 ردِه سني :زیر  15سال-نوجوانان (رکوردهای مسافت کوتاه 25 -متر)

تا تاریخ 1397/10/01 :

رديف

مــاده

نـام و نـام خـانوادگي

استـان/باشگاه

ركـورد

محـل وتـاريخ

1

 50متر آزاد

متین سُهران

ايثاراصفهان

25.06

جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 95

2

 100متر آزاد

متین سُهران

ايثاراصفهان

00.54.99

جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 95

3

 200متر آزاد

علي جعفری

منطقه 2Bكشور

02:04.53

مسابقات بین المللي جام سرداران شهید آذربايجان آذر 96

4

 50متر قورباغه

علي سراوند

كرمانشاه

31.25

ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 94

5

 100متر قورباغه

مهران قاسم زاده

منطقه 2Aكشور

01:09.10

مسابقات بین المللي جام سرداران شهید آذربايجان آذر 96

6

 200متر قورباغه

آرمان صیدی

كرمانشاه

02:30:94

مسابقات جام واليت (مشهد )93/7/20

7

 50متر پشت

علي فتحي

خراسان رضوی

00.28.62

ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 94

8

 100مترپشت

علي فتحي

خراسان رضوی

01:02.66

ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 94

9

 200متر پشت

علي فتحي

خراسان رضوی

02:16.16

ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 94

10

 50متر پروانه

متین سُهران

ايثاراصفهان

00.27.78

جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 95

11

 100متر پروانه

متین سُهران

ايثاراصفهان

01:01.56

جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 95

12

 200متر پروانه

مهران قاسم زاده

موج تهران

02:18.66

مسابقات جام واليت مشهد آبان 96

13

 100متر مختلط انفرادی

متین سُهران

ايثاراصفهان

01:03:36

جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 95

14

 200متر مختلط انفرادی

مهران قاسم زاده

منطقه 2Aكشور

02:18.53

مسابقات بین المللي جام سرداران شهید آذربايجان آذر 96

15

 4×100متر آزاد تیمي

منطقه 5كشور

03:54.15

مسابقات بین المللي جام سرداران شهید آذربايجان آذر 96

16

 4×100متر مختلط تیمي

محمدمظاهری-كیارش معتمدی-
عرشیا پوررضا-عرفان عاقل رفتار
علي فتحي-علي سراوند
امیرسینا حسین لو -امیرمحمد عزيزی
مقدم

منتخب

04:20.25

جام آذربايجان شهريور 94

 رده سني  15-17 :سال (مسافت بلند -طول استخر 50 :متر)

تا تاریخ 1397/10/01 :
ركـورد

محـل وتـاريخ

استـان/باشگاه

رديف

مــاده

نـام و نـام خـانوادگي

سرزمین موجهای آبي
مشهد
سرزمین موجهای آبي
مشهد
تیم ملي

00:23.56

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

1

 50متر آزاد

بنیامین قره حسنلو

00:51.63

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

2

 100متر آزاد

سینا غالم پور

01:55.65

انتخابي تیم ملي شنا رده های سني(تايم ترايال) تهران مرداد96

3

 200متر آزاد

علیرضا ياوری

04:08.42

قهرماني گروههای سني آسیا (جاكارتا) 07/08/30

4

 400متر آزاد

سامان ساالری

تیم ملي

قهرماني گروههای سني آسیا (جاكارتا) 07/08/27

5

 800متر آزاد

سامان ساالری

تیم ملي

08:39.32

6

 1500متر آزاد

سامان ساالری

7

 50متر كرال پشت

علي فتحي

00:27.16

مرحله اول لیگ شنای كشور (29و30آذرماه  )1397تهران

8

 100متر كرال پشت

رهام پیرواني

تیم ملي
مجموعه فروشگاه های
طاليي نیشابور
فارس

16:34.71

قهرماني گروههای سني آسیا (جاكارتا) 07/08/29

00:58.96

المپیک نوجوانان نانجینگ 2014

9

 200متر كرال پشت

رهام پیرواني

فارس

02:06.35

مسابقات بین المللي دبي ارديبهشت 93

10

 50متر پروانه

متین سهران

اصفهان

0:25.15

مسابقات شناجام زنده رود اصفهان مرداد97

11

 100متر پروانه

علیرضا ياوری

تیم ملي

56.92

انتخابي تیم ملي شنا رده های سني(تايم ترايال) تهران مرداد96

12

 200متر پروانه

متین بالسیني

موج تهران

02:06.07

مرحله اول لیگ شنای كشور (تهران) آذر96

13

 50متر قورباغه

آريا نسیمي شاد

تیم ملي

29.29

مسابقات قهرماني جايزه بزرگ دبي  -2016فروردين 95

14

 100متر قورباغه

آريا نسیمي شاد

تیم ملي

01:03.92

مسابقات قهرماني بین المللي مجارستان 2016

15

 200متر قورباغه

آريا نسیمي شاد

تیم ملي

02:18:88

قهرماني رده های سني آسیا تايلند -2015مهر94

16

 200متر مختلط انفرادی

احمدرضا جاللي

فارس

02:12.13

مرحله چهارم لیگ شنای كشور (تهران) 88/12/20

17

 400متر مختلط انفرادی

احمدرضا جاللي

فارس

04:45.69

مرحله دوم لیگ شنای كشور (تهران) 88/10/01

تیم منتخب

03:32.38

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

08:06.96

مرحله چهارم لیگ شنای كشور (تهران) اسفند 96

03:58.81

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

18

 4×100متر آزاد تیمي

19

 4×200متر آزاد تیمي

سینا غالم پور-امیرعباس امراللهي-
علیرضا امین زمردی – بنیامین قره حسنلو
علیرضا ياوری  -متین سُهران –
سامان قپانوری -علي رشیدی

نفت تهران

20

 4×100متر مختلط تیمي

علي فتحي -آريا نسیمي شاد – سینا غالم
پور  -بنیامین قره حسنلو

سرزمین موجهای آبي
مشهد

 رده سني  13-14 :سال (مسافت بلند -طول استخر 50 :متر)

تا تاریخ 1397/10/01 :

رديف

مــاده

نـام و نـام خـانوادگي

استـان/باشگاه

ركـورد

محـل وتـاريخ

1

 50متر آزاد

متین سُهران

نفت تهران

00:24.75

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

2

 100متر آزاد

متین سُهران

نفت تهران

00:55.31

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

3

 200متر آزاد

علي جعفری

نفت تهران

01:59.64

مرحله اول لیگ شنا –(29و 30آذرماه)  1397تهران

4

 400متر آزاد

علي جعفری

نفت تهران

04:14.22

مرحله اول لیگ شنا – (29و 30آذرماه)  1397تهران

5

 800متر آزاد

علي جعفری

نفت تهران

08:51.84

مرحله اول لیگ شنا – (29و 30آذرماه)  1397تهران

6

 1500متر آزاد

علي جعفری

نفت تهران

16:55.01

مرحله اول لیگ شنا – (29و 30آذرماه)  1397تهران

7

 50متر كرال پشت

علي فتحي

خراسان رضوی

00:28.98

مرحله چهارم لیگ شنای كشور – اسفند 94

8

 100متر كرال پشت

علي فتحي

خراسان رضوی

01:02.30

مرحله چهارم لیگ شنای كشور – اسفند 94

9

 200متر كرال پشت

رهام پیرواني

تیم ملي

02:16.23

قهرماني گروههای سني آسیا (جاكارتا) 11/10/12

10

 50متر پروانه

متین سُهران

نفت تهران

00:25.90

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

11

 100متر پروانه

متین سُهران

اصفهان

00:59.12

12

 200متر پروانه

متین فتحي

موج تهران

02:17.04

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران

13

 50متر قورباغه

عرفان مقدم

توابع تهران

00:31.70

ركوردگیری پايان سال 18(1396اسفند استخر آزادی)

14

 100متر قورباغه

آريانسیمي شاد

خراسان

01:08.12

مرحله سوم لیگ شنا ی كشوربهمن 92

15

 200متر قورباغه

آريانسیمي شاد

خراسان

02:27.61

مرحله سوم لیگ شنای كشوربهمن 92

16

 200متر مختلط انفرادی

متین سُهران

نفت تهران

02:18.67

17

 400متر مختلط انفرادی

مهران قاسم زاده

موج تهران

04:56.69

18

 4×100متر آزاد تیمي

19

 4×200متر آزاد تیمي

منتخب كشور

08:39.10

ركوردگیری پايان سال 18(1396اسفند استخر آزادی)

20

 4×100متر مختلط تیمي

صادقي -كريمي –پريشاني  -سهران
علي جعفری-سپهر ياوری -معراج توروه
كیارش معتمدیامیرمحمد عزيزی مقدم ،آرمان
صیدی،پارساحکمت،علیرضاياوری

پیدكو اصفهان

03:53.90

مرحله چهارم لیگ شنا – اسفند  1395تهران
مسابقات بین المللي اوپن قهرماني خاورمیانه(همیلتون)
دبي (2018بهمن )96
مسابقات بین المللي جام زنده رود اصفهان بهمن 1395

منتخب كشور

04:16.59

ركوردگیری (جام فجرپارسیان شیراز) 93/11/23

مسابقات بین المللي جام زنده رود اصفهان بهمن 1395

 رده سني  11-12 :سال (مسافت بلند -طول استخر 50 :متر)

تا تاریخ 1397/10/01 :

رديف

مــاده

نـام و نـام خـانوادگي

استـان/باشگاه

ركـورد

محـل وتـاريخ

1

 50متر آزاد

دانیال شفیعي

رودهن تهران

00:27.09

مسابقات شنا جام فجر پارسیان اسفند 1396

2

 100متر آزاد

عرفان عاقل رفتار

پیدكو اصفهان

01:01.82

مسابقات بین المللي جام زنده رود اصفهان بهمن 1395

3

 200متر آزاد

امیركیان حقیقت خواه

خراسان رضوی

02:13.86

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

4

 400متر آزاد

امیركیان حقیقت خواه

خراسان رضوی

04:47.66

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

5

 800متر آزاد

امیركیان حقیقت خواه

خراسان رضوی

10:00.33

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

6

 50متر كرال پشت

دانیال شفیعي

رودهن تهران

00:31.62

مسابقات شنا جام فجر پارسیان اسفند 1396

7

 100متر كرال پشت

رهام پیرواني

فارس

01:09.42

مرحله چهارم لیگ شنای كشور (تهران) 88/12/20

8

 200متر كرال پشت

صالح نادری

مركزی

02:28.49

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

9

 50متر پروانه

امیركیان حقیقت خواه

خراسان رضوی

00:29.77

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

10

 100متر پروانه

امیركیان حقیقت خواه

خراسان رضوی

01:04.82

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

11

 200متر پروانه

صالح نادری

مركزی

02:34.57

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

12

 50متر قورباغه

علي تاجیک

خراسان رضوی

00:34.39

مسابقات قهرماني كشور شیراز بهمن 91

13

 100متر قورباغه

علي تاجیک

خراسان رضوی

1:17.58

مسابقات قهرماني كشور شیراز بهمن 91

14

 200متر قورباغه

آريا نسیمي شاد

خراسان رضوی

02:49.32

قهرماني كشور تهران 90/11/16

15

 200متر مختلط انفرادی

امیركیان حقیقت خواه

خراسان رضوی

02:31.88

المپیاداستعدادهای برتر شنای كشور-مشهدمقدس ،آذر97

16

 4×100متر آزاد تیمي

منتخب كشور

04:16.72

برگزاری ركوردگیری فدراسیون – 23اسفند 95استخر آزادی تهران

17

 4×100متر مختلط تیمي

منتخب كشور

04:48.43

مسابقات قهرماني كشور بهمن ( 91شیراز)

عرفان عاقل رفتار-علي جعفری-دانیال
خرده بین-علي حمیدی
امیرمحمد عزيزی مقدم -علي تاجیک-
پارسا حکمت -علیرضا امین زمردی

