
 دومین همایش امیدهای آینده شنا استان گلستان برترین های 

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

 

 

 

 

 

 

 

 سال 9-10

  اول 01:23:92 استخر غدیر گرگان نیال امینی

 دوم 01:31:91 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان رامیال سحری متر آزاد 100

 سوم 01:42:09 استخر غدیر گرگان مه منصوریفاط

  اول 01:40:67 استخر غدیر گرگان نیال امینی

 دوم 01:44:34 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان پارمیس عبدالوند متر کرال پشت 100

 سوم 01:57:61 استخر غدیر گرگان آیدا صاحب جمعی

  اول 01:56:66 هیختگان گرگاندختران پیشتاز/ استخر فر رامیال سحری

 دوم 01:59:19 استخر غدیر گرگان وانیا عظیمی متر قورباغه 100

 سوم 01:59:34 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان یانا ضیائی

  اول 01:42:51 استخر غدیر گرگان نیوشا وفایی پور

متر مختلط  100

 انفرادی
 دوم 01:45:94 استخر غدیر گرگان وانیا عظیمی

 سوم 01:46:70 استخر غدیر گرگان هانا سادات حسینی

  اول 00:45:27 استخر غدیر گرگان نیوشا وفایی پور

 دوم 00:49:70 استخر غدیر گرگان هانا سادات حسینی متر پروانه 50

 سوم 00:54:44 استخر غدیر گرگان آیدا صاحب جمعی

 

 

 

 

 سال 7-8

  اول 00:46:18 یشتاز/ استخر فرهیختگان گرگاندختران پ آیدا کیخاء

 دوم 00:49:56 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان آوا کریمی متر آزاد 50

 سوم 00:53:77 استخر غدیر گرگان آدرینا باقری

  اول 00:57:59 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان آوا کریمی

 دوم 01:03:25 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان ستایش مظلومی متر کرال پشت 50

 سوم 01:04:59 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان ملینا بیرقی

  اول 00:57:78 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان آیدا کیخاء

 دوم 01:01:47 استخر غدیر گرگان آدرینا باقری متر قورباغه 50

 سوم 01:09:64 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان پریا زیارتی

 

 

 

 سال 5-6

  اول 00:26:67 استخر غدیر گرگان هانا احمدی

 دوم 00:30:37 استخر غدیر گرگان مهدیه مزیدی متر آزاد 25

 سوم 00:42:17 علی آباد بهار محمدی

  اول 00:23:86 استخر غدیر گرگان رامیال خناری

 دوم 00:43:21 استخر غدیر گرگان مهدیه مزیدی متر قورباغه 25

 سوم 00:43:56 علی آباد بهار محمدی

  اول 00:33:47 استخر غدیر گرگان رامیال خناری

 دوم 00:36:64 استخر غدیر گرگان هانا احمدی متر کرال پشت 25

 سوم 00:37:85 دختران پیشتاز/ استخر فرهیختگان گرگان آوین شجاعی

 


