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       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

کننده شرکت  تیمهای

مجموع شناگران

نفر 87



1

مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی

رکورد به 

ساعت
متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

0:00:00
18 اول 1.09 1381 تا 1375ه 17 سال20زير  تهران امیر حسین عازمی مطلق 1
16 دوم 1.10 1381 تا 1375ه 3 سال20زير  اصفهان مجتبی جاوزی 2
14 سوم 1.12 1381 تا 1375ه 18 سال20زير  تهران ساسان حجتی 3
12 چهارم 1.13 1381 تا 1375ه 1 سال20زير  اصفهان مهدی کالساز 4
10 پنجم 1.14 1381 تا 1375ه 4 سال20زير  گیالن رامتین کاظمی 5
8 ششم 1.16 1381 تا 1375ه 19 سال20زير  تهران فربود کیانی 6
6 هفتم 1.18 1381 تا 1375ه 14 سال20زير  شرقی. آ عباس جهانگیری 7
6 هفتم 1.18 1381 تا 1375ه 16 سال20زير  شرقی. آ فرشاد صادقی 8
4 نهم 1.20 1381 تا 1375ه 6 سال20زير  گیالن علی حسن زاده 9
3 دهم 1.23 1381 تا 1375ه 24 سال20زير  خوزستان علی شريفی 10
2 يازدهم 1.25 1381 تا 1375ه 25 سال20زير  خوزستان دانیال شکیبا 11
1 دوازدهم 1.26 1381 تا 1375ه 15 سال20زير  شرقی. آ پويا خادم 12

1.28 1381 تا 1375ه 26 سال20زير  کردستان مبین خالديان 13
1.29 1381 تا 1375ه 2 سال20زير  اصفهان آروين همسايگان 14
1.30 1381 تا 1375ه 23 سال20زير  خوزستان علی لرکی 15
1.33 1381 تا 1375ه 5 سال20زير  گیالن عارف پرسیان نظری 16
1.34 1381 تا 1375ه 22 سال20زير  کردستان پرهام پروری 17
E n 1381 تا 1375ه 7 سال20زير  مريوان دياکو سهرابی 18
E n 1381 تا 1375ه 8 سال20زير  مريوان کاوان حیدری 19
E n 1381 تا 1375ه 9 سال20زير  مريوان پوريان قادری 20
E n 1381 تا 1375ه 10 سال20زير  مريوان آروين ديانتی 21
E n 1381 تا 1375ه 11 سال20زير  مريوان سینا مظهرپور 22
E n 1381 تا 1375ه 12 سال20زير  مريوان حسام پیره 23
E n 1381 تا 1375ه 13 سال20زير  همدان آريا قربانی مهراب 24
E n 1381 تا 1375ه 20 سال20زير  مريوان هورام شريف پور 25
E n 1381 تا 1375ه 21 سال20زير  کردستان آرش توکلی 26

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                        انفرادی5  م



2

مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی

رکورد به 

ساعت
متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

18 اول 1.13 1370 تا 1374ه 31 سال29 تا 20 ر شرقی. آ بهزاد نوبری پور 1

16 دوم 1.15 1370 تا 1374ه 36 سال29 تا 20 ر تهران احمد قربانزاده 2

14 سوم 1.21 1370 تا 1374ه 34 سال29 تا 20 ر تهران سجاد ويسانیان 3

14 سوم 1.21 1370 تا 1374ه 35 سال29 تا 20 ر تهران فرهاد محمد اصغری 4

10 پنجم 1.22 1370 تا 1374ه 32 سال29 تا 20 ر شرقی. آ نويد آقازاده آزاد 5

8 ششم 1.23.50 1370 تا 1374ه 33 سال29 تا 20 ر مازندران امیر میرچی 6

6 هفتم 1.30 1370 تا 1374ه 38 سال29 تا 20 ر خوزستان هادی يوسفی شیخ رباد 7

en 1370 تا 1374ه 27 سال29 تا 20 ر سمنان حامد مداح 8

en 1370 تا 1374ه 28 سال29 تا 20 ر مريوان صالح الدين احمدی 9

en 1370 تا 1374ه 29 سال29 تا 20 ر مريوان عرفان پورافسانه 10

en 1370 تا 1374ه 30 سال29 تا 20 ر همدان عارف چراغی روشن 11

en 1370 تا 1374ه 37 سال29 تا 20 ر کردستان بابک فضل الهی 12

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                        انفرادی5 م



3

مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی

رکورد به 

دقیقه
متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

18 اول 31.09 1356 تا 1365ه 41 سال39 تا 30 ر گیالن اکبر رنج کش چافجیری 1

16 دوم 31.22 1356 تا 1365ه 47 سال39 تا 30 ر تهران سعید سعیدی 2

14 سوم 31.29 1356 تا 1365ه 46 سال39 تا 30 ر مازندران ساسان ساحلی 3

12 چهارم 31.38 1356 تا 1365ه 42 سال39 تا 30 ر گیالن صادق رحیمی پور آستانه 4

12 چهارم 31.38 1356 تا 1365ه 48 سال39 تا 30 ر تهران محمد کاظمیان 5

8 ششم 33.11 1356 تا 1365ه 39 سال39 تا 30 ر اصفهان پیمان گرامی 6

6 هفتم 33.30 1356 تا 1365ه 51 سال39 تا 30 ر کردستان فرشید صادقی 7

5 هشتم 35.01 1356 تا 1365ه 50 سال39 تا 30 ر سمنان وحید حسن بیگی خانه 8

4 نهم 35.21 1356 تا 1365ه 52 سال39 تا 30 ر کردستان آرش کاله زری 9

3 دهم 35.35 1356 تا 1365ه 53 سال39 تا 30 ر کردستان شورش میرزايی 10

2 يازدهم 36.43 1356 تا 1365ه 49 سال39 تا 30 ر تهران ياسر رزمی 11

1 دوازدهم 39.12 1356 تا 1365ه 54 سال39 تا 30 ر مريوان محمد حسین کريمی 12

39.52 1356 تا 1365ه 43 سال39 تا 30 ر گیالن مسعود کیمیايی 13

40.31 1356 تا 1365ه 40 سال39 تا 30 ر سمنان علی عابدينی 14

55.55 1356 تا 1365ه 45 سال39 تا 30 ر همدان جمال الدين بیات 15

57.54 1356 تا 1365ه 44 سال39 تا 30 ر مريوان فاتح رستمی 16

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                        انفرادی2 م



4

مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی

رکورد به 

دقیقه
متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

18 اول 30.47 1346 تا 1355ه 65 سال49 تا 40 ر تهران علیرضا نذيری 1

16 دوم 33.58 1346 تا 1355ه 63 سال49 تا 40 ر تهران علیرضا فروغی 2

14 سوم 34.32 1346 تا 1355ه 64 سال49 تا 40 ر تهران علی باقری 3

12 چهارم 36.40 1346 تا 1355ه 58 سال49 تا 40 ر گیالن محمد حسنی 4

10 پنجم 36.44 1346 تا 1355ه 60 سال49 تا 40 ر مازندران ناصر زمانی 5

8 ششم 37.16 1346 تا 1355ه 67 سال49 تا 40 ر کردستان وحید رضا عباسی 6

6 هفتم 38.36 1346 تا 1355ه 61 سال49 تا 40 ر مازندران بهمن باقر کاسه گر 7

5 هشتم 38.37 1346 تا 1355ه 69 سال49 تا 40 ر خوزستان ساسان کريمی 8

4 نهم 41.57 1346 تا 1355ه 62 سال49 تا 40 ر کردستان سیامک زمانی 9

3 دهم 42.01 1346 تا 1355ه 59 سال49 تا 40 ر گیالن جعفر يونسی 10

2 يازدهم 42.02 1346 تا 1355ه 66 سال49 تا 40 ر گیالن رضا بلوری 11

1 دوازدهم 42.22 1346 تا 1355ه 57 سال49 تا 40 ر همدان احمد زاغه ای 12

47.18 1346 تا 1355ه 68 سال49 تا 40 ر کردستان حامد صفايی پور 13

48.02 1346 تا 1355ه 55 سال49 تا 40 ر مريوان کیوان حیدری 14

56.02 1346 تا 1355ه 56 سال49 تا 40 ر لرستان مازيار رحیمی 15

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                        انفرادی2 م



5

مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی

رکورد به 

دقیقه
متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

18 اول 30.02 1336 تا 1345ه 72 سال59 تا 50 ر تهران محمدرضا خانبانان 1

16 دوم 37.20 1336 تا 1345ه 75 سال59 تا 50 ر گیالن تقی قربانزاده 2

14 سوم 38.12 1336 تا 1345ه 77 سال59 تا 50 ر کردستان هاشم پروهان 3

12 چهارم 39.17 1336 تا 1345ه 73 سال59 تا 50 ر تهران يونس اوسطی 4

10 پنجم 39.34 1336 تا 1345ه 71 سال59 تا 50 ر تهران حسن رحمانی راد 5

8 ششم 40.28 1336 تا 1345ه 76 سال59 تا 50 ر کردستان مصطفی منصور قاضی 6

6 هفتم 48.37 1336 تا 1345ه 70 سال59 تا 50 ر لرستان محمد حسین گودرزی 7

en 1336 تا 1345ه 74 سال59 تا 50 ر گیالن مسعود بهارناز 8

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                        انفرادی2 م



6

مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی

رکورد به 

دقیقه
متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

18 اول 22.24 1326 تا 1335ه 84 سال69 تا 60 ر خوزستان منصور لطفی 1

16 دوم 22.48 1326 تا 1335ه 80 سال69 تا 60 ر تهران علیرضا نخست 2

14 سوم 23.42 1326 تا 1335ه 79 سال69 تا 60 ر تهران محسن متقی 3

12 چهارم 24.05 1326 تا 1335ه 81 سال69 تا 60 ر تهران عبدالرسول صادقی 4

10 پنجم 26.52 1326 تا 1335ه 83 سال69 تا 60 ر کردستان علی بصری 5

8 ششم 27.01 1326 تا 1335ه 82 سال69 تا 60 ر گیالن هادی فتحی رشتی 6

6 هفتم 34.21 1326 تا 1335ه 85 سال69 تا 60 ر مريوان محمد فرجی 7

5 هشتم 42.20 1326 تا 1335ه 78 سال69 تا 60 ر اصفهان حسن پايه دار 8

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                        انفرادی1 م



7

مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی

رکورد به 

دقیقه
متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

18 اول 30.34 87 سال به باال70 ر به پايین1325ه تهران محمد عادل بوستانی 1

16 دوم 32.08 86 سال به باال70 ر به پايین1325ه تهران امیر بختیار وند 2

 کیلومتر                                        انفرادی1 م

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده



1
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

0:00:00

اول 32 18 اول 1.09 1381 تا 1375ه 17 سال20زير  تهران امیر حسین عازمی مطلق 1
دوم 28 16 دوم 1.10 1381 تا 1375ه 3 سال20زير  اصفهان مجتبی جاوزی 2

14 سوم 1.12 1381 تا 1375ه 18 سال20زير  تهران ساسان حجتی 3
12 چهارم 1.13 1381 تا 1375ه 1 سال20زير  اصفهان مهدی کالساز 4

15 10 پنجم 1.14 1381 تا 1375ه 4 سال20زير  گیالن رامتین کاظمی 5
1.16 1381 تا 1375ه 19 سال20زير  تهران فربود کیانی 6

سوم 16 8 ششم 1.18 1381 تا 1375ه 14 سال20زير  شرقی. آ عباس جهانگیری 7
8 ششم 1.18 1381 تا 1375ه 16 سال20زير  شرقی. آ فرشاد صادقی 8
5 هشتم 1.20 1381 تا 1375ه 6 سال20زير  گیالن علی حسن زاده 9

7 4 نهم 1.23 1381 تا 1375ه 24 سال20زير  خوزستان علی شريفی 10
3 دهم 1.25 1381 تا 1375ه 25 سال20زير  خوزستان دانیال شکیبا 11

1.26 1381 تا 1375ه 15 سال20زير  شرقی. آ پويا خادم 12
3 2 يازدهم 1.28 1381 تا 1375ه 26 سال20زير  کردستان مبین خالديان 13

1.29 1381 تا 1375ه 2 سال20زير  اصفهان آروين همسايگان 14
1.30 1381 تا 1375ه 23 سال20زير  خوزستان علی لرکی 15
1.33 1381 تا 1375ه 5 سال20زير  گیالن عارف پرسیان نظری 16

1 دوازدهم 1.34 1381 تا 1375ه 22 سال20زير  کردستان پرهام پروری 17
E n 1381 تا 1375ه 7 سال20زير  مريوان دياکو سهرابی 18
E n 1381 تا 1375ه 8 سال20زير  مريوان کاوان حیدری 19
E n 1381 تا 1375ه 9 سال20زير  مريوان پوريان قادری 20
E n 1381 تا 1375ه 10 سال20زير  مريوان آروين ديانتی 21
E n 1381 تا 1375ه 11 سال20زير  مريوان سینا مظهرپور 22
E n 1381 تا 1375ه 12 سال20زير  مريوان حسام پیره 23
E n 1381 تا 1375ه 13 سال20زير  همدان آريا قربانی مهراب 24
E n 1381 تا 1375ه 20 سال20زير  مريوان هورام شريف پور 25
E n 1381 تا 1375ه 21 سال20زير  کردستان آرش توکلی 26

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                            تیمی5 م



2
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

اول 30 18 اول 1.13 1370 تا 1374ه 31 سال29 تا 20 ر شرقی. آ بهزاد نوبری پور 1

دوم 30 16 دوم 1.15 1370 تا 1374ه 36 سال29 تا 20 ر تهران احمد قربانزاده 2

14 سوم 1.21 1370 تا 1374ه 34 سال29 تا 20 ر تهران سجاد ويسانیان 3

1.21 1370 تا 1374ه 35 سال29 تا 20 ر تهران فرهاد محمد اصغری 4

12 چهارم 1.22 1370 تا 1374ه 32 سال29 تا 20 ر شرقی. آ نويد آقازاده آزاد 5

سوم 10 10 پنجم 1.23.50 1370 تا 1374ه 33 سال29 تا 20 ر مازندران امیر میرچی 6

8 8 ششم 1.30 1370 تا 1374ه 38 سال29 تا 20 ر خوزستان هادی يوسفی شیخ رباد 7

en 1370 تا 1374ه 27 سال29 تا 20 ر سمنان حامد مداح 8

en 1370 تا 1374ه 28 سال29 تا 20 ر مريوان صالح الدين احمدی 9

en 1370 تا 1374ه 29 سال29 تا 20 ر مريوان عرفان پورافسانه 10

en 1370 تا 1374ه 30 سال29 تا 20 ر همدان عارف چراغی روشن 11

en 1376 تا 1374ه 37 سال29 تا 20 ر کردستان بابک فضل الهی 12

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                               تیمی5 م

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    



3
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

30 18 اول 31.09 1356 تا 1365ه 41 سال39 تا 30 ر گیالن اکبر رنج کش چافجیری 1

28 16 دوم 31.22 1356 تا 1365ه 47 سال39 تا 30 ر تهران سعید سعیدی 2

14 14 سوم 31.29 1356 تا 1365ه 46 سال39 تا 30 ر مازندران ساسان ساحلی 3

12 چهارم 31.38 1356 تا 1365ه 42 سال39 تا 30 ر گیالن صادق رحیمی پور آستانه 4

12 چهارم 31.38 1356 تا 1365ه 48 سال39 تا 30 ر تهران محمد کاظمیان 5

8 8 ششم 33.11 1356 تا 1365ه 39 سال39 تا 30 ر اصفهان پیمان گرامی 6

10 6 هفتم 33.30 1356 تا 1365ه 51 سال39 تا 30 ر کردستان فرشید صادقی 7

7 5 هشتم 35.01 1356 تا 1365ه 50 سال39 تا 30 ر سمنان وحید حسن بیگی خانه 8

4 نهم 35.21 1356 تا 1365ه 52 سال39 تا 30 ر کردستان آرش کاله زری 9

35.35 1356 تا 1365ه 53 سال39 تا 30 ر کردستان شورش میرزايی 10

36.43 1356 تا 1365ه 49 سال39 تا 30 ر تهران ياسر رزمی 11

3 3 دهم 39.12 1356 تا 1365ه 54 سال39 تا 30 ر مريوان محمد حسین کريمی 12

39.52 1356 تا 1365ه 43 سال39 تا 30 ر گیالن مسعود کیمیايی 13

2 يازدهم 40.31 1356 تا 1365ه 40 سال39 تا 30 ر سمنان علی عابدينی 14

1 1 همدان 55.55 1356 تا 1365ه 45 سال39 تا 30 ر همدان جمال الدين بیات 15

57.54 1356 تا 1365ه 44 سال39 تا 30 ر مريوان فاتح رستمی 16

 کیلومتر2 م

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده



4
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

34 18 اول 30.47 1346 تا 1355ه 65 سال49 تا 40 ر تهران علیرضا نذيری 1

16 دوم 33.58 1346 تا 1355ه 63 سال49 تا 40 ر تهران علیرضا فروغی 2

34.32 1346 تا 1355ه 64 سال49 تا 40 ر تهران علی باقری 3

18 14 سوم 36.40 1346 تا 1355ه 58 سال49 تا 40 ر گیالن محمد حسنی 4

20 12 چهارم 36.44 1346 تا 1355ه 60 سال49 تا 40 ر مازندران ناصر زمانی 5

15 10 پنجم 37.16 1346 تا 1355ه 67 سال49 تا 40 ر کردستان وحید رضا عباسی 6

8 ششم 38.36 1346 تا 1355ه 61 سال49 تا 40 ر مازندران بهمن باقر کاسه گر 7

6 6 هفتم 38.37 1346 تا 1355ه 69 سال49 تا 40 ر خوزستان ساسان کريمی 8

5 هشتم 41.57 1346 تا 1355ه 62 سال49 تا 40 ر کردستان سیامک زمانی 9

4 نهم 42.01 1346 تا 1355ه 59 سال49 تا 40 ر گیالن جعفر يونسی 10

42.02 1346 تا 1355ه 66 سال49 تا 40 ر گیالن رضا بلوری 11

3 3 دهم 42.22 1346 تا 1355ه 57 سال49 تا 40 ر همدان احمد زاغه ای 12

47.18 1346 تا 1355ه 68 سال49 تا 40 ر کردستان حامد صفايی پور 13

2 2 يازدهم 48.02 1346 تا 1355ه 55 سال49 تا 40 ر مريوان کیوان حیدری 14

1 1 دوازدهم 56.02 1346 تا 1355ه 56 سال49 تا 40 ر لرستان مازيار رحیمی 15

 کیلومتر2 م

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده



5
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

30 18 اول 30.02 1336 تا 1345ه 72 سال59 تا 50 ر تهران محمدرضا خانبانان 1

16 16 دوم 37.20 1336 تا 1345ه 75 سال59 تا 50 ر گیالن تقی قربانزاده 2

24 14 سوم 38.12 1336 تا 1345ه 77 سال59 تا 50 ر کردستان هاشم پروهان 3

12 چهارم 39.17 1336 تا 1345ه 73 سال59 تا 50 ر تهران يونس اوسطی 4

39.34 1336 تا 1345ه 71 سال59 تا 50 ر تهران حسن رحمانی راد 5

10 پنجم 40.28 1336 تا 1345ه 76 سال59 تا 50 ر کردستان مصطفی منصور قاضی 6

8 8 ششم 48.37 1336 تا 1345ه 70 سال59 تا 50 ر لرستان محمد حسین گودرزی 7

en 1336 تا 1345ه 74 سال59 تا 50 ر گیالن مسعود بهارناز 8

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر2 م



6
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

18 18 اول 22.24 1326 تا 1335ه 84 سال69 تا 60 ر خوزستان منصور لطفی 1

30 16 دوم 22.48 1326 تا 1335ه 80 سال69 تا 60 ر تهران علیرضا نخست 2

14 سوم 23.42 1326 تا 1335ه 79 سال69 تا 60 ر تهران محسن متقی 3

24.05 1326 تا 1335ه 81 سال69 تا 60 ر تهران عبدالرسول صادقی 4

12 12 چهارم 26.52 1326 تا 1335ه 83 سال69 تا 60 ر کردستان علی بصری 5

10 10 پنجم 27.01 1326 تا 1335ه 82 سال69 تا 60 ر گیالن هادی فتحی رشتی 6

8 8 ششم 34.21 1326 تا 1335ه 85 سال69 تا 60 ر مريوان محمد فرجی 7

6 6 هفتم 42.20 1326 تا 1335ه 78 سال69 تا 60 ر اصفهان حسن پايه دار 8

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر1 م



7
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

34 18 اول 30.34 87 سال به باال70 ر به پايین1325ه تهران محمد عادل بوستانی 1

16 دوم 32.08 86 سال به باال70 ر به پايین1325ه تهران امیر بختیار وند 2

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر1 م

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    



8
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز مقام انفرادی رکورد متولدين رده سنی

شماره 

کاله
استان نام و نام خانوادگی  

ف
دي

ر

156 28 16 دوم 31.22 1356 تا 1365ه 47 سال39 تا 30 ر تهران سعید سعیدی 1

74 30 18 اول 31.09 1356 تا 1365ه 41 سال39 تا 30 ر گیالن اکبر رنج کش چافجیری 2

61 10 6 هفتم 33.30 1356 تا 1365ه 51 سال39 تا 30 ر کردستان فرشید صادقی 3

34 14 14 سوم 31.29 1356 تا 1365ه 46 سال39 تا 30 ر مازندران ساسان ساحلی 4

24 6 6 هفتم 38.37 1346 تا 1355ه 69 سال49 تا 40 ر خوزستان ساسان کريمی 5

14 8 8 ششم 33.11 1356 تا 1365ه 39 سال39 تا 30 ر اصفهان پیمان گرامی 6

13 3 3 دهم 39.12 1356 تا 1365ه 54 سال39 تا 30 ر مريوان محمد حسین کريمی 7

9 1 1 دوازدهم 56.02 1346 تا 1355ه 56 سال49 تا 40 ر لرستان مازيار رحیمی 8

7 7 5 هشتم 35.01 1356 تا 1365ه 50 سال39 تا 30 ر سمنان وحید حسن بیگی خانه 9

4 1 1 همدان 55.55 1356 تا 1365ه 45 سال39 تا 30 ر همدان جمال الدين بیات 10

6 6 هفتم 42.20 1326 تا 1335ه 78 سال69 تا 60 ر اصفهان حسن پايه دار 11

12 چهارم 31.38 1356 تا 1365ه 48 سال39 تا 30 ر تهران محمد کاظمیان 12

36.43 1356 تا 1365ه 49 سال39 تا 30 ر تهران ياسر رزمی 13

34 18 اول 30.47 1346 تا 1355ه 65 سال49 تا 40 ر تهران علیرضا نذيری 14

16 دوم 33.58 1346 تا 1355ه 63 سال49 تا 40 ر تهران علیرضا فروغی 15

34.32 1346 تا 1355ه 64 سال49 تا 40 ر تهران علی باقری 16

30 18 اول 30.02 1336 تا 1345ه 72 سال59 تا 50 ر تهران محمدرضا خانبانان 17

12 چهارم 39.17 1336 تا 1345ه 73 سال59 تا 50 ر تهران يونس اوسطی 18

39.34 1336 تا 1345ه 71 سال59 تا 50 ر تهران حسن رحمانی راد 19

30 16 دوم 22.48 1326 تا 1335ه 80 سال69 تا 60 ر تهران علیرضا نخست 20

14 سوم 23.42 1326 تا 1335ه 79 سال69 تا 60 ر تهران محسن متقی 21

24.05 1326 تا 1335ه 81 سال69 تا 60 ر تهران عبدالرسول صادقی 22

34 18 اول 30.34 87 سال به باال70 ر به پايین1325ه تهران محمد عادل بوستانی 23

16 دوم 32.08 86 سال به باال70 ر به پايین1325ه تهران امیر بختیار وند 24

18 18 اول 22.24 1326 تا 1335ه 84 سال69 تا 60 ر خوزستان منصور لطفی 25

2 يازدهم 40.31 1356 تا 1365ه 40 سال39 تا 30 ر سمنان علی عابدينی 26

 کیلومتر                                               تیمی2و1 م

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده



4 نهم 35.21 1356 تا 1365ه 52 سال39 تا 30 ر کردستان آرش کاله زری 27

35.35 1356 تا 1365ه 53 سال39 تا 30 ر کردستان شورش میرزايی 28

15 10 پنجم 37.16 1346 تا 1355ه 67 سال49 تا 40 ر کردستان وحید رضا عباسی 29

5 هشتم 41.57 1346 تا 1355ه 62 سال49 تا 40 ر کردستان سیامک زمانی 30

47.18 1346 تا 1355ه 68 سال49 تا 40 ر کردستان حامد صفايی پور 31

24 14 سوم 38.12 1336 تا 1345ه 77 سال59 تا 50 ر کردستان هاشم پروهان 32

10 پنجم 40.28 1336 تا 1345ه 76 سال59 تا 50 ر کردستان مصطفی منصور قاضی 33

12 12 چهارم 26.52 1326 تا 1335ه 83 سال69 تا 60 ر کردستان علی بصری 34

12 چهارم 31.38 1356 تا 1365ه 42 سال39 تا 30 ر گیالن صادق رحیمی پور آستانه 35

39.52 1356 تا 1365ه 43 سال39 تا 30 ر گیالن مسعود کیمیايی 36

18 14 سوم 36.40 1346 تا 1355ه 58 سال49 تا 40 ر گیالن محمد حسنی 37

4 نهم 42.01 1346 تا 1355ه 59 سال49 تا 40 ر گیالن جعفر يونسی 38

42.02 1346 تا 1355ه 66 سال49 تا 40 ر گیالن رضا بلوری 39

16 16 دوم 37.20 1336 تا 1345ه 75 سال59 تا 50 ر گیالن تقی قربانزاده 40

en 1336 تا 1345ه 74 سال59 تا 50 ر گیالن مسعود بهارناز 41

10 10 پنجم 27.01 1326 تا 1335ه 82 سال69 تا 60 ر گیالن هادی فتحی رشتی 42

8 8 ششم 48.37 1336 تا 1345ه 70 سال59 تا 50 ر لرستان محمد حسین گودرزی 43

20 12 چهارم 36.44 1346 تا 1355ه 60 سال49 تا 40 ر مازندران ناصر زمانی 44

8 ششم 38.36 1346 تا 1355ه 61 سال49 تا 40 ر مازندران بهمن باقر کاسه گر 45

57.54 1356 تا 1365ه 44 سال39 تا 30 ر مريوان فاتح رستمی 46

2 2 يازدهم 48.02 1346 تا 1355ه 55 سال49 تا 40 ر مريوان کیوان حیدری 47

8 8 ششم 34.21 1326 تا 1335ه 85 سال69 تا 60 ر مريوان محمد فرجی 48

3 3 دهم 42.22 1346 تا 1355ه 57 سال49 تا 40 ر همدان احمد زاغه ای 49

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    



1
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز

ف
دي

ر

اول 32 1

دوم 28 2

سوم 16 3

استان

تهران

اصفهان

شرقی. آ

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 سال20 کیلومتر                                            تیمی زير 5 م



2
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز
امتیاز

ف
دي

ر

اول 30 1

دوم 30 2

سوم 10 3

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 سال29 تا 20 کیلومتر                                            تیمی  5 م

دوم تیم از بهتر رکورد جمع

استان

شرقی. آ

تهران

مازندران

       "جام شهدای استان کردستان"       مسابقات شنای آبهای آزاد    



3
مقام 

تیمی

مجموع 

امتیاز ف
دي

ر

اول 156 1

دوم 74 2

سوم 61 3

تیم

ف
دي

ر

اصفهان 1

شرقی. آ 2

تهران 3

نفر 87 شناگران مجموع خوزستان 4

سمنان 5

کردستان 6

گیالن 7

مازندران 8

مريوان 9

همدان 10

لرستان 11

کننده شرکت  تیمهای

استان

تهران

گیالن

کردستان

1395 شهریور 2 لغایت 1   - (بزرگساالن و جوانان ) آقایان سنی های رده

 کیلومتر                                               تیمی2و1 م


