
 سال استان گلستان  17دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر  اولینبرترین های 

 ماده شنا مقام رکورد تیم/شهرستان نام و نام خانوادگی رده سنی

 

 

 

 

 

 

 

 سال 11-12

  اول 1:18:70 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( زهرا مزیدی

 دوم 1:22:60 گامان(استخر غدیر گرگان )پیش آمیتیس قلی نژاد متر آزاد 100

 سوم 1:26:71 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( طراوت نظام دوست

  اول 1:23:67 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( یونا نیاکان

 دوم 1:33:50 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( آمیتیس قلی نژاد متر کرال پشت 100

 سوم 2:04:06 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( مانلی حمزه ای

  اول 1:37:52 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( هلیا برزکار

 دوم 1:46:87 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( روژان شاه حسینی متر قورباغه 100

 سوم 1:49:21 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( طراوت نظام دوست

  اول 1:29:72 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( هلیا برزکار

متر مختلط  100

 انفرادی
 دوم 1:33:86 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( ریحانه کفایی

 سوم 1:34:03 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( روژان شاه حسینی

  اول 1:21:80 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( یونا نیاکان

 ومد 1:31:91 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( زهرا مزیدی متر پروانه 100

 سوم 1:36:56 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( ریحانه کفایی

 

 

 

 

 

 

 

 سال 13-14

  اول 1:09:85 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( آیناز شیخ عربی

 دوم 1:20:71 تیم دختران پیشتاز گرگان آیدا حنایی متر آزاد 100

 سوم 1:29:03 تیم دختران پیشتاز گرگان مهسا تجری

  اول 1:18:47 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( آیناز شیخ عربی

 دوم 1:30:26 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( مائده عرب متر کرال پشت 100

 سوم 1:41:28 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( سروناز حق شناس

  اول 1:34:96 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( آیلین گلفروش

 دوم 1:42:51 تیم دختران پیشتاز گرگان فاطمه طبرسا متر قورباغه 100

 سوم 1:50:15 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( سروناز حق شناس

  اول 3:02:05 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( سیما عبدالهی

متر مختلط  200

 انفرادی
 دوم 3:04:71 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( آیلین گلفروش

 سوم 3:24:54 تیم دختران پیشتاز گرگان آیدا حنایی

  اول 1:21:99 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( سیما عبدالهی

 دوم 1:34:03 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( مائده عرب متر پروانه 100

 سوم 1:36:09 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( ماهک نجار

 

 

 

 سال 15-17

  اول 1:16:97 ن )پیشگامان(استخر غدیر گرگا روژین صفرپور

 دوم 1:23:53 تیم دختران پیشتاز گرگان ملیکا محمدی متر آزاد 100

 سوم 1:24:61 تیم دختران پیشتاز گرگان منیره قوجقی

  اول 1:42:90 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( روژین صفرپور

 دوم 1:43:58 تیم دختران پیشتاز گرگان حنانه نوشک متر قورباغه 100

 سوم 2:03:62 تیم دختران پیشتاز گرگان مریم مهمان دوئی

  اول 1:35:14 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( آیلین شیخ عربی



 متر کرال پشت 100 دوم 1:43:52 تیم دختران پیشتاز گرگان ملیکا محمدی

 سوم 2:06:56 استخر غدیر گرگان )پیشگامان( مائده غالم پور

 


