران(الف)شایان درودیانی9 03 : 25 . 00

27والهای آبیسینا یوسفی10 03 : 40 . 00

31استخر نور منطقه6 تهران جپویا محمدیان11 03 : 00 . 00

32هاشمی نژاد بکوروش میمندی12 02 : 45 . 00

33هیات شنای استان  البرزپارسا صالحی13 02 : 35 . 00

34آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ارشیا موحدی14 02 : 34 . 24

35هیات شنای استان سمنانحسین وحیدی15 02 : 35 . 00

36باشگاه پاس تهرانرادین ممیزی16 02 : 56 . 63

37هیات شنای استان سمنانعرشیا عرب یار محمدی17 03 : 00 . 00

41استخر نور منطقه 6 تهران بآرین احمدی نژاد18 02 : 30 . 00

42استان چهار محال و بختیاریفرهان طالبی پور19 02 : 26 . 06

43آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی20 02 : 25 . 00

44هاشمی نژاد بفربد ترابی21 02 : 24 . 00

45هیات شنای مازندرانمحمد ماهان پور عزیز مقری22 02 : 25 . 00

46استخر نور منطقه 6 تهران بامیر علی گلشن23 02 : 29 . 00

47آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ماهان مالیری24 02 : 33 . 52

51هیات شنای استان فارسمحمد متین پیروزبخت25 02 : 19 . 00

52هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما26 02 : 16 . 00

53موج ایران (الف)آرمان حسنی27 02 : 14 . 00

54هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری28 02 : 14 . 00

55هیات شنای مرکزیمهبد شریفی ساکی29 02 : 15 . 50

56هیات شنای مرکزیآرمین سادات30 02 : 18 . 50

57آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری31 02 : 23 . 00

61مدرسه قهرمان مشهدامیرسبحان نصری32 02 : 10 . 00

62استخر هاشمی نژاد مشهدابوالفضل چوالئی33 02 : 07 . 00

63استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف34 02 : 07 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

64استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا عبدالصمدی35 02 : 06 . 00

65استخر نور منطقه 6 تهرانامیر علی سنجیده36 02 : 07 . 00

66مدرسه قهرمان مشهدمهدی فتوحی نیا37 02 : 10 . 00

67موج ایران (الف)یاشار سلیمانی38 02 : 12 . 38



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 100متر کرال پشت5

13هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار1 01 : 09 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی حسونی2 01 : 05 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)محمدرضا شوندی3 01 : 10 . 00

22استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده4 00 : 59 . 00

23استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد قائمی5 00 : 57 . 60

24استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی6 00 : 56 . 70

25هیات شنای شهر ریسپهر مقدسی7 00 : 58 . 00

26هیات شنای مرکزیحسین رئوفی8 01 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 100متر کرال پشت6

13هدف قمپویا فالح1 01 : 20 . 03

14آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده2 01 : 18 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی3 02 : 00 . 00

21آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی نیکخواه4 01 : 15 . 56

22موج ایران (ب)آروین اکبری5 01 : 12 . 80

23موج ایران (الف)سام بالود6 01 : 12 . 00

24هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی7 01 : 12 . 00

25موج ایران (ب)پوریا کاکاوند8 01 : 12 . 00

26هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو9 01 : 15 . 00

31هیات شنای استان  البرزعلیرضا تقی بیگی10 01 : 10 . 00

32استخر هاشمی نژاد مشهدکیارش دین پناه11 01 : 06 . 00

33استان چهار محال و بختیاریمحمد رضا صادقی12 01 : 04 . 10

34مرودشتمیثم بهمئی13 01 : 03 . 00

35هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی14 01 : 04 . 50

36هیات شنای مازندرانعلی عموئی15 01 : 09 . 00

37استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی16 01 : 12 . 00

41هیات شنای شهر ریحسین شادمهر17 01 : 01 . 00

42کیان شنای گلستانپدرام کشمیری18 01 : 00 . 00

43هیات شنای مرکزیعلی جعفری19 00 : 59 . 20

44کیان شنای گلستانهومر عباسی20 00 : 56 . 60

45استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل قبادی21 00 : 59 . 30

46استخر نور منطقه 6 تهرانسیدامیرهومن میرمنتهائی22 01 : 01 . 00

47استخر هاشمی نژادمازیار بکیان23 01 : 01 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 100متر کرال پشت7

12دلفین تهران(ب)برایان ترابی مسیحی1 00 : 00 . 00

13استخر شهید بابک خوزستان(ب)آراد سیف علی نسب2 02 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی عباسی3 01 : 45 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان(ب)دانیال سواری4 02 : 00 . 00

21دلفین تهران(الف)علیرضا نظری5 01 : 25 . 00

22استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی6 01 : 18 . 00

23والهای آبیمهربد ملکزاده7 01 : 18 . 00

24استخر آبی هشتم (ب)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی8 01 : 17 . 00

25استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری9 01 : 18 . 00

26استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان10 01 : 20 . 00

27استخر کارون اهوازامیرحسین موذن زاده11 01 : 27 . 00

31استخر آبی هشتم (ب)عماد شبانی12 01 : 15 . 00

32آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیرارسالن زارع مهرجردى13 01 : 13 . 92

33استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی14 01 : 11 . 00

34هیات شنای استان فارسسهیل جوانمردی15 01 : 11 . 00

35آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیر ارین پوردارسرایی16 01 : 12 . 84

36استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی17 01 : 15 . 00

37باشگاه پاس تهرانعلی شب باز18 01 : 15 . 82

41هاشمی نژاد بامیر محمد سوری19 01 : 10 . 00

42استان چهار محال و بختیاریمتین ارزنده20 01 : 10 . 00

43هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهحسین حسن بیگی21 01 : 08 . 00

44استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پارسا نورآئین22 01 : 08 . 00

45تیم شنای رودهنآریا جاویدنیا23 01 : 09 . 58

46آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی24 01 : 10 . 00

47هیات شنای مرکزیمهدیار پیرهادی25 01 : 10 . 20

51هیات شنای مازندرانامیر علی قاچان26 01 : 08 . 00

52استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا27 01 : 05 . 00

53هیات شنای مازندرانمانی رستم نژاد28 01 : 04 . 00

54آموزشگاههای نیشابورایلیا فتحی29 01 : 04 . 00

55هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور30 01 : 05 . 00

56هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار31 01 : 06 . 00

57هاشمی نژاد بکوروش داوری32 01 : 08 . 00

61هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی33 01 : 03 . 00

62موج ایران (الف)بنیامین سلیمان آبادی34 01 : 01 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی سالمتی35 00 : 59 . 90

64استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل سام36 00 : 59 . 00

65استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو37 01 : 01 . 00

66هیات شنای مرکزیصالح نادری38 01 : 01 . 20

67هیات شنای استان  البرزسید کسری میرسمیعی39 01 : 03 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 100متر کرال پشت8

11آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی1 00 : 00 . 00

12استخر کارون اهوازمحمد امین سالمات2 01 : 45 . 00

13والهای آبیمهراد ملکزاده3 01 : 35 . 00

14هیات شنای استان البرز(ب)طاها عباسپور4 01 : 32 . 00

15دلفین تهران(الف)مهدی اعتباری جیرسرائی5 01 : 40 . 00

16آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت6 00 : 00 . 00

21استخر نور منطقه 6 تهران بسام راد صمیمی مهر7 01 : 25 . 00

22آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین کاظمی8 01 : 22 . 25

23دلفین تهران(الف)انوش ساالرکیا9 01 : 20 . 00

24هیات شنای مرکزیداریوش رضایی10 01 : 18 . 50

25مدرسه قهرمان مشهدآبتین تاج الدین11 01 : 22 . 00

26باشگاه پاس تهرانسروش اکبری گرجی12 01 : 24 . 28

27والهای آبیکاوه عبدالرحیمی13 01 : 28 . 00

31هاشمی نژاد بکاوه راموز14 01 : 18 . 00

32استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی15 01 : 18 . 00

33هاشمی نژاد بمحمد ارشیا ادبی ابکوه16 01 : 15 . 00

34هیات شنای مرکزیکوروش احمدی17 01 : 14 . 50

35استان چهار محال و بختیاریفرهان طالبی پور18 01 : 16 . 32

36هیات شنای مازندرانمحمد ماهان پور عزیز مقری19 01 : 18 . 00

37آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ماهان مالیری20 01 : 18 . 20

41موج ایران (الف)آرمان حسنی21 01 : 13 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر22 01 : 10 . 00

43هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی23 01 : 10 . 00

44هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر24 01 : 10 . 00

45موج ایران (الف)محمدمتین جهانگیری25 01 : 10 . 00

46هیات شنای استان فارسمحمد متین پیروزبخت26 01 : 12 . 00

47هیات شنای استان سمنانمحمد آج قلی27 01 : 13 . 00

51مدرسه قهرمان مشهداریا باقر نیا28 01 : 06 . 00

52آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی29 01 : 04 . 00

53استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف30 01 : 04 . 00

54استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد پارسا صفایی31 01 : 03 . 90

55استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پرهام نادری32 01 : 04 . 00

56آموزشگاههای نیشابورامیر علی سام33 01 : 05 . 00

57استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی نجارباشی34 01 : 07 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 50متر قورباغه9

13آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 00 : 36 . 00

14هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار2 00 : 35 . 00

15آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد3 00 : 37 . 00

22هیات شنای مازندراناحد احمدی4 00 : 33 . 00

23هیات شنای مرکزیمهران مسن5 00 : 32 . 90

24استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارامیرعلی مسعودیفر6 00 : 32 . 90

25هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد7 00 : 33 . 00

26استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی8 00 : 34 . 00

31هیات شنای مازندرانرضا بور9 00 : 32 . 90

32هیات شنای شهر ریاریان احمدی10 00 : 30 . 90

33هدف قمارسالن قائم مقامی11 00 : 30 . 01

34هیات شنای شهر ریمحمد حسین شیرازی12 00 : 30 . 00

35استخر هاشمی نژاد مشهدسید امین مهدیزاده13 00 : 30 . 05

36آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین انصارى اشلقى14 00 : 31 . 60

37استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد قائمی15 00 : 32 . 90

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 50متر قورباغه10

13استخر شهید بابک خوزستان (الف)حامد عبدالهی1 00 : 42 . 00

14استخر کارون اهوازابوالفضل حیدری2 00 : 40 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی3 00 : 42 . 00

22مرودشتاحمد رضا دهقانی4 00 : 38 . 00

23باشگاه پاس تهرانپارسا فصاحت5 00 : 37 . 23

24هیات شنای جنوب غرب تهرانعرشیا زهرایی محمد آبادی6 00 : 37 . 00

25هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو7 00 : 37 . 24

26باشگاه پاس تهرانبهراد صدیق8 00 : 39 . 29

31هدف قممحمد حسین معینی فر9 00 : 37 . 00

32موج ایران (ب)محمدمهدی باقری10 00 : 35 . 12

33والهای آبیپوریا بابایی11 00 : 35 . 00

34والهای آبیآرنیس غازاریان12 00 : 35 . 00

35آراد گیالنامیر تعبد13 00 : 35 . 00

36آراد گیالنامیر سام راستگوی فهیم14 00 : 35 . 12

37استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی15 00 : 37 . 00

41آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده16 00 : 34 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهرانسیدامیرهومن میرمنتهائی17 00 : 34 . 00

43استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری18 00 : 34 . 00

44آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آروین عال المحدثین19 00 : 33 . 89

45مرودشتمیثم بهمئی20 00 : 34 . 00

46آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور21 00 : 34 . 00

47هدف قممحمد حسن معینی فر22 00 : 34 . 40

51هیات شنای مرکزیاشکان یعقوبی23 00 : 32 . 90

52استخر هاشمی نژادعلی اصغر خوشخو آبقد24 00 : 31 . 10

53هیات شنای شهر ری(ب)سیدسبحان مهدئی25 00 : 30 . 95

54موج ایران (ب)عرشیا قدیری26 00 : 30 . 80

55موج ایران (الف)محمدامین سعدی27 00 : 31 . 00

56هیات شنای مرکزیامیر رضا نوروزی28 00 : 32 . 70

57هیات شنای شهر ری(ب)سهیل ستاری29 00 : 33 . 00

61آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی30 00 : 30 . 00

62هیات شنای شهر ریمحمدحسن شکری31 00 : 29 . 50

63استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه32 00 : 29 . 00

64استخر هاشمی نژادامیر حسین یزدی نژاد33 00 : 28 . 10

65استخر هاشمی نژاد مشهدسید ایمان مهدیزاده34 00 : 29 . 10

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

66هیات شنای شهر ریعرفان مقدم35 00 : 29 . 50

67کیان شنای گلستانمهدی سوخت سرایی36 00 : 30 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 50متر قورباغه11

13دلفین تهران(ب)محمدرضا رهنوردان چاالک1 00 : 47 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان(ب)امیر حسین رضایی2 00 : 45 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان(ب)آراد سیف علی نسب3 00 : 50 . 00

22استخر آبی هشتم (ب)فرنام زرین چیان4 00 : 44 . 40

23استخر نور منطقه6 تهران جعرشیا رضائی5 00 : 43 . 00

24هدف قمارمیا مرادخانی6 00 : 42 . 03

25استخر نور منطقه 6 تهران بمحمد مهدی حاجری7 00 : 44 . 00

26دلفین تهران(ب)نعیم شیخ محبوبی8 00 : 45 . 00

31باشگاه پاس تهرانسهیل سپاهی9 00 : 39 . 91

32استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی10 00 : 39 . 00

33استخر کارون اهوازکیارش موسوی11 00 : 38 . 00

34استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی ریحانی12 00 : 38 . 00

35دلفین تهران(الف)هیراد صالحی13 00 : 38 . 50

36استخر آبی هشتم (ب)سپهر سرابی14 00 : 39 . 00

37والهای آبیمتین عبدالهی سوهانکی15 00 : 40 . 00

41کیان شنای گلستانایلیا باقری16 00 : 38 . 00

42باشگاه پاس تهرانصدرا غالمی17 00 : 37 . 91

43استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پارسا نورآئین18 00 : 37 . 00

44استخر شهید بابک خوزستان (الف)حسین محمد زاده19 00 : 37 . 00

45استخر نور منطقه 6 تهران باُرُد فروغی20 00 : 37 . 20

46مرودشتحسین خالقی21 00 : 38 . 00

47استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم22 00 : 38 . 00

51آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)کی آرمین شاهسون23 00 : 35 . 24

52آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی24 00 : 35 . 00

53استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی25 00 : 34 . 00

54دلفین تهران(الف)مهداد اسالمی26 00 : 34 . 00

55هاشمی نژاد بامیر محمد سوری27 00 : 34 . 00

56هیات شنای مازندرانامیر علی قاچان28 00 : 35 . 00

57هیات شنای شهر ریمحمدفاضل حاج امینی29 00 : 36 . 00

61هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی30 00 : 33 . 20

62تیم شنای رودهنآرین احمدی وزمالئی31 00 : 33 . 00

63استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو32 00 : 33 . 00

64هیات شنای استان فارسکوروش شیرافکن نژاد33 00 : 33 . 00

65استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارسید موسی الرضا ساجدی34 00 : 33 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

66آراد گیالنآراد فرزانه35 00 : 33 . 10

67هیات شنای مرکزیمحمد رضا اورنگ36 00 : 33 . 30

71هاشمی نژاد بکوروش داوری37 00 : 32 . 00

72هیات شنای استان سمنانیزدان زمان نامیان38 00 : 32 . 00

73هیات شنای استان  البرزنیما باقر پور39 00 : 32 . 00

74هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهابوالفضل مرادی40 00 : 32 . 00

75هیات شنای شهر ریپارسا مهربان41 00 : 32 . 00

76آموزشگاههای نیشابورمهدیار سامغانی42 00 : 32 . 00

77آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی43 00 : 32 . 34

81هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع44 00 : 31 . 80

82استخر هاشمی نژاد مشهدمیالد میرشاهی45 00 : 30 . 00

83آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور46 00 : 30 . 00

84هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهامیر مطاعی47 00 : 30 . 00

85آموزشگاههای نیشابورعلی حیدری48 00 : 30 . 00

86استخر هاشمی نژاد مشهدامیر کیان حقیقت خواه49 00 : 30 . 00

87هیات شنای استان  البرزآریا عباسزاده50 00 : 31 . 90



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 50متر قورباغه12

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک2 00 : 55 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

21باشگاه پاس تهرانامیر مهدی خیری4 00 : 50 . 24

22استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد5 00 : 50 . 00

23استخر کارون اهوازامیرسام قوام پور6 00 : 46 . 00

24هیات شنای استان البرز(ب)آریا مقصودی7 00 : 42 . 50

25باشگاه پاس تهرانسروش اکبری گرجی8 00 : 49 . 24

26والهای آبیاردالن محمدی9 00 : 50 . 00

31آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)مانی فرح بخش10 00 : 40 . 36

32هاشمی نژاد بماهان بیات11 00 : 40 . 00

33والهای آبیکاوه عبدالرحیمی12 00 : 40 . 00

34دلفین تهران(الف)کسری بشپول13 00 : 40 . 00

35هیات شنای مازندرانشاهین قبادنیا14 00 : 40 . 00

36مرودشتامیر محمد سجادیان15 00 : 40 . 02

37استخر نور منطقه6 تهران جپویا محمدیان16 00 : 42 . 00

41کیان شنای گلستانسید آراد موسوی نسب17 00 : 38 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر18 00 : 38 . 00

43دلفین تهران(الف)محمدرضا اکبرنژاد19 00 : 38 . 00

44هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر20 00 : 38 . 00

45استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی21 00 : 38 . 00

46استخر نور منطقه 6 تهران بامیر علی گلشن22 00 : 38 . 00

47استخر هاشمی نژادمحمد پارسا اخالقی23 00 : 40 . 00

51هیات شنای مازندرانسید پارسا علیان امیری24 00 : 37 . 90

52آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده25 00 : 37 . 24

53هیات شنای استان سمنانپوریا واعظیان26 00 : 37 . 00

54هیات شنای استان فارسعلیرضا عرب27 00 : 36 . 00

55هیات شنای مرکزیکوروش احمدی28 00 : 37 . 20

56هیات شنای مرکزیآرش اسماعیلی29 00 : 37 . 50

57کیان شنای گلستانپرهام سلیمانی30 00 : 38 . 00

61استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا عبدالصمدی31 00 : 35 . 20

62هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما32 00 : 35 . 00

63موج ایران (الف)یاشار سلیمانی33 00 : 35 . 00

64هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی34 00 : 35 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

65موج ایران (الف)محمدمتین جهانگیری35 00 : 35 . 00

66آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی36 00 : 35 . 00

67مدرسه قهرمان مشهدمهدی فتوحی نیا37 00 : 36 . 00

71مدرسه قهرمان مشهدعلی شوکتی38 00 : 34 . 90

72آموزشگاههای نیشابورآرش عابدی39 00 : 34 . 00

73استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد علی گودرزی40 00 : 34 . 00

74استخر نور منطقه 6 تهرانامیر حسین کریم خان زند41 00 : 33 . 00

75استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارحسام فوالدی42 00 : 34 . 00

76استخر هاشمی نژاد مشهدامیر بیگلرزاده43 00 : 34 . 50

77هاشمی نژاد بکاوه راموز44 00 : 35 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 200متر پروانه13

11استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی1 02 : 38 . 00

12هیات شنای شهر ریشایان قلری2 02 : 20 . 00

13استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز3 02 : 15 . 00

14استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده4 02 : 10 . 00

15هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد5 02 : 18 . 50

16استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی6 02 : 20 . 00

17آکادمی شنای تبریزرضا ایازی7 02 : 55 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 200متر پروانه14

11هاشمی نژاد باردالن ذوالفقاری1 02 : 40 . 00

12آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده2 02 : 26 . 00

13والهای آبیامیرحسین قالیباف3 02 : 20 . 33

14استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری4 02 : 20 . 00

15آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سید حسام الدین بنی هاشمیان5 02 : 25 . 00

16آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آروین عال المحدثین6 02 : 35 . 00

21هیات شنای شهر ریمحمدحسن شکری7 02 : 13 . 00

22کیان شنای گلستانرضا صادقی8 02 : 11 . 00

23استخر هاشمی نژاد مشهدسید مهدی فرید مهر9 02 : 06 . 23

24موج ایران (الف)مهران قاسم زاده اصل10 02 : 06 . 00

25هیات شنای مازندرانعرفان رهبر11 02 : 10 . 00

26استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه12 02 : 12 . 00

27کیان شنای گلستانهومر عباسی13 02 : 16 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 50متر آزاد15

12آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد1 00 : 27 . 00

13هیات شنای مازندرانکارن قلی زاده2 00 : 26 . 00

14استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی3 00 : 26 . 00

15آکادمی شنای تبریزرضا ایازی4 00 : 27 . 00

16آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)محمد جبلی5 25 : 00 . 00

21هدف قمارسالن قائم مقامی6 00 : 25 . 01

22هیات شنای مازندراناحد احمدی7 00 : 24 . 00

23هیات شنای مرکزیسپهر حیدری8 00 : 23 . 95

24هیات شنای مرکزیحسین رئوفی9 00 : 23 . 90

25استخر شهید بابک خوزستان (الف)علیرضا صفری10 00 : 24 . 00

26هاشمی نژاد بسید پارسا خورسند11 00 : 24 . 00

27استان بوشهراحسان نژاد حسینی12 00 : 25 . 23

31آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین انصارى اشلقى13 00 : 23 . 50

32استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی14 00 : 23 . 00

33موج ایران (الف)سید طاها کامدار15 00 : 23 . 00

34استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی حسونی16 00 : 23 . 00

35هیات شنای شهر ریسپهر مقدسی17 00 : 23 . 00

36استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی18 00 : 23 . 30

37هیات شنای شهر ریمحمد حسین شیرازی19 00 : 23 . 50

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 50متر آزاد16

12هیات شنای استان سمنانپارسا پندارپور فرد1 00 : 30 . 00

13هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو2 00 : 29 . 18

14هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی3 00 : 29 . 00

15استخر کارون اهوازابوالفضل حیدری4 00 : 30 . 00

21هاشمی نژاد بمبین شکوهی5 00 : 28 . 00

22آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده6 00 : 28 . 00

23آراد گیالنامیر سام راستگوی فهیم7 00 : 28 . 00

24والهای آبیآریا قنبرزاده8 00 : 28 . 00

25آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور9 00 : 28 . 00

26هاشمی نژاد باردالن ذوالفقاری10 00 : 28 . 00

27هدف قمپویا فالح11 00 : 28 . 01

31موج ایران (ب)محمدمهدی باقری12 00 : 27 . 15

32هیات شنای استان سمنانعرفان یونسیان13 00 : 27 . 00

33والهای آبیامیرحسین قالیباف14 00 : 26 . 90

34استخر شهید بابک خوزستان (الف)عارف چراغی عارف چراغی15 00 : 26 . 00

35آراد گیالنامیر تعبد16 00 : 27 . 00

36باشگاه پاس تهرانسبحان جانمراد نوری17 00 : 27 . 12

37باشگاه پاس تهرانمعین کوثری18 00 : 27 . 69

41هیات شنای استان  البرزعلیرضا تقی بیگی19 00 : 25 . 70

42آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده20 00 : 25 . 00

43آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سید حسام الدین بنی هاشمیان21 00 : 25 . 00

44موج ایران (ب)عرشیا قدیری22 00 : 24 . 90

45هیات شنای شهر ری(ب)سیدسبحان مهدئی23 00 : 25 . 00

46هیات شنای مرکزیامیر رضا نوروزی24 00 : 25 . 20

47استخر شهید بابک خوزستان (الف)احمد رضا امیر25 00 : 26 . 00

51هیات شنای استان  البرزامیررضا بامداد26 00 : 24 . 70

52آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی محمد اکبری27 00 : 24 . 50

53استان چهار محال و بختیاریمحمد رضا صادقی28 00 : 24 . 10

54هیات شنای شهر ریحسین بهزاد29 00 : 24 . 00

55استخر هاشمی نژادسید احسان مهدیزاده30 00 : 24 . 20

56هیات شنای مازندرانعلی کردنائیج31 00 : 24 . 60

57هیات شنای مازندرانعرفان رهبر32 00 : 24 . 90

61هیات شنای شهر ریعرفان مقدم33 00 : 23 . 70

62هیات شنای مرکزیعلی جعفری34 00 : 23 . 10

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63استخر هاشمی نژاد مشهدکیارش دین پناه35 00 : 23 . 03

64موج ایران (الف)علی جبلی36 00 : 23 . 00

65موج ایران (الف)علی دادرس مقدم37 00 : 23 . 05

66استخر هاشمی نژادعلی صادقی ثمرجان38 00 : 23 . 10

67استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه39 00 : 23 . 95



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 50متر آزاد17

12استخر شهید بابک خوزستان(ب)آراد سیف علی نسب1 00 : 44 . 00

13والهای آبیکیان زهادی2 00 : 35 . 00

14والهای آبیمتین عبدالهی سوهانکی3 00 : 34 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان(ب)امیر حسین رضایی4 00 : 40 . 00

16استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی دلگشائی5 00 : 00 . 00

21استخر نور منطقه6 تهران جعرشیا رضائی6 00 : 34 . 00

22استخر نور منطقه 6 تهران بمحمد مهدی حاجری7 00 : 33 . 00

23دلفین تهران(ب)نعیم شیخ محبوبی8 00 : 31 . 00

24دلفین تهران(الف)علی شهسوار حقیقی9 00 : 31 . 00

25دلفین تهران(ب)محمد اعتباری جیرسرائی10 00 : 33 . 00

26هدف قمارمیا مرادخانی11 00 : 33 . 08

27استخر آبی هشتم (ب)فرنام زرین چیان12 00 : 34 . 00

31استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم13 00 : 31 . 00

32مرودشتحسین خالقی14 00 : 30 . 00

33استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی ریحانی15 00 : 29 . 00

34آموزشگاههای نیشابورمهدیار سامغانی16 00 : 28 . 90

35هیات شنای شهر ریابوالفضل اخگری17 00 : 29 . 00

36باشگاه پاس تهرانصدرا غالمی18 00 : 30 . 79

37استخر آبی هشتم (ب)سپهر سرابی19 00 : 31 . 00

41استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا20 00 : 28 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان21 00 : 28 . 00

43آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیرارسالن زارع مهرجردى22 00 : 27 . 80

44باشگاه پاس تهرانعلی شب باز23 00 : 27 . 28

45استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری24 00 : 28 . 00

46آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی25 00 : 28 . 00

47آراد گیالنآراد فرزانه26 00 : 28 . 12

51هیات شنای استان سمنانامیررضا حجی پور27 00 : 27 . 10

52دلفین تهران(الف)مهداد اسالمی28 00 : 27 . 00

53استان چهار محال و بختیاریامید صادقی29 00 : 26 . 90

54هیات شنای مازندرانمانی رستم نژاد30 00 : 26 . 30

55موج ایران (الف)فرناد دهقان کار31 00 : 26 . 90

56هیات شنای استان سمنانسید مهدی سید موسوی32 00 : 27 . 00

57هیات شنای مازندرانابوالفضل غالمعلی پور33 00 : 27 . 10

61هاشمی نژاد بکوروش داوری34 00 : 26 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

62آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور35 00 : 26 . 00

63استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی36 00 : 26 . 00

64آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سپهر طالبی37 00 : 26 . 00

65کیان شنای گلستانفرنام چنگیزی38 00 : 26 . 00

66آموزشگاههای نیشابورعلی حیدری39 00 : 26 . 00

67هاشمی نژاد بامیر محمد سوری40 00 : 26 . 00

71هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع41 00 : 25 . 30

72هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهفرزاد جاورسینه42 00 : 25 . 10

73هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار43 00 : 25 . 00

74هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهامیر مطاعی44 00 : 25 . 00

75هیات شنای شهر ریپارسا مهربان45 00 : 25 . 00

76هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی46 00 : 25 . 20

77استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد امین بیگلرخانی47 00 : 25 . 80

81تیم شنای رودهنماهان مهری پاشاکی48 00 : 24 . 80

82استخر نور منطقه 6 تهرانعلی افشار49 00 : 24 . 70

83استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی سالمتی50 00 : 24 . 30

84استخر هاشمی نژاد مشهدامیر کیان حقیقت خواه51 00 : 24 . 00

85هیات شنای مرکزیمحمد رضا اورنگ52 00 : 24 . 50

86تیم شنای رودهندانیال شفیعی53 00 : 24 . 80

87هیات شنای استان  البرزآریا عباسزاده54 00 : 24 . 90



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 50متر آزاد18

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک2 00 : 55 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

21استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد4 00 : 42 . 00

22والهای آبیمحمد حسین داعی انارکرکی5 00 : 36 . 00

23هیات شنای استان سمنانعرشیا عرب یار محمدی6 00 : 35 . 00

24استخر کارون اهوازنواب معیدی جرفی7 00 : 35 . 00

25باشگاه پاس تهرانماهان پورباقری8 00 : 35 . 65

26والهای آبیسینا یوسفی9 00 : 37 . 00

31مدرسه قهرمان مشهدآبتین تاج الدین10 00 : 33 . 00

32استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارحسام فوالدی11 00 : 32 . 00

33هیات شنای استان البرز(ب)آریا مقصودی12 00 : 31 . 80

34مرودشتامیر محمد سجادیان13 00 : 31 . 27

35هیات شنای استان البرز(ب)طاها عباسپور14 00 : 32 . 00

36استخر نور منطقه6 تهران جپویا محمدیان15 00 : 32 . 00

37باشگاه پاس تهرانامیر مهدی خیری16 00 : 33 . 23

41هیات شنای استان  البرزپارسا صالحی17 00 : 31 . 00

42آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده18 00 : 30 . 03

43کیان شنای گلستانپرهام سلیمانی19 00 : 30 . 00

44دلفین تهران(الف)انوش ساالرکیا20 00 : 30 . 00

45مدرسه قهرمان مشهداریا باقر نیا21 00 : 30 . 00

46آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ماهان مالیری22 00 : 30 . 17

47کیان شنای گلستانسید آراد موسوی نسب23 00 : 31 . 00

51هیات شنای مازندرانشاهین قبادنیا24 00 : 30 . 00

52آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی25 00 : 29 . 80

53استان چهار محال و بختیاریفرهان طالبی پور26 00 : 29 . 14

54استخر نور منطقه 6 تهران بسام راد صمیمی مهر27 00 : 29 . 05

55هیات شنای مرکزیکوروش احمدی28 00 : 29 . 80

56هیات شنای مرکزیآرش اسماعیلی29 00 : 29 . 90

57هاشمی نژاد بماهان بیات30 00 : 30 . 00

61دلفین تهران(الف)محمدرضا اکبرنژاد31 00 : 28 . 00

62استخر هاشمی نژاد مشهدابوالفضل چوالئی32 00 : 27 . 70

63هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما33 00 : 27 . 10

64هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری34 00 : 27 . 10

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

65هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر35 00 : 27 . 20

66آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری36 00 : 27 . 80

67هیات شنای مازندرانامیرعلی حیدرپورترکی37 00 : 28 . 50

71هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی38 00 : 27 . 00

72استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر39 00 : 26 . 00

73استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد پارسا صفایی40 00 : 25 . 00

74استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف41 00 : 24 . 90

75استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پرهام نادری42 00 : 26 . 00

76استخر هاشمی نژادمحمد پارسا اخالقی43 00 : 26 . 00

77استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی44 00 : 27 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 200متر کرال پشت19

11استخر شهید بابک خوزستان (الف)محمدرضا شوندی1 02 : 40 . 00

12هیات شنای مرکزیحسین رئوفی2 02 : 17 . 20

13استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد قائمی3 02 : 12 . 00

14استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی4 02 : 09 . 50

15استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده5 02 : 14 . 00

16هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار6 02 : 20 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 200متر کرال پشت20

13آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده1 02 : 50 . 00

14موج ایران (ب)آروین اکبری2 02 : 36 . 90

15هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی3 03 : 02 . 00

22موج ایران (الف)سام بالود4 02 : 35 . 10

23استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی5 02 : 30 . 00

24آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی نیکخواه6 02 : 30 . 00

25هیات شنای مازندرانعلی عموئی7 02 : 30 . 00

26موج ایران (ب)پوریا کاکاوند8 02 : 36 . 90

31استخر هاشمی نژاد مشهدسید مهدی فرید مهر9 02 : 18 . 00

32هیات شنای شهر ریحسین شادمهر10 02 : 17 . 00

33کیان شنای گلستانپدرام کشمیری11 02 : 12 . 00

34کیان شنای گلستانهومر عباسی12 02 : 03 . 60

35استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل قبادی13 02 : 15 . 00

36استخر هاشمی نژادمازیار بکیان14 02 : 17 . 00

37استخر نور منطقه 6 تهرانسیدامیرهومن میرمنتهائی15 02 : 19 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 200متر کرال پشت21

11استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری1 02 : 55 . 00

12استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی2 02 : 48 . 00

13استخر آبی هشتم (ب)عماد شبانی3 02 : 42 . 00

14هاشمی نژاد بکوروش داوری4 02 : 40 . 00

15هیات شنای مازندرانآرتا آهنگر طبری5 02 : 45 . 00

16استخر آبی هشتم (ب)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی6 02 : 49 . 00

17والهای آبیمهربد ملکزاده7 02 : 55 . 90

21باشگاه پاس تهرانعلی شب باز8 02 : 38 . 24

22استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پارسا نورآئین9 02 : 35 . 00

23آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی10 02 : 33 . 00

24استان چهار محال و بختیاریمتین ارزنده11 02 : 33 . 00

25استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی12 02 : 33 . 70

26آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیر ارین پوردارسرایی13 02 : 37 . 34

27آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیرارسالن زارع مهرجردى14 02 : 38 . 52

31استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو15 02 : 29 . 00

32هیات شنای مرکزیمهدیار پیرهادی16 02 : 27 . 50

33آموزشگاههای نیشابورمهرزاد سپهران17 02 : 24 . 00

34هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهحسین حسن بیگی18 02 : 24 . 00

35آموزشگاههای نیشابورایلیا فتحی19 02 : 24 . 00

36تیم شنای رودهنآریا جاویدنیا20 02 : 28 . 00

37هیات شنای استان فارسسهیل جوانمردی21 02 : 30 . 00

41هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی22 02 : 20 . 00

42هیات شنای استان  البرزسید کسری میرسمیعی23 02 : 18 . 90

43هیات شنای مرکزیصالح نادری24 02 : 16 . 20

44استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل سام25 02 : 15 . 00

45استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی سالمتی26 02 : 17 . 00

46موج ایران (الف)بنیامین سلیمان آبادی27 02 : 19 . 00

47استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا28 02 : 20 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 200متر کرال پشت22

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14والهای آبیمهراد ملکزاده2 03 : 40 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

22آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین کاظمی4 02 : 55 . 36

23آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ارشیا موحدی5 02 : 54 . 20

24هیات شنای مازندرانمحمد ماهان پور عزیز مقری6 02 : 50 . 00

25استخر نور منطقه 6 تهران بآرین احمدی نژاد7 02 : 55 . 00

26والهای آبیکاوه عبدالرحیمی8 03 : 15 . 00

31هیات شنای استان سمنانمحمد آج قلی9 02 : 45 . 00

32هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر10 02 : 34 . 00

33موج ایران (الف)آرمان حسنی11 02 : 30 . 12

34موج ایران (الف)محمدمتین جهانگیری12 02 : 30 . 10

35استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی نجارباشی13 02 : 32 . 00

36هیات شنای استان فارسمحمد متین پیروزبخت14 02 : 40 . 00

37هاشمی نژاد بمحمد ارشیا ادبی ابکوه15 02 : 50 . 00

41مدرسه قهرمان مشهداریا باقر نیا16 02 : 25 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر17 02 : 20 . 00

43استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد پارسا صفایی18 02 : 19 . 00

44استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پرهام نادری19 02 : 18 . 00

45استخر نور منطقه 6 تهرانامیر علی سنجیده20 02 : 20 . 00

46آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی21 02 : 23 . 00

47آموزشگاههای نیشابورامیر علی سام22 02 : 28 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 400متر آزاد23

13آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 05 : 15 . 00

14استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی2 04 : 30 . 00

15آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد3 05 : 45 . 00

21هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد4 04 : 20 . 50

22آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)محمد جبلی5 04 : 15 . 00

23استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی6 04 : 08 . 90

24استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز7 04 : 07 . 90

25هاشمی نژاد بسید پارسا خورسند8 04 : 09 . 00

26استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده9 04 : 18 . 00

27استان بوشهراحسان نژاد حسینی10 04 : 30 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 400متر آزاد24

11آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده1 04 : 55 . 00

12هیات شنای استان  البرزامیررضا بامداد2 04 : 50 . 00

13هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو3 04 : 41 . 00

14استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری4 04 : 40 . 00

15مرودشتمیثم بهمئی5 04 : 42 . 00

16آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور6 04 : 55 . 00

17استخر هاشمی نژادعلی اصغر خوشخو آبقد7 05 : 10 . 00

21استان چهار محال و بختیاریسید عبدالرحیم حسینی8 04 : 38 . 67

22استخر هاشمی نژاد مشهدسید ایمان مهدیزاده9 04 : 20 . 00

23هیات شنای مازندرانعلی کردنائیج10 04 : 16 . 20

24آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی11 04 : 15 . 20

25آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سید حسام الدین بنی هاشمیان12 04 : 20 . 00

26والهای آبیآریا قنبرزاده13 04 : 30 . 00

27آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده14 04 : 40 . 00

31کیان شنای گلستانرضا صادقی15 04 : 15 . 00

32کیان شنای گلستانهومر عباسی16 04 : 08 . 00

33استخر هاشمی نژاد مشهدسید مهدی فرید مهر17 04 : 04 . 90

34هیات شنای مرکزیعلی جعفری18 04 : 01 . 20

35موج ایران (الف)علی جبلی19 04 : 07 . 20

36هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی20 04 : 10 . 50

37استخر هاشمی نژادعلی صادقی ثمرجان21 04 : 15 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 400متر آزاد25

12استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی عباسی1 07 : 30 . 00

13دلفین تهران(ب)برایان ترابی مسیحی2 05 : 45 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی دلگشائی3 05 : 40 . 00

15دلفین تهران(ب)محمد اعتباری جیرسرائی4 05 : 50 . 00

21استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی5 05 : 25 . 00

22هیات شنای استان  البرزرامی شرهانی6 05 : 20 . 00

23هیات شنای مازندرانآرتا آهنگر طبری7 05 : 15 . 00

24دلفین تهران(الف)علی شهسوار حقیقی8 05 : 15 . 00

25دلفین تهران(الف)علیرضا نظری9 05 : 20 . 00

26مرودشتحسین خالقی10 05 : 20 . 00

27استخر کارون اهوازامیرحسین موذن زاده11 05 : 40 . 00

31تیم شنای رودهنآریا جاویدنیا12 05 : 09 . 80

32استخر آبی هشتم (ب)عماد شبانی13 05 : 05 . 00

33استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی14 05 : 00 . 00

34هیات شنای شهر ریامیررضا سهرابی15 04 : 50 . 00

35آموزشگاههای نیشابورمهرزاد سپهران16 05 : 00 . 00

36باشگاه پاس تهرانسهیل سپاهی17 05 : 08 . 48

37استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان18 05 : 10 . 00

41هیات شنای استان سمنانسید مهدی سید موسوی19 04 : 45 . 00

42هیات شنای استان فارسسهیل جوانمردی20 04 : 42 . 20

43استان چهار محال و بختیاریامید صادقی21 04 : 40 . 00

44هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهفرزاد جاورسینه22 04 : 40 . 00

45هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی23 04 : 42 . 00

46استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی24 04 : 45 . 00

47استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی25 04 : 50 . 00

51موج ایران (الف)سهیل بیاتی26 04 : 38 . 00

52والهای آبیپوریا قادری27 04 : 30 . 00

53آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی28 04 : 25 . 53

54هیات شنای مازندرانابوالغضل نوربخش قادی29 04 : 25 . 00

55آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سپهر طالبی30 04 : 27 . 06

56موج ایران (الف)فرناد دهقان کار31 04 : 36 . 00

57هاشمی نژاد بامیر محمد سوری32 04 : 40 . 00

61هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی33 04 : 15 . 20

62استخر هاشمی نژاد مشهدپوریا سید جعفری34 04 : 10 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو35 04 : 10 . 00

64استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل سام36 04 : 09 . 00

65هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور37 04 : 10 . 00

66استخر نور منطقه 6 تهرانعلی افشار38 04 : 15 . 00

67هیات شنای مرکزیفرزاد هفتانی39 04 : 20 . 50



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 400متر آزاد26

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14دلفین تهران(الف)مهدی اعتباری جیرسرائی2 08 : 00 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

22هیات شنای استان البرز(ب)طاها عباسپور4 06 : 00 . 00

23باشگاه پاس تهرانرادین ممیزی5 05 : 44 . 72

24هیات شنای استان  البرزپارسا صالحی6 05 : 40 . 00

25آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی7 05 : 45 . 00

26دلفین تهران(الف)شایان درودیانی8 08 : 00 . 00

31هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما9 05 : 40 . 00

32هاشمی نژاد بکوروش میمندی10 05 : 30 . 00

33مرودشتامیر محمد سجادیان11 05 : 30 . 00

34آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری12 05 : 25 . 00

35هیات شنای مازندرانمحمد ماهان پور عزیز مقری13 05 : 30 . 00

36آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین کاظمی14 05 : 30 . 24

37مدرسه قهرمان مشهدعلی شوکتی15 05 : 40 . 00

41استخر نور منطقه 6 تهران بآرین احمدی نژاد16 05 : 10 . 00

42هاشمی نژاد بکاوه راموز17 04 : 59 . 00

43هیات شنای استان فارسمحمد متین پیروزبخت18 04 : 52 . 00

44هیات شنای مرکزیمهبد شریفی ساکی19 04 : 50 . 20

45هیات شنای مرکزیآرمین سادات20 04 : 55 . 20

46استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی نجارباشی21 05 : 00 . 00

47آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)مانی فرح بخش22 05 : 23 . 75

51موج ایران (الف)یاشار سلیمانی23 04 : 48 . 00

52مدرسه قهرمان مشهدامیرسبحان نصری24 04 : 38 . 00

53استخر نور منطقه 6 تهرانامیر علی سنجیده25 04 : 25 . 00

54استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف26 04 : 25 . 00

55استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا عبدالصمدی27 04 : 28 . 00

56هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری28 04 : 46 . 00

57استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر29 04 : 50 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 100 متر قورباغه27

11آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 01 : 20 . 00

12هیات شنای مرکزیمهران مسن2 01 : 15 . 50

13استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی3 01 : 15 . 00

14هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد4 01 : 14 . 50

15استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد قائمی5 01 : 15 . 00

16هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار6 01 : 16 . 00

17آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد7 01 : 30 . 00

21هدف قمارسالن قائم مقامی8 01 : 10 . 01

22هیات شنای شهر ریاریان احمدی9 01 : 08 . 00

23استخر هاشمی نژاد مشهدسید امین مهدیزاده10 01 : 07 . 80

24استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارامیرعلی مسعودیفر11 01 : 07 . 00

25هیات شنای شهر ریمحمد حسین شیرازی12 01 : 08 . 00

26آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین انصارى اشلقى13 01 : 09 . 10

27هیات شنای مازندرانرضا بور14 01 : 13 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 100 متر قورباغه28

12استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی1 01 : 35 . 00

13استخر کارون اهوازابوالفضل حیدری2 01 : 25 . 00

14والهای آبیپوریا بابایی3 01 : 25 . 00

15هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی4 01 : 28 . 00

16استخر شهید بابک خوزستان (الف)حامد عبدالهی5 01 : 45 . 00

21مرودشتمحمد امین زارع6 01 : 23 . 00

22استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی7 01 : 22 . 00

23آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور8 01 : 20 . 00

24هیات شنای جنوب غرب تهرانعرشیا زهرایی محمد آبادی9 01 : 20 . 00

25باشگاه پاس تهرانپارسا فصاحت10 01 : 21 . 23

26آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده11 01 : 22 . 00

27باشگاه پاس تهرانبهراد صدیق12 01 : 24 . 17

31استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری13 01 : 16 . 00

32هیات شنای شهر ری(ب)سهیل ستاری14 01 : 15 . 00

33هیات شنای مرکزیامیر رضا نوروزی15 01 : 13 . 80

34هیات شنای مرکزیاشکان یعقوبی16 01 : 12 . 50

35آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آروین عال المحدثین17 01 : 15 . 00

36والهای آبیآرنیس غازاریان18 01 : 16 . 00

37هدف قممحمد حسن معینی فر19 01 : 18 . 03

41موج ایران (ب)محمدمهدی باقری20 01 : 12 . 00

42مرودشتاحمد رضا دهقانی21 01 : 11 . 00

43آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی22 01 : 09 . 25

44کیان شنای گلستانمهدی سوخت سرایی23 01 : 08 . 00

45استخر هاشمی نژاد مشهدسید ایمان مهدیزاده24 01 : 10 . 00

46هیات شنای شهر ری(ب)سیدسبحان مهدئی25 01 : 11 . 00

47استخر هاشمی نژادعلی اصغر خوشخو آبقد26 01 : 12 . 00

51هیات شنای شهر ریعرفان مقدم27 01 : 05 . 00

52موج ایران (ب)عرشیا قدیری28 01 : 05 . 00

53استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه29 01 : 02 . 90

54موج ایران (الف)مهران قاسم زاده اصل30 01 : 01 . 60

55موج ایران (الف)محمدامین سعدی31 01 : 03 . 00

56هیات شنای شهر ریمحمدحسن شکری32 01 : 05 . 00

57استخر هاشمی نژادامیر حسین یزدی نژاد33 01 : 07 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 100 متر قورباغه29

12استخر شهید بابک خوزستان(ب)عرفان دقاقله1 02 : 00 . 00

13استخر نور منطقه6 تهران جعرشیا رضائی2 01 : 40 . 00

14هدف قمارمیا مرادخانی3 01 : 35 . 02

15استخر آبی هشتم (ب)فرنام زرین چیان4 01 : 40 . 00

16استخر شهید بابک خوزستان(ب)امیر حسین رضایی5 02 : 00 . 00

21استخر کارون اهوازامیر حسین کوثری نژاد6 01 : 30 . 00

22استخر آبی هشتم (ب)سپهر سرابی7 01 : 28 . 00

23استخر نور منطقه 6 تهران باُرُد فروغی8 01 : 27 . 00

24استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی ریحانی9 01 : 27 . 00

25دلفین تهران(الف)هیراد صالحی10 01 : 28 . 00

26دلفین تهران(ب)نعیم شیخ محبوبی11 01 : 30 . 00

27دلفین تهران(ب)برایان ترابی مسیحی12 01 : 32 . 00

31استخر کارون اهوازکیارش موسوی13 01 : 25 . 00

32استخر شهید بابک خوزستان (الف)حسین محمد زاده14 01 : 25 . 00

33کیان شنای گلستانایلیا باقری15 01 : 22 . 00

34استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی16 01 : 21 . 00

35استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم17 01 : 24 . 00

36استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی18 01 : 25 . 00

37استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی19 01 : 26 . 00

41هاشمی نژاد بکوروش داوری20 01 : 20 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پارسا نورآئین21 01 : 20 . 00

43آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی22 01 : 17 . 00

44استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارسید موسی الرضا ساجدی23 01 : 17 . 00

45هیات شنای شهر ریمحمدفاضل حاج امینی24 01 : 17 . 00

46والهای آبیمهربد ملکزاده25 01 : 20 . 00

47آراد گیالنآراد فرزانه26 01 : 20 . 05

51دلفین تهران(الف)مهداد اسالمی27 01 : 16 . 90

52هیات شنای مرکزیمحمد رضا اورنگ28 01 : 15 . 30

53هیات شنای استان فارسکوروش شیرافکن نژاد29 01 : 15 . 00

54هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار30 01 : 13 . 90

55هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی31 01 : 15 . 20

56آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)کی آرمین شاهسون32 01 : 16 . 40

57هیات شنای مازندرانامیر علی قاچان33 01 : 17 . 00

61استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو34 01 : 12 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

62هیات شنای شهر ریپارسا مهربان35 01 : 11 . 00

63هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع36 01 : 11 . 00

64هیات شنای استان سمنانیزدان زمان نامیان37 01 : 10 . 00

65هیات شنای استان  البرزنیما باقر پور38 01 : 11 . 00

66آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی39 01 : 11 . 25

67تیم شنای رودهنآرین احمدی وزمالئی40 01 : 12 . 02

71استخر هاشمی نژاد مشهدمیالد میرشاهی41 01 : 08 . 00

72آموزشگاههای نیشابورعلی حیدری42 01 : 08 . 00

73آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور43 01 : 07 . 00

74هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهامیر مطاعی44 01 : 05 . 00

75هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهابوالفضل مرادی45 01 : 08 . 00

76استخر هاشمی نژاد مشهدپوریا سید جعفری46 01 : 08 . 00

77آموزشگاههای نیشابورمهدیار سامغانی47 01 : 10 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 100 متر قورباغه30

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد2 02 : 00 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

22باشگاه پاس تهرانسروش اکبری گرجی4 01 : 48 . 35

23استخر کارون اهوازامیرسام قوام پور5 01 : 45 . 00

24والهای آبیاردالن محمدی6 01 : 45 . 00

25استخر نور منطقه6 تهران جپویا محمدیان7 01 : 46 . 00

26استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک8 01 : 50 . 00

31استخر نور منطقه 6 تهران بامیر علی گلشن9 01 : 35 . 00

32والهای آبیمحمد حسین داعی انارکرکی10 01 : 30 . 00

33هیات شنای استان سمنانپوریا واعظیان11 01 : 27 . 00

34کیان شنای گلستانسید آراد موسوی نسب12 01 : 26 . 00

35استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی13 01 : 28 . 00

36هاشمی نژاد بکاوه راموز14 01 : 30 . 00

37دلفین تهران(الف)شایان درودیانی15 01 : 40 . 00

41هیات شنای مازندرانشاهین قبادنیا16 01 : 25 . 00

42آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ماهان مالیری17 01 : 24 . 17

43هیات شنای مرکزیداریوش رضایی18 01 : 22 . 50

44آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده19 01 : 22 . 17

45استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارحسام فوالدی20 01 : 24 . 00

46هیات شنای مازندرانسید پارسا علیان امیری21 01 : 25 . 00

47کیان شنای گلستانپرهام سلیمانی22 01 : 26 . 00

51هیات شنای استان فارسمحمد متین پیروزبخت23 01 : 20 . 00

52موج ایران (الف)محمدمتین جهانگیری24 01 : 19 . 10

53استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد علی گودرزی25 01 : 19 . 00

54هیات شنای استان فارسعلیرضا عرب26 01 : 18 . 00

55استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا عبدالصمدی27 01 : 19 . 00

56هیات شنای مرکزیکوروش احمدی28 01 : 19 . 30

57آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی29 01 : 20 . 00

61مدرسه قهرمان مشهدعلی شوکتی30 01 : 17 . 00

62آموزشگاههای نیشابورآرش عابدی31 01 : 14 . 00

63استخر نور منطقه 6 تهرانامیر حسین کریم خان زند32 01 : 13 . 00

64دلفین تهران(الف)کسری بشپول33 01 : 03 . 00

65استخر هاشمی نژاد مشهدامیر بیگلرزاده34 01 : 13 . 20

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

66هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما35 01 : 17 . 00

67مدرسه قهرمان مشهدمهدی فتوحی نیا36 01 : 18 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 100 متر آزاد35

13آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 01 : 02 . 00

14هیات شنای مازندراناحد احمدی2 01 : 00 . 00

15آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد3 01 : 05 . 00

21استخر شهید بابک خوزستان (الف)علیرضا صفری4 00 : 57 . 00

22استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی5 00 : 56 . 00

23استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی حسونی6 00 : 55 . 80

24موج ایران (الف)سید طاها کامدار7 00 : 55 . 00

25استان بوشهراحسان نژاد حسینی8 00 : 55 . 99

26هیات شنای مرکزیمهران مسن9 00 : 56 . 70

27هیات شنای مازندرانکارن قلی زاده10 00 : 59 . 00

31هیات شنای مرکزیسپهر حیدری11 00 : 54 . 20

32هاشمی نژاد بسید پارسا خورسند12 00 : 53 . 80

33استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی13 00 : 53 . 20

34آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین انصارى اشلقى14 00 : 53 . 00

35استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی15 00 : 53 . 40

36هیات شنای شهر ریسپهر مقدسی16 00 : 54 . 00

37استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده17 00 : 55 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 100 متر آزاد36

13آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده1 01 : 10 . 00

14استخر کارون اهوازابوالفضل حیدری2 01 : 08 . 00

15هیات شنای استان سمنانپارسا پندارپور فرد3 01 : 10 . 00

21هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو4 01 : 06 . 00

22باشگاه پاس تهرانسبحان جانمراد نوری5 01 : 05 . 24

23والهای آبیآرنیس غازاریان6 01 : 05 . 00

24آراد گیالنامیر سام راستگوی فهیم7 01 : 02 . 12

25هدف قمپویا فالح8 01 : 05 . 23

26باشگاه پاس تهرانمعین کوثری9 01 : 05 . 82

31والهای آبیامیرحسین قالیباف10 01 : 01 . 10

32استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی11 01 : 01 . 00

33استخر نور منطقه 6 تهرانسیدامیرهومن میرمنتهائی12 01 : 01 . 00

34استخر شهید بابک خوزستان (الف)عارف چراغی عارف چراغی13 01 : 01 . 00

35هیات شنای استان سمنانعرفان یونسیان14 01 : 01 . 00

36آراد گیالنامیر تعبد15 01 : 01 . 01

37استخر شهید بابک خوزستان (الف)احمد رضا امیر16 01 : 02 . 00

41موج ایران (ب)محمدمهدی باقری17 00 : 59 . 24

42هیات شنای استان  البرزعلیرضا تقی بیگی18 00 : 58 . 90

43مرودشتاحمد رضا دهقان19 00 : 58 . 00

44آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی محمد اکبری20 00 : 57 . 09

45هیات شنای مرکزیاشکان یعقوبی21 00 : 58 . 50

46آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده22 00 : 59 . 00

47هاشمی نژاد باردالن ذوالفقاری23 01 : 00 . 00

51مرودشتاحمد رضا دهقانی24 00 : 57 . 00

52هیات شنای مازندرانعرفان رهبر25 00 : 56 . 00

53استان چهار محال و بختیاریمحمد رضا صادقی26 00 : 55 . 30

54استخر هاشمی نژادسید احسان مهدیزاده27 00 : 55 . 10

55هیات شنای مازندرانعلی کردنائیج28 00 : 56 . 00

56استخر هاشمی نژاد مشهدسید مهدی فرید مهر29 00 : 56 . 10

57آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سید حسام الدین بنی هاشمیان30 00 : 57 . 01

61موج ایران (الف)علی جبلی31 00 : 54 . 90

62هیات شنای استان  البرزامیررضا بامداد32 00 : 54 . 00

63هیات شنای مرکزیعلی جعفری33 00 : 53 . 20

64استخر هاشمی نژادعلی صادقی ثمرجان34 00 : 53 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

65استخر هاشمی نژاد مشهدکیارش دین پناه35 00 : 53 . 90

66کیان شنای گلستانهومر عباسی36 00 : 54 . 00

67موج ایران (الف)علی دادرس مقدم37 00 : 55 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 100 متر آزاد37

13استخر شهید بابک خوزستان(ب)عرفان دقاقله1 02 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی عباسی2 01 : 33 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان(ب)امیر حسین رضایی3 02 : 00 . 00

21استخر نور منطقه 6 تهران بمحمد مهدی حاجری4 01 : 18 . 00

22دلفین تهران(ب)محمد اعتباری جیرسرائی5 01 : 18 . 00

23هدف قمارمیا مرادخانی6 01 : 15 . 09

24والهای آبیکیان زهادی7 01 : 15 . 00

25والهای آبیمتین عبدالهی سوهانکی8 01 : 17 . 00

26دلفین تهران(ب)محمدرضا رهنوردان چاالک9 01 : 18 . 00

27استخر نور منطقه6 تهران جعرشیا رضائی10 01 : 20 . 00

31دلفین تهران(الف)علی شهسوار حقیقی11 01 : 10 . 00

32استخر آبی هشتم (ب)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی12 01 : 07 . 00

33آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی13 01 : 06 . 00

34مرودشتحسین خالقی14 01 : 05 . 00

35باشگاه پاس تهرانعلی شب باز15 01 : 06 . 23

36باشگاه پاس تهرانسهیل سپاهی16 01 : 07 . 24

37استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی دلگشائی17 01 : 15 . 00

41استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم18 01 : 05 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان19 01 : 04 . 00

43آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیرارسالن زارع مهرجردى20 01 : 02 . 95

44استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی21 01 : 01 . 00

45استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری22 01 : 04 . 00

46آراد گیالنآراد فرزانه23 01 : 04 . 30

47استخر آبی هشتم (ب)عماد شبانی24 01 : 05 . 00

51هیات شنای شهر ریابوالفضل اخگری25 01 : 00 . 00

52هیات شنای استان  البرزرامی شرهانی26 01 : 00 . 00

53استان چهار محال و بختیاریامید صادقی27 00 : 59 . 00

54هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهحسین حسن بیگی28 00 : 59 . 00

55موج ایران (الف)سهیل بیاتی29 00 : 59 . 60

56هیات شنای مازندرانامیر علی قاچان30 01 : 00 . 00

57هاشمی نژاد بکوروش داوری31 01 : 00 . 00

61استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا32 00 : 59 . 00

62هیات شنای شهر ریامیررضا سهرابی33 00 : 58 . 00

63هیات شنای مازندرانابوالغضل نوربخش قادی34 00 : 57 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

64آموزشگاههای نیشابورعلی حیدری35 00 : 57 . 00

65دلفین تهران(الف)مهداد اسالمی36 00 : 58 . 00

66هیات شنای استان سمنانسید مهدی سید موسوی37 00 : 59 . 00

67آموزشگاههای نیشابورمهرزاد سپهران38 00 : 59 . 00

71تیم شنای رودهنماهان مهری پاشاکی39 00 : 56 . 94

72هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی40 00 : 56 . 30

73تیم شنای رودهندانیال شفیعی41 00 : 56 . 14

74هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع42 00 : 56 . 05

75هیات شنای مرکزیمحمد رضا اورنگ43 00 : 56 . 20

76آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سپهر طالبی44 00 : 56 . 75

77هاشمی نژاد بامیر محمد سوری45 00 : 57 . 00

81استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد امین بیگلرخانی46 00 : 56 . 00

82استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی سالمتی47 00 : 55 . 23

83هیات شنای استان  البرزآریا عباسزاده48 00 : 54 . 90

84استخر نور منطقه 6 تهرانعلی افشار49 00 : 54 . 49

85استخر هاشمی نژاد مشهدامیر کیان حقیقت خواه50 00 : 55 . 15

86هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی51 00 : 56 . 00

87هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهفرزاد جاورسینه52 00 : 56 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 100 متر آزاد38

11آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی1 00 : 00 . 00

12استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک2 02 : 00 . 00

13استخر نور منطقه6 تهران جپویا محمدیان3 01 : 22 . 00

14والهای آبیسینا یوسفی4 01 : 22 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد5 01 : 58 . 00

16آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت6 00 : 00 . 00

21استخر کارون اهوازنواب معیدی جرفی7 01 : 20 . 00

22هیات شنای استان سمنانعرشیا عرب یار محمدی8 01 : 18 . 00

23هاشمی نژاد بماهان بیات9 01 : 15 . 00

24هاشمی نژاد بکوروش میمندی10 01 : 13 . 00

25باشگاه پاس تهرانامیر مهدی خیری11 01 : 17 . 92

26والهای آبیمحمد حسین داعی انارکرکی12 01 : 20 . 00

27باشگاه پاس تهرانرادین ممیزی13 01 : 20 . 23

31هیات شنای استان البرز(ب)آریا مقصودی14 01 : 12 . 00

32موج ایران (الف)آرمان حسنی15 01 : 10 . 50

33آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ارشیا موحدی16 01 : 09 . 45

34هیات شنای استان  البرزپارسا صالحی17 01 : 09 . 00

35دلفین تهران(الف)انوش ساالرکیا18 01 : 10 . 00

36هیات شنای استان البرز(ب)طاها عباسپور19 01 : 12 . 00

37آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین کاظمی20 01 : 12 . 29

41هیات شنای مازندرانامیرعلی حیدرپورترکی21 01 : 08 . 20

42استخر نور منطقه 6 تهران بسام راد صمیمی مهر22 01 : 08 . 00

43دلفین تهران(الف)محمدرضا اکبرنژاد23 01 : 05 . 00

44هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر24 01 : 05 . 00

45استخر هاشمی نژادمحمد پارسا اخالقی25 01 : 07 . 00

46هیات شنای استان سمنانمحمد آج قلی26 01 : 08 . 00

47هیات شنای مرکزیداریوش رضایی27 01 : 08 . 50

51هیات شنای مرکزیمهبد شریفی ساکی28 01 : 04 . 50

52مدرسه قهرمان مشهداریا باقر نیا29 01 : 03 . 00

53هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی30 01 : 03 . 00

54هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری31 01 : 03 . 00

55مدرسه قهرمان مشهدمهدی فتوحی نیا32 01 : 03 . 00

56استان چهار محال و بختیاریفرهان طالبی پور33 01 : 04 . 10

57استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی34 01 : 05 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

61استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا عبدالصمدی35 01 : 01 . 00

62استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر36 01 : 00 . 00

63آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری37 00 : 59 . 00

64استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف38 00 : 59 . 00

65استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پرهام نادری39 01 : 00 . 00

66استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد پارسا صفایی40 01 : 01 . 00

67آموزشگاههای نیشابورمتین نجفی41 01 : 02 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 200متر قورباغه39

13هیات شنای مازندرانرضا بور1 02 : 45 . 00

14استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی2 02 : 44 . 00

15هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار3 03 : 00 . 00

21استخر هاشمی نژاد مشهدسید امین مهدیزاده4 02 : 42 . 00

22هدف قمارسالن قائم مقامی5 02 : 40 . 05

23استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارامیرعلی مسعودیفر6 02 : 35 . 00

24هیات شنای شهر ریمحمد حسین شیرازی7 02 : 30 . 00

25هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد8 02 : 38 . 30

26هیات شنای مرکزیمهران مسن9 02 : 40 . 20

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 200متر قورباغه40

12استخر شهید بابک خوزستان (الف)حامد عبدالهی1 03 : 40 . 00

13والهای آبیپوریا بابایی2 03 : 20 . 00

14استخر کارون اهوازابوالفضل حیدری3 03 : 05 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی4 03 : 35 . 00

21باشگاه پاس تهرانبهراد صدیق5 02 : 58 . 23

22استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی6 02 : 55 . 00

23استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری7 02 : 50 . 00

24هیات شنای شهر ری(ب)سهیل ستاری8 02 : 45 . 00

25هدف قممحمد حسن معینی فر9 02 : 50 . 46

26آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور10 02 : 58 . 00

27باشگاه پاس تهرانپارسا فصاحت11 02 : 58 . 45

31استخر هاشمی نژادعلی اصغر خوشخو آبقد12 02 : 40 . 00

32هیات شنای مرکزیاشکان یعقوبی13 02 : 35 . 80

33آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آروین عال المحدثین14 02 : 35 . 00

34کیان شنای گلستانمهدی سوخت سرایی15 02 : 32 . 00

35استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه16 02 : 35 . 00

36هیات شنای شهر ری(ب)سیدسبحان مهدئی17 02 : 40 . 00

37هیات شنای جنوب غرب تهرانعرشیا زهرایی محمد آبادی18 02 : 41 . 00

41استخر هاشمی نژاد مشهدسید ایمان مهدیزاده19 02 : 28 . 00

42هیات شنای شهر ریمحمدحسن شکری20 02 : 27 . 00

43موج ایران (الف)محمدامین سعدی21 02 : 18 . 90

44موج ایران (الف)مهران قاسم زاده اصل22 02 : 16 . 20

45استخر هاشمی نژادامیر حسین یزدی نژاد23 02 : 21 . 00

46هیات شنای شهر ریعرفان مقدم24 02 : 27 . 00

47آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی25 02 : 28 . 12

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 200متر قورباغه41

13دلفین تهران(الف)هیراد صالحی1 04 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان(ب)امیر حسین رضایی2 04 : 00 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان(ب)عرفان دقاقله3 05 : 00 . 00

22استخر آبی هشتم (ب)سپهر سرابی4 03 : 10 . 00

23استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی ریحانی5 03 : 07 . 00

24استخر کارون اهوازکیارش موسوی6 03 : 05 . 00

25استخر کارون اهوازامیر حسین کوثری نژاد7 03 : 07 . 00

26استخر شهید بابک خوزستان (الف)حسین محمد زاده8 03 : 15 . 00

31استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم9 03 : 00 . 00

32هیات شنای استان  البرزنیما باقر پور10 03 : 00 . 00

33استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پارسا نورآئین11 03 : 00 . 00

34دلفین تهران(الف)مهداد اسالمی12 02 : 55 . 00

35والهای آبیپوریا قادری13 03 : 00 . 00

36استخر نور منطقه 6 تهران باُرُد فروغی14 03 : 00 . 00

37استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی15 03 : 05 . 00

41هیات شنای شهر ریمحمدفاضل حاج امینی16 02 : 50 . 00

42هیات شنای استان فارسکوروش شیرافکن نژاد17 02 : 49 . 00

43استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو18 02 : 45 . 00

44آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)کی آرمین شاهسون19 02 : 44 . 51

45استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارسید موسی الرضا ساجدی20 02 : 45 . 00

46استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی21 02 : 50 . 00

47استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی22 02 : 55 . 00

51هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع23 02 : 42 . 00

52هیات شنای مرکزیمحمد رضا اورنگ24 02 : 39 . 50

53هیات شنای استان سمنانیزدان زمان نامیان25 02 : 35 . 00

54آموزشگاههای نیشابورمهدیار سامغانی26 02 : 33 . 00

55هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی27 02 : 38 . 50

56تیم شنای رودهنآرین احمدی وزمالئی28 02 : 41 . 06

57هیات شنای شهر ریپارسا مهربان29 02 : 43 . 00

61استخر هاشمی نژاد مشهدپوریا سید جعفری30 02 : 30 . 00

62استخر هاشمی نژاد مشهدمیالد میرشاهی31 02 : 29 . 00

63هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهابوالفضل مرادی32 02 : 28 . 00

64هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهامیر مطاعی33 02 : 24 . 00

65آموزشگاههای نیشابورعلی حیدری34 02 : 29 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

66آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور35 02 : 30 . 00

67آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی36 02 : 30 . 25



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 200متر قورباغه42

11آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی1 00 : 00 . 00

12دلفین تهران(الف)شایان درودیانی2 00 : 00 . 00

13والهای آبیاردالن محمدی3 00 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد4 04 : 00 . 00

15دلفین تهران(الف)مهدی اعتباری جیرسرائی5 00 : 00 . 00

16آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت6 00 : 00 . 00

21استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک7 04 : 00 . 00

22مرودشتامیر محمد سجادیان8 03 : 24 . 00

23کیان شنای گلستانپرهام سلیمانی9 03 : 18 . 00

24هیات شنای استان فارسمحمد متین پیروزبخت10 03 : 10 . 00

25کیان شنای گلستانسید آراد موسوی نسب11 03 : 20 . 00

26استخر کارون اهوازامیرسام قوام پور12 03 : 35 . 00

27والهای آبیکاوه عبدالرحیمی13 04 : 00 . 00

31هیات شنای مازندرانسید پارسا علیان امیری14 03 : 05 . 00

32هاشمی نژاد بفربد ترابی15 03 : 00 . 00

33مدرسه قهرمان مشهدعلی شوکتی16 02 : 59 . 00

34مدرسه قهرمان مشهدامیرسبحان نصری17 02 : 59 . 00

35آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)مانی فرح بخش18 02 : 59 . 12

36هاشمی نژاد بکاوه راموز19 03 : 03 . 00

37استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر20 03 : 08 . 00

41آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده21 02 : 55 . 53

42هیات شنای مرکزیکوروش احمدی22 02 : 51 . 20

43موج ایران (الف)یاشار سلیمانی23 02 : 51 . 00

44هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما24 02 : 50 . 00

45موج ایران (الف)محمدمتین جهانگیری25 02 : 51 . 00

46هیات شنای استان سمنانپوریا واعظیان26 02 : 55 . 00

47هیات شنای مرکزیآرمین سادات27 02 : 58 . 50

51استخر هاشمی نژاد مشهدامیر بیگلرزاده28 02 : 47 . 00

52استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد علی گودرزی29 02 : 45 . 00

53آموزشگاههای نیشابورآرش عابدی30 02 : 38 . 00

54هیات شنای استان فارسعلیرضا عرب31 02 : 00 . 59

55استخر نور منطقه 6 تهرانامیر حسین کریم خان زند32 02 : 40 . 00

56آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری33 02 : 45 . 00

57استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا عبدالصمدی34 02 : 50 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 200متر مختلط انفرادی43

13آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 03 : 00 . 00

14هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد2 02 : 30 . 50

15آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد3 03 : 15 . 00

21استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی4 02 : 30 . 00

22هیات شنای مرکزیحسین رئوفی5 02 : 18 . 50

23آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)محمد جبلی6 02 : 15 . 00

24آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین انصارى اشلقى7 02 : 14 . 85

25استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز8 02 : 15 . 00

26استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد قائمی9 02 : 19 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 200متر مختلط انفرادی44

11آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده1 02 : 50 . 00

12والهای آبیآریا قنبرزاده2 02 : 50 . 00

13استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری3 02 : 35 . 00

14هاشمی نژاد بمبین شکوهی4 02 : 30 . 00

15باشگاه پاس تهرانپارسا فصاحت5 02 : 35 . 82

16آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور6 02 : 50 . 00

17هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو7 03 : 03 . 00

21استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل قبادی8 02 : 25 . 30

22استخر هاشمی نژادامیر حسین یزدی نژاد9 02 : 25 . 00

23استخر هاشمی نژادسید احسان مهدیزاده10 02 : 17 . 00

24هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی11 02 : 15 . 70

25استخر نور منطقه 6 تهرانسیدامیرهومن میرمنتهائی12 02 : 25 . 00

26موج ایران (ب)پوریا کاکاوند13 02 : 25 . 10

27هیات شنای شهر ری(ب)سیدسبحان مهدئی14 02 : 27 . 00

31آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی15 02 : 12 . 83

32موج ایران (الف)علی جبلی16 02 : 11 . 00

33موج ایران (الف)مهران قاسم زاده اصل17 02 : 04 . 10

34مرودشتمیثم بهمئی18 01 : 02 . 00

35کیان شنای گلستانهومر عباسی19 02 : 10 . 00

36استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه20 02 : 12 . 00

37آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سید حسام الدین بنی هاشمیان21 02 : 15 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 200متر مختلط انفرادی45

13دلفین تهران(ب)محمد اعتباری جیرسرائی1 00 : 00 . 00

14والهای آبیمتین عبدالهی سوهانکی2 03 : 20 . 00

15دلفین تهران(ب)برایان ترابی مسیحی3 00 : 00 . 00

21استخر آبی هشتم (ب)فرنام زرین چیان4 03 : 10 . 00

22استخر آبی هشتم (ب)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی5 03 : 02 . 00

23استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی6 02 : 50 . 00

24آراد گیالنآراد فرزانه7 02 : 45 . 02

25استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی8 02 : 50 . 00

26هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار9 03 : 05 . 00

31آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور10 02 : 40 . 00

32استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی11 02 : 40 . 00

33دلفین تهران(الف)محمدبهراد احمدمرویلی12 02 : 38 . 00

34استان چهار محال و بختیاریامید صادقی13 02 : 35 . 00

35استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی14 02 : 38 . 00

36استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری15 02 : 40 . 00

37آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی16 02 : 45 . 00

41هیات شنای مرکزیفرزاد هفتانی17 02 : 30 . 50

42دلفین تهران(الف)مهداد اسالمی18 02 : 30 . 00

43موج ایران (الف)بنیامین سلیمان آبادی19 02 : 28 . 00

44هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهابوالفضل مرادی20 02 : 28 . 00

45تیم شنای رودهندانیال شفیعی21 02 : 28 . 58

46استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی22 02 : 30 . 00

47هیات شنای مازندرانآرتا آهنگر طبری23 02 : 35 . 00

51آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیر ارین پوردارسرایی24 02 : 25 . 82

52هیات شنای استان  البرزآریا عباسزاده25 02 : 23 . 90

53تیم شنای رودهنآریا جاویدنیا26 02 : 20 . 50

54استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد امین بیگلرخانی27 02 : 20 . 00

55هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی28 02 : 23 . 00

56هیات شنای استان فارسمحمدرضا مرادی29 02 : 25 . 00

57هیات شنای شهر ریپارسا مهربان30 02 : 26 . 00

61هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی31 02 : 19 . 50

62استخر هاشمی نژاد مشهدمیالد میرشاهی32 02 : 14 . 00

63استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو33 02 : 14 . 00

64هیات شنای مازندرانابوالفضل غالمعلی پور34 02 : 13 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

65استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی سالمتی35 02 : 14 . 00

66هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور36 02 : 18 . 00

67آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی37 02 : 19 . 54



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 200متر مختلط انفرادی46

12آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی1 00 : 00 . 00

13دلفین تهران(الف)انوش ساالرکیا2 03 : 05 . 00

14آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ارشیا موحدی3 02 : 59 . 61

15آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت4 00 : 00 . 00

21استخر نور منطقه 6 تهران بآرین احمدی نژاد5 02 : 55 . 00

22هاشمی نژاد بمحمد ارشیا ادبی ابکوه6 02 : 50 . 00

23دلفین تهران(الف)محمدرضا اکبرنژاد7 02 : 50 . 00

24آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی8 02 : 45 . 00

25هاشمی نژاد بفربد ترابی9 02 : 50 . 00

26آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده10 02 : 52 . 34

27هیات شنای استان البرز(ب)طاها عباسپور11 02 : 59 . 00

31هیات شنای مرکزیآرمین سادات12 02 : 38 . 50

32هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما13 02 : 37 . 00

33مدرسه قهرمان مشهدامیرسبحان نصری14 02 : 35 . 00

34موج ایران (الف)یاشار سلیمانی15 02 : 32 . 00

35هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر16 02 : 37 . 00

36مدرسه قهرمان مشهدمهدی فتوحی نیا17 02 : 38 . 00

37هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی18 02 : 39 . 00

41هیات شنای مرکزیمهبد شریفی ساکی19 02 : 30 . 50

42استخر هاشمی نژاد مشهدابوالفضل چوالئی20 02 : 30 . 00

43استخر نور منطقه 6 تهرانامیر علی سنجیده21 02 : 20 . 00

44استخر نور منطقه 6 تهرانامیر حسین کریم خان زند22 02 : 20 . 00

45هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری23 02 : 30 . 00

46استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی نجارباشی24 02 : 30 . 00

47موج ایران (الف)محمدمتین جهانگیری25 02 : 32 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 100متر پروانه47

12آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 01 : 20 . 00

13هیات شنای مازندرانکارن قلی زاده2 01 : 06 . 00

14هیات شنای شهر ریشایان قلری3 01 : 06 . 00

15هیات شنای مازندرانرضا بور4 01 : 08 . 00

21هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد5 01 : 03 . 50

22استان بوشهراحسان نژاد حسینی6 01 : 00 . 00

23استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی7 00 : 56 . 00

24هاشمی نژاد بسید پارسا خورسند8 00 : 55 . 00

25استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی9 00 : 58 . 00

26استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده10 01 : 01 . 00

27استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی11 01 : 05 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 100متر پروانه48

12موج ایران (الف)سام بالود1 01 : 12 . 00

13والهای آبیآریا قنبرزاده2 01 : 10 . 10

14هیات شنای استان  البرزعلیرضا تقی بیگی3 01 : 10 . 00

15موج ایران (ب)آروین اکبری4 01 : 12 . 00

16آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده5 01 : 18 . 00

21مرودشتاحمد رضا دهقانی6 01 : 07 . 00

22آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آروین عال المحدثین7 01 : 05 . 00

23موج ایران (ب)محمدمهدی باقری8 01 : 02 . 00

24هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی9 01 : 02 . 00

25هیات شنای مرکزیاشکان یعقوبی10 01 : 02 . 50

26هاشمی نژاد باردالن ذوالفقاری11 01 : 05 . 00

27مرودشتاحمد رضا دهقان12 01 : 08 . 00

31والهای آبیامیرحسین قالیباف13 01 : 01 . 10

32هیات شنای شهر ریحسین بهزاد14 01 : 00 . 00

33هیات شنای استان  البرزامیررضا بامداد15 01 : 00 . 00

34موج ایران (الف)علی دادرس مقدم16 00 : 59 . 40

35هیات شنای شهر ریحسین شادمهر17 01 : 00 . 00

36آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده18 01 : 01 . 00

37استخر هاشمی نژادسید احسان مهدیزاده19 01 : 02 . 00

41استخر هاشمی نژاد مشهدکیارش دین پناه20 00 : 58 . 90

42استخر هاشمی نژاد مشهدسید مهدی فرید مهر21 00 : 57 . 90

43هیات شنای مرکزیعلی جعفری22 00 : 57 . 20

44استخر هاشمی نژادمازیار بکیان23 00 : 26 . 00

45کیان شنای گلستانرضا صادقی24 00 : 57 . 60

46هیات شنای مازندرانعرفان رهبر25 00 : 58 . 00

47آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی محمد اکبری26 00 : 59 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 100متر پروانه49

11استخر شهید بابک خوزستان(ب)دانیال سواری1 02 : 00 . 00

12استخر آبی هشتم (ب)فرنام زرین چیان2 01 : 19 . 00

13باشگاه پاس تهرانعلی شب باز3 01 : 15 . 63

14کیان شنای گلستانایلیا باقری4 01 : 15 . 00

15والهای آبیپوریا قادری5 01 : 18 . 00

16والهای آبیکیان زهادی6 01 : 20 . 00

21هیات شنای شهر ریابوالفضل اخگری7 01 : 14 . 00

22مرودشتحسین خالقی8 01 : 13 . 00

23استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی9 01 : 12 . 00

24هیات شنای مرکزیمهدیار پیرهادی10 01 : 10 . 20

25آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور11 01 : 12 . 00

26آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی12 01 : 14 . 00

27هیات شنای استان سمنانمسلم رستمی13 01 : 15 . 00

31استخر آبی هشتم (ب)سپهر سرابی14 01 : 10 . 00

32هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهحسین حسن بیگی15 01 : 10 . 00

33استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی16 01 : 08 . 00

34هیات شنای استان  البرزسید کسری میرسمیعی17 01 : 08 . 00

35دلفین تهران(الف)محمدبهراد احمدمرویلی18 01 : 10 . 00

36هیات شنای استان سمنانامیررضا حجی پور19 01 : 10 . 00

37هاشمی نژاد بکوروش داوری20 01 : 10 . 00

41هیات شنای شهر ریامیررضا سهرابی21 01 : 08 . 00

42آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیر ارین پوردارسرایی22 01 : 07 . 28

43استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان23 01 : 07 . 00

44آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سپهر طالبی24 01 : 05 . 25

45استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی25 01 : 07 . 00

46استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری26 01 : 08 . 00

47هیات شنای مازندرانآرتا آهنگر طبری27 01 : 08 . 00

51استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی28 01 : 05 . 00

52هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار29 01 : 04 . 00

53استخر نور منطقه 6 تهرانعلی افشار30 01 : 03 . 00

54هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع31 01 : 03 . 00

55استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا32 01 : 03 . 00

56استان چهار محال و بختیاریامید صادقی33 01 : 05 . 00

57استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارسید موسی الرضا ساجدی34 01 : 05 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

61هیات شنای مرکزیصالح نادری35 01 : 02 . 10

62موج ایران (الف)فرناد دهقان کار36 01 : 02 . 00

63استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو37 01 : 01 . 00

64تیم شنای رودهندانیال شفیعی38 01 : 00 . 44

65هیات شنای استان فارسمحمدرضا مرادی39 01 : 02 . 00

66آموزشگاههای نیشابورایلیا فتحی40 01 : 02 . 00

67آموزشگاههای نیشابورمهرزاد سپهران41 01 : 03 . 00

71هاشمی نژاد بامیر محمد سوری42 01 : 00 . 00

72استخر هاشمی نژاد مشهدامیر کیان حقیقت خواه43 00 : 59 . 99

73هیات شنای مازندرانابوالغضل نوربخش قادی44 00 : 59 . 00

74هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور45 00 : 57 . 00

75استخر هاشمی نژاد مشهدمیالد میرشاهی46 00 : 59 . 99

76کیان شنای گلستانفرنام چنگیزی47 01 : 00 . 00

77تیم شنای رودهنماهان مهری پاشاکی48 01 : 00 . 24



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 100متر پروانه50

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14استخر کارون اهوازنواب معیدی جرفی2 01 : 49 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

22هاشمی نژاد بماهان بیات4 01 : 25 . 00

23دلفین تهران(الف)کسری بشپول5 01 : 25 . 00

24آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ماهان مالیری6 01 : 23 . 18

25هیات شنای استان البرز(ب)امیر علی قائدی7 01 : 25 . 00

26والهای آبیمهراد ملکزاده8 01 : 30 . 00

31هیات شنای استان سمنانحسین وحیدی9 01 : 20 . 00

32هاشمی نژاد بفربد ترابی10 01 : 15 . 00

33هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر11 01 : 14 . 00

34موج ایران (الف)آرمان حسنی12 01 : 12 . 48

35استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارحسام فوالدی13 01 : 15 . 00

36دلفین تهران(الف)محمدرضا اکبرنژاد14 01 : 20 . 00

37آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده15 01 : 20 . 24

41مدرسه قهرمان مشهدمهدی فتوحی نیا16 01 : 10 . 00

42مدرسه قهرمان مشهدامیرسبحان نصری17 01 : 09 . 00

43هیات شنای مرکزیمهبد شریفی ساکی18 01 : 08 . 50

44استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی19 01 : 08 . 00

45استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد علی گودرزی20 01 : 09 . 00

46هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری21 01 : 10 . 00

47استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر22 01 : 12 . 00

51آموزشگاههای نیشابورامیر علی سام23 01 : 05 . 00

52استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد پارسا صفایی24 01 : 04 . 00

53استخر نور منطقه 6 تهران بامیر علی گلشن25 01 : 02 . 00

54استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف26 01 : 02 . 00

55آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی27 01 : 04 . 00

56موج ایران (الف)یاشار سلیمانی28 01 : 05 . 00

57استخر هاشمی نژاد مشهدابوالفضل چوالئی29 01 : 06 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 800متر آزاد51

13استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی1 09 : 20 . 00

14آکادمی شنای تبریزرضا ایازی2 09 : 10 . 00

15هیات شنای مرکزیمحمد مهدی دلشاد3 09 : 30 . 50

22استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی4 08 : 51 . 00

23هاشمی نژاد بسید پارسا خورسند5 08 : 40 . 00

24استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز6 08 : 38 . 00

25آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)محمد جبلی7 08 : 45 . 00

26استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده8 09 : 10 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 800متر آزاد52

11استخر هاشمی نژادعلی اصغر خوشخو آبقد1 09 : 59 . 00

12هیات شنای مازندرانعلی کردنائیج2 09 : 20 . 10

13استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری3 09 : 20 . 00

14آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی نیکخواه4 09 : 10 . 00

15مرودشتمیثم بهمئی5 09 : 20 . 00

16استان چهار محال و بختیاریسید عبدالرحیم حسینی6 09 : 20 . 25

21آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده7 09 : 00 . 00

22آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور8 09 : 00 . 00

23هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی9 09 : 00 . 00

24آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی10 08 : 50 . 50

25هیات شنای شهر ری(ب)سهیل ستاری11 09 : 00 . 00

26آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده12 09 : 00 . 00

27استخر هاشمی نژاد مشهدسید ایمان مهدیزاده13 09 : 00 . 00

31هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی14 08 : 40 . 50

32موج ایران (الف)مهران قاسم زاده اصل15 08 : 31 . 00

33استخر هاشمی نژاد مشهدسید مهدی فرید مهر16 08 : 25 . 00

34هیات شنای مرکزیعلی جعفری17 08 : 10 . 50

35هیات شنای شهر ریحسین بهزاد18 08 : 30 . 00

36موج ایران (الف)محمدامین سعدی19 08 : 31 . 00

37استخر هاشمی نژادعلی صادقی ثمرجان20 08 : 45 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 50متر کرال پشت53

13آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 00 : 36 . 00

14هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار2 00 : 33 . 00

15آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد3 00 : 37 . 00

21استخر شهید بابک خوزستان (الف)محمدرضا شوندی4 00 : 30 . 00

22استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی حسونی5 00 : 27 . 50

23هیات شنای مرکزیحسین رئوفی6 00 : 26 . 65

24استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی7 00 : 26 . 16

25استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد قائمی8 00 : 27 . 40

26استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده9 00 : 27 . 99

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 50متر کرال پشت54

11استخر کارون اهوازابوالفضل حیدری1 00 : 37 . 00

12والهای آبیپوریا بابایی2 00 : 36 . 00

13آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور3 00 : 35 . 00

14والهای آبیآرنیس غازاریان4 00 : 34 . 00

15هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی5 00 : 36 . 00

16هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو6 00 : 37 . 00

17استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی7 00 : 50 . 00

21استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی8 00 : 34 . 00

22هیات شنای استان سمنانعرفان یونسیان9 00 : 33 . 00

23موج ایران (الف)سام بالود10 00 : 32 . 10

24هیات شنای مازندرانعلی عموئی11 00 : 31 . 90

25موج ایران (ب)آروین اکبری12 00 : 32 . 30

26باشگاه پاس تهرانبهراد صدیق13 00 : 33 . 98

27آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده14 00 : 34 . 00

31هدف قمپویا فالح15 00 : 31 . 03

32هیات شنای استان  البرزعلیرضا تقی بیگی16 00 : 31 . 00

33استان چهار محال و بختیاریسید عبدالرحیم حسینی17 00 : 30 . 28

34آراد گیالنامیر سام راستگوی فهیم18 00 : 30 . 15

35آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی نیکخواه19 00 : 31 . 00

36آراد گیالنامیر تعبد20 00 : 31 . 00

37موج ایران (ب)پوریا کاکاوند21 00 : 31 . 60

41استخر شهید بابک خوزستان (الف)احمد رضا امیر22 00 : 30 . 00

42هیات شنای شهر ریحسین بهزاد23 00 : 29 . 00

43کیان شنای گلستانپدرام کشمیری24 00 : 28 . 00

44هیات شنای مرکزیامیر رضا نوروزی25 00 : 28 . 00

45استان چهار محال و بختیاریمحمد رضا صادقی26 00 : 28 . 23

46استخر هاشمی نژاد مشهدکیارش دین پناه27 00 : 29 . 30

47مرودشتمیثم بهمئی28 00 : 30 . 00

51هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی29 00 : 27 . 80

52هیات شنای شهر ریحسین شادمهر30 00 : 27 . 00

53استخر هاشمی نژادامیر حسین یزدی نژاد31 00 : 25 . 10

54استخر هاشمی نژادمازیار بکیان32 00 : 24 . 40

55کیان شنای گلستانهومر عباسی33 00 : 26 . 00

56استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل قبادی34 00 : 27 . 50

57استخر نور منطقه 6 تهرانسیدامیرهومن میرمنتهائی35 00 : 27 . 90

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 50متر کرال پشت55

12استخر شهید بابک خوزستان(ب)دانیال سواری1 00 : 50 . 00

13استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی عباسی2 00 : 45 . 00

14استخر نور منطقه 6 تهران بمحمد مهدی حاجری3 00 : 42 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان(ب)آراد سیف علی نسب4 00 : 45 . 00

21استخر آبی هشتم (الف)امین رضایی5 00 : 40 . 00

22دلفین تهران(الف)علیرضا نظری6 00 : 40 . 00

23استخر آبی هشتم (ب)فرنام زرین چیان7 00 : 39 . 00

24والهای آبیکیان زهادی8 00 : 39 . 00

25دلفین تهران(الف)علی شهسوار حقیقی9 00 : 40 . 00

26استخر کارون اهوازکیارش موسوی10 00 : 40 . 00

27استخر آبی هشتم (ب)امیرمحمد دهقان زاده سیوکی11 00 : 40 . 00

31باشگاه پاس تهرانصدرا غالمی12 00 : 36 . 54

32هیات شنای استان سمنانمسلم رستمی13 00 : 35 . 00

33هاشمی نژاد بکوروش داوری14 00 : 34 . 00

34باشگاه پاس تهرانعلی شب باز15 00 : 33 . 54

35استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی دلگشائی16 00 : 35 . 00

36استخر نور منطقه 6 تهران باُرُد فروغی17 00 : 36 . 00

37استخر کارون اهوازامیرحسین موذن زاده18 00 : 37 . 00

41آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور19 00 : 33 . 00

42آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی20 00 : 32 . 00

43هیات شنای استان فارسسهیل جوانمردی21 00 : 32 . 00

44استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی22 00 : 31 . 10

45والهای آبیمهربد ملکزاده23 00 : 32 . 00

46آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سپهر طالبی24 00 : 32 . 47

47هیات شنای شهر ریمحمدفاضل حاج امینی25 00 : 33 . 00

51هیات شنای مازندرانامیر علی قاچان26 00 : 31 . 00

52استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پارسا نورآئین27 00 : 31 . 00

53هیات شنای مرکزیمهدیار پیرهادی28 00 : 30 . 00

54هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهحسین حسن بیگی29 00 : 30 . 00

55هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار30 00 : 30 . 90

56استان چهار محال و بختیاریمتین ارزنده31 00 : 31 . 00

57آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی32 00 : 31 . 06

61موج ایران (الف)بنیامین سلیمان آبادی33 00 : 29 . 10

62آموزشگاههای نیشابورمهرزاد سپهران34 00 : 29 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63تیم شنای رودهندانیال شفیعی35 00 : 28 . 94

64تیم شنای رودهنماهان مهری پاشاکی36 00 : 28 . 84

65استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو37 00 : 29 . 00

66آموزشگاههای نیشابورایلیا فتحی38 00 : 29 . 02

67استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا39 00 : 30 . 00

71هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی40 00 : 28 . 70

72هیات شنای مازندرانمانی رستم نژاد41 00 : 27 . 80

73هیات شنای مرکزیصالح نادری42 00 : 27 . 00

74استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل سام43 00 : 26 . 90

75استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی سالمتی44 00 : 27 . 20

76هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور45 00 : 28 . 00

77هیات شنای استان  البرزسید کسری میرسمیعی46 00 : 28 . 70



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 50متر کرال پشت56

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک2 53 : 00 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

21دلفین تهران(الف)شایان درودیانی4 00 : 45 . 00

22والهای آبیسینا یوسفی5 00 : 44 . 00

23باشگاه پاس تهرانامیر مهدی خیری6 00 : 40 . 66

24والهای آبیکاوه عبدالرحیمی7 00 : 40 . 00

25استخر نور منطقه6 تهران جپویا محمدیان8 00 : 43 . 00

26استخر کارون اهوازمحمد امین سالمات9 00 : 45 . 00

27هیات شنای مازندرانمحمد ماهان پور عزیز مقری10 37 : 00 . 00

31هیات شنای مرکزیداریوش رضایی11 00 : 38 . 50

32آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ارشیا موحدی12 00 : 38 . 19

33دلفین تهران(الف)انوش ساالرکیا13 00 : 38 . 00

34آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ماهان مالیری14 00 : 37 . 56

35هیات شنای استان  البرزپارسا صالحی15 00 : 38 . 00

36باشگاه پاس تهرانسروش اکبری گرجی16 00 : 38 . 23

37مدرسه قهرمان مشهدآبتین تاج الدین17 00 : 39 . 00

41استخر هاشمی نژادمحمد پارسا اخالقی18 00 : 36 . 00

42هیات شنای استان سمنانمحمد آج قلی19 00 : 35 . 00

43هیات شنای مازندرانامیرعلی حیدرپورترکی20 00 : 34 . 00

44استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی21 00 : 34 . 00

45موج ایران (الف)آرمان حسنی22 00 : 35 . 00

46هاشمی نژاد بمحمد ارشیا ادبی ابکوه23 00 : 35 . 00

47هیات شنای مرکزیکوروش احمدی24 00 : 36 . 20

51هاشمی نژاد بکاوه راموز25 00 : 33 . 00

52هیات شنای استان فارسمحمد متین پیروزبخت26 00 : 32 . 00

53مدرسه قهرمان مشهداریا باقر نیا27 00 : 30 . 00

54هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما28 00 : 30 . 00

55هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر29 00 : 30 . 70

56هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی30 00 : 32 . 90

57استان چهار محال و بختیاریفرهان طالبی پور31 00 : 33 . 30

61آموزشگاههای نیشابورامیر علی سام32 00 : 30 . 00

62آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی33 00 : 29 . 00

63استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پرهام نادری34 00 : 28 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

64استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف35 00 : 28 . 00

65استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر36 00 : 28 . 50

66استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد پارسا صفایی37 00 : 29 . 00

67استخر هاشمی نژاد مشهدامیرعلی نجارباشی38 00 : 30 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 100متر مختلط انفرادی57

13آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 01 : 15 . 00

14استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی2 01 : 10 . 00

15آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد3 01 : 20 . 00

22استخر شهید بابک خوزستان (الف)علیرضا صفری4 01 : 09 . 00

23استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی5 01 : 06 . 00

24هدف قمارسالن قائم مقامی6 01 : 05 . 03

25استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد قائمی7 01 : 08 . 00

26هیات شنای شهر ریاریان احمدی8 01 : 09 . 00

31آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)محمد جبلی9 01 : 03 . 00

32هیات شنای مرکزیحسین رئوفی10 01 : 02 . 50

33استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارامیرعلی مسعودیفر11 01 : 02 . 00

34آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین انصارى اشلقى12 00 : 59 . 90

35هیات شنای شهر ریسپهر مقدسی13 01 : 02 . 00

36هیات شنای مرکزیسپهر حیدری14 01 : 02 . 90

37هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار15 01 : 05 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 100متر مختلط انفرادی58

12استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی1 01 : 55 . 00

13والهای آبیپوریا بابایی2 01 : 27 . 00

14آراد گیالنامیر سام راستگوی فهیم3 01 : 23 . 15

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)حامد عبدالهی4 01 : 45 . 00

21هیات شنای جنوب غرب تهرانعرشیا زهرایی محمد آبادی5 01 : 20 . 00

22هیات شنای استان  البرزامیررضا بامداد6 01 : 14 . 90

23موج ایران (ب)آروین اکبری7 01 : 14 . 00

24باشگاه پاس تهرانسبحان جانمراد نوری8 01 : 13 . 84

25موج ایران (ب)پوریا کاکاوند9 01 : 14 . 00

26استخر کارون اهوازابوالفضل حیدری10 01 : 15 . 00

27آراد گیالنامیر تعبد11 01 : 20 . 31

31استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری12 01 : 12 . 00

32استخر آبی هشتم (الف)امیررضا محمدی فرهنگی13 01 : 10 . 00

33هیات شنای شهر ری(ب)سهیل ستاری14 01 : 10 . 00

34هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی15 01 : 10 . 00

35آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور16 01 : 10 . 00

36آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده17 01 : 10 . 00

37باشگاه پاس تهرانمعین کوثری18 01 : 12 . 28

41استخر هاشمی نژادسید احسان مهدیزاده19 01 : 08 . 00

42هیات شنای شهر ری(ب)سیدسبحان مهدئی20 01 : 08 . 00

43آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سید حسام الدین بنی هاشمیان21 01 : 06 . 00

44هیات شنای مرکزیامیر رضا نوروزی22 01 : 05 . 20

45آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده23 01 : 06 . 00

46هیات شنای مازندرانعلی عموئی24 01 : 08 . 00

47استخر هاشمی نژادامیر حسین یزدی نژاد25 01 : 09 . 00

51هیات شنای شهر ریعرفان مقدم26 01 : 04 . 00

52استخر هاشمی نژاد مشهدابولفضل قبادی27 01 : 03 . 90

53هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی28 01 : 03 . 20

54استان چهار محال و بختیاریمحمد رضا صادقی29 01 : 02 . 11

55آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سجاد سرایی30 01 : 03 . 80

56مرودشتاحمد رضا دهقانی31 01 : 04 . 00

57هیات شنای مازندرانعرفان رهبر32 01 : 05 . 00

61هاشمی نژاد بمبین شکوهی33 01 : 01 . 00

62موج ایران (الف)علی جبلی34 01 : 00 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه35 00 : 59 . 90

64موج ایران (الف)مهران قاسم زاده اصل36 00 : 57 . 30

65والهای آبیامیرحسین قالیباف37 01 : 00 . 00

66کیان شنای گلستانهومر عباسی38 01 : 01 . 00

67هیات شنای شهر ریمحمدحسن شکری39 01 : 02 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 100متر مختلط انفرادی59

11دلفین تهران(ب)نعیم شیخ محبوبی1 00 : 00 . 00

12استخر شهید بابک خوزستان(ب)عرفان دقاقله2 02 : 00 . 00

13استخر نور منطقه6 تهران جعرشیا رضائی3 01 : 35 . 00

14هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار4 01 : 30 . 00

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی عباسی5 01 : 45 . 00

16استخر شهید بابک خوزستان(ب)دانیال سواری6 02 : 00 . 00

17دلفین تهران(ب)محمدرضا رهنوردان چاالک7 00 : 00 . 00

21استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان8 01 : 16 . 00

22باشگاه پاس تهرانسهیل سپاهی9 01 : 15 . 24

23دلفین تهران(الف)محمدبهراد احمدمرویلی10 01 : 15 . 00

24استخر شهید بابک خوزستان (الف)مهدی ریحانی11 01 : 15 . 00

25استخر آبی هشتم (ب)سپهر سرابی12 01 : 15 . 00

26باشگاه پاس تهرانصدرا غالمی13 01 : 15 . 92

27آراد گیالنآراد فرزانه14 01 : 20 . 06

31استخر آبی هشتم (ب)عماد شبانی15 01 : 14 . 00

32استان چهار محال و بختیاریمتین ارزنده16 01 : 13 . 00

33استان چهار محال و بختیاریامید صادقی17 01 : 12 . 00

34والهای آبیپوریا قادری18 01 : 10 . 00

35استخر آبی هشتم (الف)رادین میالنی مقدم19 01 : 12 . 00

36استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی20 01 : 14 . 00

37هیات شنای شهر ریابوالفضل اخگری21 01 : 15 . 00

41موج ایران (الف)بنیامین سلیمان آبادی22 01 : 09 . 00

42استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد پارسا نورآئین23 01 : 09 . 00

43آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیر ارین پوردارسرایی24 01 : 08 . 25

44آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور25 01 : 08 . 00

45والهای آبیمهربد ملکزاده26 01 : 08 . 99

46استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی27 01 : 09 . 00

47استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری28 01 : 10 . 00

51استخر آبی هشتم (الف)ارمیا وحیدی نیا29 01 : 07 . 00

52هیات شنای مازندرانمانی رستم نژاد30 01 : 06 . 00

53استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارسید موسی الرضا ساجدی31 01 : 06 . 00

54هیات شنای استان فارسیاسین پناهیان باوریانی32 01 : 05 . 20

55هیات شنای شهر ریپارسا مهربان33 01 : 06 . 00

56دلفین تهران(الف)مهداد اسالمی34 01 : 07 . 00

57آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی35 01 : 08 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

61موج ایران (الف)فرناد دهقان کار36 01 : 05 . 00

62هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع37 01 : 05 . 00

63تیم شنای رودهندانیال شفیعی38 01 : 04 . 00

64هیات شنای استان  البرزآریا عباسزاده39 01 : 04 . 00

65آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)حسین انزلچی40 01 : 04 . 20

66استخر نور منطقه 6 تهرانحسین قاسمی مینو41 01 : 05 . 00

67هیات شنای مازندرانابوالغضل نوربخش قادی42 01 : 05 . 00

71هیات شنای مرکزیصالح نادری43 01 : 01 . 20

72استخر هاشمی نژاد مشهدمیالد میرشاهی44 01 : 01 . 01

73هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور45 01 : 00 . 00

74هاشمی نژاد بامیر محمد سوری46 00 : 59 . 00

75استخر هاشمی نژاد مشهدامیر کیان حقیقت خواه47 01 : 00 . 98

76هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی48 01 : 01 . 10

77هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهامیر مطاعی49 01 : 02 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 100متر مختلط انفرادی60

12آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی1 00 : 00 . 00

13استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک2 02 : 15 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد3 02 : 00 . 00

15آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت4 00 : 00 . 00

21استخر نور منطقه6 تهران جپویا محمدیان5 01 : 35 . 00

22باشگاه پاس تهرانرادین ممیزی6 01 : 28 . 88

23آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)ماهان مالیری7 01 : 26 . 25

24دلفین تهران(الف)کسری بشپول8 01 : 25 . 00

25هیات شنای استان البرز(ب)طاها عباسپور9 01 : 27 . 00

26والهای آبیکاوه عبدالرحیمی10 01 : 35 . 00

27هیات شنای استان البرز(ب)امیر علی قائدی11 01 : 50 . 00

31هاشمی نژاد بمحمد ارشیا ادبی ابکوه12 01 : 23 . 00

32دلفین تهران(الف)محمدرضا اکبرنژاد13 01 : 22 . 00

33استخر نور منطقه 6 تهران بآرین احمدی نژاد14 01 : 20 . 00

34والهای آبیمهراد ملکزاده15 01 : 20 . 00

35استخر نور منطقه 6 تهران بسام راد صمیمی مهر16 01 : 20 . 00

36آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده17 01 : 22 . 80

37هاشمی نژاد بفربد ترابی18 01 : 25 . 00

41کیان شنای گلستانسید آراد موسوی نسب19 01 : 20 . 00

42هیات شنای مازندرانسید پارسا علیان امیری20 01 : 17 . 00

43مدرسه قهرمان مشهدعلی شوکتی21 01 : 15 . 00

44هیات شنای مرکزیکوروش احمدی22 01 : 12 . 50

45مدرسه قهرمان مشهداریا باقر نیا23 01 : 15 . 00

46هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی24 01 : 18 . 00

47هیات شنای مازندرانشاهین قبادنیا25 01 : 20 . 00

51آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی26 01 : 12 . 00

52موج ایران (الف)یاشار سلیمانی27 01 : 11 . 00

53هیات شنای مرکزیمهبد شریفی ساکی28 01 : 10 . 50

54استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد علی گودرزی29 01 : 10 . 00

55استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی30 01 : 11 . 00

56موج ایران (الف)محمدمتین جهانگیری31 01 : 11 . 00

57آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری32 01 : 12 . 00

61هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر33 01 : 09 . 50

62استخر هاشمی نژاد مشهدپارسا عبدالصمدی34 01 : 08 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری35 01 : 08 . 00

64استخر نور منطقه 6 تهرانامیر حسین کریم خان زند36 01 : 06 . 00

65هیات شنای شهر ریامیررضا نعیما37 01 : 08 . 00

66استخر هاشمی نژاد مشهدابوالفضل چوالئی38 01 : 09 . 00

67استخر هاشمی نژادمحمد پارسا اخالقی39 01 : 10 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 18-17سالرشته : 50متر پروانه61

11آکادمی شنای تبریزرضا ایازی1 00 : 30 . 00

12استان بوشهراحسان نژاد حسینی2 00 : 28 . 35

13استخر هاشمی نژادیاسین قنبرزاده3 00 : 27 . 10

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)علیرضا صفری4 00 : 27 . 00

15هیات شنای جنوب غرب تهرانسینا بشار5 00 : 28 . 00

16آکادمی شنای تبریزمبین حسین نژاد6 00 : 29 . 00

21هیات شنای شهر ریشایان قلری7 00 : 27 . 00

22هیات شنای مازندراناحد احمدی8 00 : 26 . 90

23استخر هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی9 00 : 26 . 20

24آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)محمد جبلی10 00 : 26 . 00

25استان چهار محال و بختیاریمحمد جواد ملکوتی11 00 : 26 . 90

26استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی حسونی12 00 : 27 . 00

27هیات شنای مازندرانکارن قلی زاده13 00 : 27 . 00

31هیات شنای مرکزیحسین رئوفی14 00 : 25 . 80

32استخر هاشمی نژاد مشهدعلی فتحی15 00 : 25 . 10

33آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آرتین انصارى اشلقى16 00 : 24 . 95

34هیات شنای مرکزیسپهر حیدری17 00 : 24 . 30

35هاشمی نژاد بسید پارسا خورسند18 00 : 25 . 00

36موج ایران (الف)سید طاها کامدار19 00 : 25 . 40

37هیات شنای شهر ریسپهر مقدسی20 00 : 26 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 16-15 سالرشته : 50متر پروانه62

12استخر هاشمی نژادمازیار بکیان1 01 : 00 . 99

13هیات شنای جنوب غرب تهرانامیر محمد خانلو2 00 : 37 . 24

14باشگاه پاس تهرانسبحان جانمراد نوری3 00 : 32 . 29

15استخر شهید بابک خوزستان (الف)فرزاد جالیی4 00 : 42 . 00

21باشگاه پاس تهرانمعین کوثری5 00 : 31 . 18

22آکادمی شنای تبریز(ب)امیرحسین صفرزاده6 00 : 30 . 00

23آراد گیالنامیر تعبد7 00 : 29 . 10

24هیات شنای جنوب غرب تهرانیوسف هاشمی8 00 : 29 . 00

25آکادمی شنای تبریزعلی ابراهیم پور9 00 : 30 . 00

26استخر شهید بابک خوزستان (الف)عارف چراغی عارف چراغی10 00 : 31 . 00

27آراد گیالنامیر سام راستگوی فهیم11 00 : 31 . 25

31مرودشتاحمد رضا دهقانی12 00 : 29 . 00

32آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آروین عال المحدثین13 00 : 29 . 00

33والهای آبیامیرحسین قالیباف14 00 : 28 . 90

34موج ایران (ب)محمدمهدی باقری15 00 : 28 . 20

35هیات شنای استان  البرزعلیرضا تقی بیگی16 00 : 28 . 90

36والهای آبیآریا قنبرزاده17 00 : 29 . 00

37هیات شنای مازندرانعلی عموئی18 00 : 29 . 00

41هاشمی نژاد بمبین شکوهی19 00 : 28 . 00

42مرودشتاحمد رضا دهقان20 00 : 28 . 00

43موج ایران (الف)علی دادرس مقدم21 00 : 27 . 00

44موج ایران (ب)عرشیا قدیری22 00 : 27 . 00

45استان چهار محال و بختیاریامیر محمد منصوری23 00 : 27 . 90

46هاشمی نژاد باردالن ذوالفقاری24 00 : 28 . 00

47هدف قممحمد حسن معینی فر25 00 : 28 . 04

51هیات شنای استان  البرزامیررضا بامداد26 00 : 26 . 90

52هیات شنای مرکزیعلیرضا وروانی فرهانی27 00 : 26 . 70

53کیان شنای گلستانرضا صادقی28 00 : 26 . 00

54استخر نور منطقه 6 تهرانسیدامیرهومن میرمنتهائی29 00 : 26 . 00

55هیات شنای شهر ریحسین بهزاد30 00 : 26 . 00

56استخر هاشمی نژادسید احسان مهدیزاده31 00 : 26 . 70

57آکادمی شنای تبریزمجتبی دهقان زاده32 00 : 27 . 00

61آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)علی محمد اکبری33 00 : 25 . 50

62هیات شنای شهر ریحسین شادمهر34 00 : 25 . 00

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

63استخر هاشمی نژاد مشهدکیارش دین پناه35 00 : 24 . 80

64هیات شنای مرکزیعلی جعفری36 00 : 24 . 20

65استخر هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه37 00 : 24 . 90

66موج ایران (الف)علی جبلی38 00 : 25 . 40

67هیات شنای مازندرانعرفان رهبر39 00 : 26 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 14-13سالرشته : 50متر پروانه63

11آکادمی شنای تبریزمهدی یوسف پور1 29 : 00 . 00

12استخر شهید بابک خوزستان(ب)عرفان دقاقله2 00 : 50 . 00

13استخر نور منطقه6 تهران جعرشیا رضائی3 00 : 41 . 00

14دلفین تهران(ب)محمد اعتباری جیرسرائی4 00 : 41 . 00

15دلفین تهران(ب)محمدرضا رهنوردان چاالک5 00 : 43 . 00

16استخر شهید بابک خوزستان(ب)دانیال سواری6 01 : 00 . 00

17استخر شهید بابک خوزستان (الف)علی عباسی7 00 : 00 . 00

21استخر آبی هشتم (ب)فرنام زرین چیان8 00 : 38 . 00

22باشگاه پاس تهرانصدرا غالمی9 00 : 35 . 87

23استخر آبی هشتم (ب)سپهر سرابی10 00 : 34 . 00

24دلفین تهران(الف)علی شهسوار حقیقی11 00 : 34 . 00

25مرودشتحسین خالقی12 00 : 35 . 00

26هدف قمارمیا مرادخانی13 00 : 36 . 01

27والهای آبیکیان زهادی14 00 : 40 . 00

31کیان شنای گلستانایلیا باقری15 00 : 33 . 00

32استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارسید موسی الرضا ساجدی16 00 : 32 . 00

33باشگاه پاس تهرانعلی شب باز17 00 : 30 . 74

34دلفین تهران(الف)محمدبهراد احمدمرویلی18 00 : 30 . 00

35آراد گیالنآراد فرزانه19 00 : 31 . 06

36هیات شنای استان سمنانمسلم رستمی20 00 : 32 . 00

37استخر آبی هشتم (الف)امیرعلی مینویی21 00 : 33 . 00

41استخر نور منطقه 6 تهران بمتین رضائی22 00 : 30 . 00

42آکادمی شنای تبریزعلیرضا جنوبی23 00 : 29 . 00

43استخر نور منطقه 6 تهران بفؤاد دورودیان24 00 : 29 . 00

44هیات شنای مازندرانابوالفضل غالمعلی پور25 00 : 28 . 99

45هیات شنای شهر ریامیررضا سهرابی26 00 : 29 . 00

46موج ایران (الف)بنیامین سلیمان آبادی27 00 : 30 . 00

47هیات شنای استان سمنانامیررضا حجی پور28 00 : 30 . 00

51آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)امیر ارین پوردارسرایی29 00 : 28 . 74

52آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)سپهر طالبی30 00 : 28 . 15

53استان چهار محال و بختیاریمحمد کسری راستی31 00 : 28 . 01

54استخر کارون اهوازمحمدرضا آقاجری32 00 : 28 . 00

55هیات شنای مرکزیصالح نادری33 00 : 28 . 10

56هیات شنای مرکزیمحمد صالح عباسی34 00 : 28 . 20

57آموزشگاههای نیشابورمهرزاد سپهران35 00 : 28 . 80

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

61هیات شنای شهر ریپارسا مهربان36 00 : 28 . 00

62هیات شنای استان فارسامیر حسین زارع37 00 : 27 . 55

63هیات شنای استان فارسمحمدرضا مرادی38 00 : 27 . 50

64هیات شنای مازندرانمانی رستم نژاد39 00 : 27 . 40

65استان چهار محال و بختیاریامید صادقی40 00 : 27 . 50

66موج ایران (الف)فرناد دهقان کار41 00 : 27 . 70

67آموزشگاههای نیشابورایلیا فتحی42 00 : 28 . 00

71کیان شنای گلستانفرنام چنگیزی43 00 : 27 . 00

72هیات شنای استان  البرزامیر پارسا خاکسار44 00 : 27 . 00

73هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهفرزاد جاورسینه45 00 : 27 . 00

74استخر نور منطقه 6 تهرانمحمد امین بیگلرخانی46 00 : 27 . 00

75هیات شنای استان  البرزآریا عباسزاده47 00 : 27 . 00

76استخر کارون اهوازعلی اصغر شاه ولی48 00 : 27 . 00

77هاشمی نژاد بامیر محمد سوری49 00 : 27 . 15

81استخر هاشمی نژاد مشهدمیالد میرشاهی50 00 : 26 . 10

82تیم شنای رودهنماهان مهری پاشاکی51 00 : 26 . 04

83استخر نور منطقه 6 تهرانعلی افشار52 00 : 25 . 99

84هتل آپارتمان کوروش کرمانشاهعلی رشید پور53 00 : 25 . 00

85استخر هاشمی نژاد مشهدامیر کیان حقیقت خواه54 00 : 26 . 00

86تیم شنای رودهندانیال شفیعی55 00 : 26 . 10

87هاشمی نژاد بکوروش داوری56 00 : 27 . 00



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

رده سنی : 12-11سالرشته : 50متر پروانه64

13آکادمی شنای تبریزایلیا آقازاده بوکت1 00 : 00 . 00

14استخر شهید بابک خوزستان (الف)دیانوش باورصاد2 01 : 00 . 00

15آکادمی شنای تبریزامیرحسام سهرابی3 00 : 00 . 00

22والهای آبیاردالن محمدی4 00 : 45 . 00

23استخر کارون اهوازنواب معیدی جرفی5 00 : 39 . 00

24هیات شنای استان البرز(ب)طاها عباسپور6 00 : 39 . 00

25والهای آبیمهراد ملکزاده7 00 : 40 . 00

26استخر شهید بابک خوزستان (الف)رضا دانک8 01 : 00 . 00

31باشگاه پاس تهرانسروش اکبری گرجی9 00 : 36 . 98

32باشگاه پاس تهرانماهان پورباقری10 00 : 36 . 82

33آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)آراد مهدیزاده11 00 : 36 . 15

34هیات شنای استان سمنانحسین وحیدی12 00 : 36 . 00

35هیات شنای استان البرز(ب)امیر علی قائدی13 00 : 36 . 50

36آکادمی شنای نه دی - آزادی(الف)مانی فرح بخش14 00 : 36 . 90

37هیات شنای استان  البرزپارسا صالحی15 00 : 38 . 00

41هیات شنای مازندرانشاهین قبادنیا16 00 : 34 . 00

42هاشمی نژاد بماهان بیات17 00 : 33 . 00

43استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوارحسام فوالدی18 00 : 33 . 00

44دلفین تهران(الف)محمدرضا اکبرنژاد19 00 : 33 . 00

45کیان شنای گلستانپرهام سلیمانی20 00 : 33 . 00

46موج ایران (الف)آرمان حسنی21 00 : 33 . 59

47دلفین تهران(الف)کسری بشپول22 00 : 35 . 00

51هاشمی نژاد بکوروش میمندی23 00 : 32 . 00

52هیات شنای مرکزیمهبد شریفی ساکی24 00 : 31 . 50

53مدرسه قهرمان مشهدمهدی فتوحی نیا25 00 : 31 . 00

54استخر نور منطقه 6 تهران بعلیرضا پاینده فر26 00 : 30 . 00

55استان چهار محال و بختیاریفرهان طالبی پور27 00 : 31 . 23

56موج ایران (الف)یاشار سلیمانی28 00 : 31 . 90

57هیات شنای مرکزیداریوش رضایی29 00 : 32 . 80

61مدرسه قهرمان مشهدامیرسبحان نصری30 00 : 30 . 00

62هیات شنای استان فارسسپهر فراحی قصر ابونصر31 00 : 29 . 50

63آموزشگاههای نیشابورامیر علی باقری32 00 : 29 . 00

64آموزشگاههای نیشابورعباس میرشاهی33 00 : 29 . 00

65هیات شنای استان فارسامیرحسین نظری34 00 : 29 . 40

خطدستهباشگاهنام و نام خانوادگیردیف رکورد



۱۳۹۸/۰۹/۰۱

لیست شرکت کنندگان مسابقه

مسابقات شنای مسافت کوتاه جام والیت پسران مشهد -آذر98

Start List

66هیات شنای استان  البرزسپهر صفری پیرنی35 00 : 29 . 90

67هیات شنای مازندرانامیرعلی حیدرپورترکی36 00 : 30 . 00

71استخر هاشمی نژاد مشهدابوالفضل چوالئی37 00 : 29 . 00

72استخر نور منطقه 6 تهران بامیر علی گلشن38 00 : 27 . 90

73استخر کارون اهوازابوالفضل محمدی39 00 : 27 . 00

74استخر نور منطقه 6 تهرانصدرا هاتف40 00 : 25 . 50

75استخر هاشمی نژاد مشهدمحمد پارسا صفایی41 00 : 27 . 00

76استخر نور منطقه 6 تهرانامیر حسین کریم خان زند42 00 : 28 . 00

77استخر هاشمی نژادمحمد پارسا اخالقی43 00 : 29 . 00


