
 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 12-11رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر آزاد 100 1

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه ادگینام و نام خانو ردیف

   1:40:15 1 1 دختران پیشتاز فاطمه زهرا شاهی فرد 1

  سوم 1:26:71 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( طراوت نظام دوست 2

  اول 1:18:70 1 3 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( زهرا مزیدی 3

  دوم 1:22:60 1 4 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آمیتیس قلی نژاد 4

   1:34:65 1 5 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( صوفیا مالحی 5

   1:38:78 2 1 استخر المپیک علی آباد ثمین دولتی 6

   1:44:80 2 2 دختران پیشتاز فائزه دهقان 7

   1:40:75 2 3 دختران پیشتاز فهامه حیدر پور یساقی 8

   انصراف 2 4 ای آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان(ورزش ه آمیتیس یزدی 9

   1:47:61 3 1 استخر کوثر گرگان نیایش رستمی خواه 10

   1:45:03 3 2 استخر المپیک علی آباد مریم سادات موسوی 11

   1:40:10 3 3 استخر المپیک علی آباد ستاره سنقری زاده 12

   2:02:14 3 4 استخر کوثر گرگان پانته آ جان فشان 13

   1:54:97 4 1 ای آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان(ورزش ه مانلی حمزه ای 14

   1:53:96 4 2 استخر کوثر گرگان دنیا شربتی 15

   1:55:22 4 3 استخر المپیک علی آباد سارا رحیمی 16

 برگشتخطا   1:57:73 4 4 استخر کوثر گرگان فاطمه فتحی 17

   2:02:03 5 1 استخر کوثر گرگان معصومه کریمی 18



 استان گلستان سال 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 12-11رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر آزاد 100 1

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   2:31:17 5 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( پرنیا شبانی 19

   1:57:39 5 3 استخر کوثر گرگان المیرا حسینی 20

   2:34:67 5 4 استخر کوثر گرگان دنیا شاکری 21

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 

 



 سال استان گلستان 17ره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر اولین دو

 1396  بهمن ماه

 سال 14-13رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر آزاد 100 2

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   1:30:55 1 1 ازدختران پیشت فاطمه طبرسا 1

  دوم 1:20:71 1 2 دختران پیشتاز آیدا حنایی 2

  اول 1:09:85 1 3 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آیناز شیخ عربی 3

  سوم 1:29:03 1 4 دختران پیشتاز مهسا تجری 4

   1:31:91 1 5 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( پارمیدا پاکدل 5

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 17-15رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر آزاد 100 3

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

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

   1:25:93 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آیلین شیخ عربی 2

  دوم 1:23:53 1 3 دختران پیشتاز ملیکا محمدی 3

  اول 1:16:97 1 4 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( ن صفر پورروژی 4

   1:49:73 2 1 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( حنانه تجری 5

   1:43:09 2 2 دختران پیشتاز مریم مهمان دوئی 6

   1:30:41 2 3 دختران پیشتاز حنانه نوشک 7

   1:51:40 2 4 استخر کوثر گرگان ساجده عبدالهی 8

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 12-11رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیان: استخر مک 13/11/96تاریخ:  متر پروانه 100 4

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

)استخر غدیر  ورزش های آبی پیشگامان شقایق دهقان 1

 گرگان(

   انصراف 1 1

ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر  ریحانه کفایی 2

 گرگان(

  سوم 1:36:56 1 2

ای آبی پیشگامان )استخر غدیر ورزش ه یونا نیاکان 3

 گرگان(

  اول 1:21:80 1 3

ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر  زهرا مزیدی 4

 گرگان(

  دوم 1:31:91 1 4

  خطا برگشت 2:12:36 2 1 استخر المپیک علی آباد سارا رحیمی 5

  خطا استارت 1:57:46 2 2 استخر المپیک علی آباد ثمین دولتی 6

   2:20:72 2 3 استخر کوثر گرگان فرنیا مازندرانی 7

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 14-13رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر پروانه 100 5

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

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

  دوم 1:34:03 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( مائده عرب 2

  اول 1:21:99 1 3 زش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان(ور سیما عبدالهی 3

   1:43:23 1 4 دختران پیشتاز مهسا تجری 4

   1:53:32 1 5 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( مهال کرد مصطفی 5

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 12-11رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر کرال پشت 100 7

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه گینام و نام خانواد ردیف

   انصراف 1 1 )استخر غدیر گرگان( ورزش های آبی پیشگامان شقایق دهقان 1

  دوم 1:33:50 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آمیتیس قلی نژاد 2

  اول 1:23:67 1 3 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( یونا نیاکان 3

  خطا برگشت 2:01:06 1 4 دختران پیشتاز شاهی فرد فاطمه زهرا 4

  خطا برگشت 2:24:15 1 5 استخر کوثر گرگان نیایش رستمی خواه 5

   2:20:16 2 1 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( وانیا احمدی 6

  سوم 2:04:06 2 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( مانلی حمزه ای 7

   2:10:29 2 3 استخر کوثر گرگان فاطمه فتحی 8

  خطا برگشت 2:32:03 2 4 استخر کوثر گرگان معصومه کریمی 9

10        

11        

12        

13        

14        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 14-13رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر کرال پشت 100 8

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

  خطا برگشت 1:41:87 1 1 دختران پیشتاز ملیسا سلطانی 1

  اول 1:18:47 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آیناز شیخ عربی 2

  دوم 1:30:26 1 3 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( ه عربمائد 3

  خطا برگشت 1:50:21 2 1 دختران پیشتاز مهال کرد مصطفی 4

  سوم 1:41:28 2 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( سروناز حق شناس 5

   3:07:52 2 3 استخر کوثر گرگان آریانا وکیلی 6

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 17-15رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) یکیانمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر کرال پشت 100 9

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   2:23:47 1 1 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( حنانه تجری 1

  سوم 2:06:56 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( مائده غالم پور 2

  اول 1:35:14 1 3 گامان )استخر غدیر گرگان(ورزش های آبی پیش آیلین شیخ عربی 3

  دوم 1:43:52 1 4 دختران پیشتاز ملیکا محمدی 4

  خطا الین 2:01:91 1 5 استخر کوثر گرگان ساجده عبدالهی 5

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 12-11رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر قورباغه 100 10

 

 امتیاز مقام درکور دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   انصراف 1 1 )استخر غدیر گرگان( ورزش های آبی پیشگامان آمیتیس یزدی 1

  دوم 1:46:87 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( روژان شاه حسینی 2

  اول 1:37:52 1 3 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( هلیا برزکار 3

  سوم 1:49:21 1 4 دیر گرگان(ورزش های آبی پیشگامان )استخر غ طراوت نظام دوست 4

  خطا برگشت 1:59:00 1 5 دختران پیشتاز فهامه حیدر پور یساقی 5

  خطا استارت 1:58:71 2 1 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( اریسا خلیل زاده 6

   1:53:59 2 2 استخر المپیک علی آباد ستاره سنقری زاده 7

   2:19:15 2 3 دختران پیشتاز فائزه دهقان 8

   1:59:03 2 4 خر غدیر گرگان(ورزش های آبی پیشگامان )است آتنا تیموری 9

   2:13:55 3 1 استخر کوثر گرگان المیرا حسینی 10

   2:14:96 3 2 استخر المپیک علی آباد فاطمه اقبالی 11

   2:18:33 3 3 استخر المپیک علی آباد مریم سادات موسوی 12

  خطا برگشت 2:20:95 3 4 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( وانیا احمدی 13

   2:22:35 4 1 امان )استخر غدیر گرگان(ورزش های آبی پیشگ پرنیا شبانی 14

   2:25:84 4 2 استخر کوثر گرگان فرنیا مازندرانی 15

   2:14:00 4 3 استخر کوثر گرگان دینا شربتی 16

   2:44:27 4 4 استخر کوثر گرگان دنیا شاکری 17

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور



 سال استان گلستان 17شنای بانوان زیر  اولین دوره مسابقات انتخابی

 1396  بهمن ماه

 سال 14-13رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر قورباغه 100 11

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   1:50:91 1 1 استخر المپیک علی آباد سارا منصوری 1

  اول 1:34:96 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آیلین گلفروش 2

  دوم 1:42:51 1 3 دختران پیشتاز فاطمه طبرسا 3

   2:18:17 2 1 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان پارمیدا پاکدل 4

  سوم 1:50:15 2 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان سروناز حق شناس 5

   2:41:98 2 3 وثر گرگاناستخر ک آریانا وکیلی 6

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 17-15رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر قورباغه 100 12

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

  اول 1:42:90 1 1 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان روژین صفرپور 1

  سوم 2:03:62 1 2 پیشتاز دختران مریم مهمان دوئی 2

  دوم 1:43:58 1 3 دختران پیشتاز حنانه نوشک 3

   2:10:41 1 4 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان مائده غالم پور 4

  خطا برگشت 1:58:25 1 5 دختران پیشتاز منیره قوجوقی 5

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         سرداورامضاء 

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 12-11رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  متر مختلط انفرادی 100 13

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه و نام خانوادگی نام ردیف

   1:50:52 1 1 )استخر غدیر گرگان( ورزش های آبی پیشگامان صوفیا مالحی 1

  سوم 1:34:03 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( روژان شاه حسینی 2

  اول 1:29:72 1 3 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( هلیا برزکار 3

  دوم 1:33:86 1 4 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( ریحانه کفایی 4

  خطا برگشت 1:47:92 2 1 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( اریسا خلیل زاده 5

   1:48:69 2 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آتنا تیموری 6

   2:28:91 2 3 استخر کوثر گرگان پانته آ جان فشان 7

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور

 



 سال استان گلستان 17اولین دوره مسابقات انتخابی شنای بانوان زیر 

 1396  بهمن ماه

 سال 14-13رده سنی 

 

 Final-list (گرگان) کیانیمکان: استخر  13/11/96تاریخ:  دیمتر مختلط انفرا 200 14

 

 امتیاز مقام رکورد دسته خط شهرستان/استخر/باشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   3:31:78 1 1 )استخر غدیر گرگان( ورزش های آبی پیشگامان ماهک نجار 1

  اول 3:02:05 1 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( سیما عبدالهی 2

  سوم 3:24:54 1 3 دختران پیشتاز آیدا حنایی 3

   انصراف 1 1 (استخر المپیک علی آباد سارا منصوری 4

  دوم 3:04:71 2 2 ورزش های آبی پیشگامان )استخر غدیر گرگان( آیلین گلفروش 5

   انصراف 2 3 دختران پیشتاز ملیسا سلطانی 6

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

 امضاء مسئول کمیته مسابقات            امضاء سرپرست فنی         امضاء سرداور


