
Resultاصالحیه  1

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.30.47 3 2 غربی.آ  آذر
ی

احسان عثمان متر قورباغه100  1

16 دوم 1.35.45 1 2 سمنان پوریا واعظیان متر قورباغه100  2

15 سوم 1.37.48 2 2 غربی.آ امیرحسین زارع متر قورباغه100  3

14 چهارم 1.42.42 5 1 لرستان طاها غالمی متر قورباغه100  4

12 ششم 1.47.91 2 1 چهارمحال بختیاری حسینعلی کوهی فایق متر قورباغه100  5

11 هفتم 1.51.54 5 2 اردبیل امیر محمد قربانی متر قورباغه100  6

10 هشتم 1.55.91 3 1 قزوین آریا هانی متر قورباغه100  7

حذف 4 1 سمنان هادی شیر پوری متر قورباغه100  8

خطا 1 1 لرستان وهاب عسگری متر قورباغه100  9

خطا 4 2 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر قورباغه100  10

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه صبح  متر قورباغه100  (11-12)



Result 2

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.20.10 4 3 سمنان یزدان زمان نامیان متر قورباغه100  1

16 دوم 1.23.34 1 3 چهارمحال بختیاری عرفان منافیان متر قورباغه100  2

15 سوم 1.28.97 3 3 یزد عماد امیدی متر قورباغه100  3

14 چهارم 1.29.66 3 2 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر قورباغه100  4

13 پنجم 1.31.80 2 3 یزد سید عیل حسینی متر قورباغه100  5

12 ششم 1.34.23 2 1 غربی.آ علیسا نقوی متر قورباغه100  6

11 هفتم 1.39.98 5 3 اردبیل امیرضا یوسفی متر قورباغه100  7

10 هشتم 1.40.58 2 2 ایالم محمدرضا علی اکبری متر قورباغه100  8

8 نهم 1.41.26 4 1 غربی.آ حسام ژیان متر قورباغه100  9

7 دهم 1.42.14 5 1 لرستان علی چراغی متر قورباغه100  10

6 یازدهم 1.43.55 1 2 ایالم محمدصدرا آزرم متر قورباغه100  11

5 دوازدهم 1.53.48 3 1 اردبیل محمدرضا پناهی متر قورباغه100  12

خطا 5 2 قزوین امیرحسین بگلری پور متر قورباغه100  13

خطا 4 2 لرستان علی عادلی متر قورباغه100  14

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه صبح  متر قورباغه100  (14-13)



Result 3

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 2.37.25 2 2 سمنان سیدمهدی سیدموسوی متر آزاد200  1

16 دوم 2.43.40 4 2 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر آزاد200  2

15 سوم 2.43.45 2 1 سمنان مسلم رستمی متر آزاد200  3

14 چهارم 2.51.55 3 2 غربی.آ امیرحسین زارع متر آزاد200  4

13 پنجم 2.53.83 3 1 چهارمحال بختیاری متین ارزنده متر آزاد200  5

12 ششم 2.58.70 1 2 غربی.آ روژمان قرنی متر آزاد200  6

11 هفتم 3.08.34 5 1 لرستان فرزاد عبدالوند متر آزاد200  7

10 هشتم 3.29.63 5 2 اردبیل امیرعلی باقری متر آزاد200  8

خطا 4 1 اردبیل محمدحسین محبی متر آزاد200  9

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه صبح  متر آزاد200  (11-12)



Result 4

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 2.25.42 3 3 یزد محمدمعین رحمانی متر آزاد200  1

16 دوم 2.30.19 5 2 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر آزاد200  2

15 سوم 2.30.30 3 1 چهارمحال بختیاری امید صادقی متر آزاد200  3

14 چهارم 2.30.31 3 2 قزوین شایان زهدی متر آزاد200  4

13 پنجم 2.40.75 4 3 یزد عماد امیدی متر آزاد200  5

12 ششم 2.45.68 5 3 قزوین امیرحسین بگلری پور متر آزاد200  6

11 هفتم 2.48.50 2 3 غربی.آ سهند بدیعی متر آزاد200  7

10 هشتم 2.50.06 2 1 سمنان امیررضا حجی پور متر آزاد200  8

8 نهم 2.53.95 2 2 لرستان علی خسروی متر آزاد200  9

7 دهم 3.16.00 4 2 غربی.آ علیسا نقوی متر آزاد200  10

انصراف 4 1 اردبیل ماهان صد شکر متر آزاد200  11

خطا 1 3 همدان مانی پاک صفات متر آزاد200  12

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه صبح  متر آزاد200  (14-13)



Result 5

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 37.95 4 2 چهارمحال بختیاری متین ارزنده متر کرال پشت50  1

16 دوم 38.97 2 2 غربی.آ رامان جهاندیده متر کرال پشت50  2

15 سوم 41.64 5 2 چهارمحال بختیاری حسینعلی کوهی فایق متر کرال پشت50  3

14 چهارم 42.57 2 1 لرستان محمدطاها حسنوند متر کرال پشت50  4

13 پنجم 43.30 3 2 سمنان مسلم رستمی متر کرال پشت50  5

12 ششم 43.56 3 1 غربی.آ احسان عثمانی آذر متر کرال پشت50  6

11 هفتم 45.29 1 1 لرستان فرزاد عبدالوند متر کرال پشت50  7

10 هشتم 45.32 1 2 قزوین محمد فانی متر کرال پشت50  8

8 نهم 46.55 5 1 اردبیل امیرعلی باقری متر کرال پشت50  9

7 دهم 47.75 4 1 اردبیل امیرمحمد قربانی متر کرال پشت50  10

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه صبح  متر کرال پشت50  (12-11)



Result 6

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 34.60 3 3 قزوین شایان زهدی متر کرال پشت50  1

16 دوم 35.64 4 3 قزوین امیرحسین اسماعیل زادگان متر کرال پشت50  2

15 سوم 36.57 1 4 چهارمحال بختیاری عرفان ربیعی متر کرال پشت50  3

14 چهارم 37.33 3 1 غربی.آ ماردین آزادمنش متر کرال پشت50  4

13 پنجم 37.45 1 3 ایالم امیر محمد نوروزی متر کرال پشت50  5

12 ششم 37.71 2 4 یزد سید علی حسینی متر کرال پشت50  6

11 هفتم 38.17 5 4 همدان سهیل گودرزی متر کرال پشت50  7

10 هشتم 38.66 3 4 یزد عماد امیدی متر کرال پشت50  8

8 نهم 38.90 5 3 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر کرال پشت50  9

7 دهم 39.22 3 2 لرستان امیررضا جمالی متر کرال پشت50  10

6 یازدهم 40.70 4 2 لرستان علی چراغی متر کرال پشت50  11

5 دوازدهم 42.89 2 2 ایالم محمدصدرا آزرم متر کرال پشت50  12

4 سیزدهم 43.84 4 1 اردبیل علی پورمحمدی متر کرال پشت50  13

3 چهاردهم 52.72 2 1 اردبیل ماهان صدشکر متر کرال پشت50  14

خطا 4 4 همدان آروین عبداله بیگی متر کرال پشت50  15

خطا 2 3 غربی.آ علیسان نقوی متر کرال پشت50  16

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه صبح  متر کرال پشت50  (14-13)



Resultاصالحیه  7

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.20.59 3 2 غربی.آ زارع-جهاندیده-عثمانی آذر-قرنی 1 مترآزاد تیمی4*50 ماده

32 دوم 2.22.45 4 1 چهارمحال بختیاری درخشنده-کوهی-طالبی پور-ارزنده 2 مترآزاد تیمی4*50 ماده

30 سوم 2.25.12 2 2 لرستان حسنوند-غالمی-عسگری-عبدالوند 3 مترآزاد تیمی4*50 ماده

28 چهارم 2.37.92 2 1 قزوین طاهری-مانی-شجاعی-فانی 4 مترآزاد تیمی4*50 ماده

26 پنجم 2.46.20 3 1 اردبیل محبی-برادران-قربانی-باقری 5 مترآزاد تیمی4*50 ماده

حذف 4 2 سمنان موسوی-واعظیان-شیرپور-رستمی 6 مترآزاد تیمی4*50 ماده

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

97/05/04پنجشنبه صبح   مترآزاد تیمی4*50ماده (12-11)

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی



Result 8

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.03.36 2 1 قزوین حکمت جو-بگلری پور-زادگان- زهدی 1 مترآزاد تیمی4*50 ماده

32 دوم 2.03.42 3 1 یزد رحمانی-رضایی-حسینی-امیدی 2 مترآزاد تیمی4*50 ماده

30 سوم 2.05.89 2 2 چهارمحال بختیاری منافیان-کریمی-ربیعی-صادقی 3 مترآزاد تیمی4*50 ماده

28 چهارم 2.11.79 4 2 سمنان نامیان-دهباشی-جامعی-حجی پور 4 مترآزاد تیمی4*50 ماده

26 پنجم 2.13.75 4 1 غربی.آ بدیعی-ژیان-نقوی-آزادمنش 5 مترآزاد تیمی4*50 ماده

24 ششم 2.16.53 1 2 لرستان جمالی-خسروی-عادلی-چراغی 6 مترآزاد تیمی4*50 ماده

22 هفتم 2.24.13 3 2 اردبیل پناهی-صدشکر-یوسفی-پورمحمدی 7 مترآزاد تیمی4*50 ماده

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

97/05/04پنجشنبه صبح   مترآزاد تیمی4*50ماده (14-13)

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی



Result 9

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.04.42 3 4 یزد محمد معین رحمانی متر آزاد100  1

16 دوم 1.05.17 2 4 قزوین ماهان حکمت جو متر آزاد100  2

15 سوم 1.07.47 3 3 سمنان یزدان زمان نامیان متر آزاد100  3

14 چهارم 1.07.56 4 4 همدان مانی پاک صفات متر آزاد100  4

13 پنجم 1.07.84 3 2 چهارمحال بختیاری امید صادقی متر آزاد100  5

13 پنجم 1.07.84 1 4 همدان آروین عبداله بیگی متر آزاد100  6

11 هفتم 1.08.33 5 3 غربی.آ سهند بدیعی متر آزاد100  7

10 هشتم 1.09.44 5 4 یزد عماد امیدی متر آزاد100  8

8 نهم 1.09.95 4 3 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر آزاد100  9

7 دهم 1.13.88 1 3 لرستان امیررضا جمالی متر آزاد100  10

6 یازدهم 1.14.27 5 2 غربی.آ ماردین آزادمنش متر آزاد100  11

5 دوازدهم 1.15.60 4 2 سمنان امیررضا حجی پور متر آزاد100  12

4 سیزدهم 1.15.95 2 3 لرستان علی خسروی متر آزاد100  13

3 چهاردهم 1.19.19 2 2 اردبیل  علی پورمحمدی متر آزاد100  14

2 پانزدهم 1.20.51 4 1 ایالم امیرمحمد نوروزی متر آزاد100  15

1 شانزدهم 1.22.20 2 1 ایالم ماهان عبدالهی پور متر آزاد100  16

1.46.30 3 1 اردبیل  ماهان صدشکر متر آزاد100  17

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر آزاد100  (14-13)



Result 10

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.10.04 3 3 سمنان سید مهدی سید موسوی متر آزاد100  1

16 دوم 1.15.36 2 3 غربی.آ امیرحسین زارع متر آزاد100  2

15 سوم 1.19.91 3 1 لرستان طاها غالمی متر آزاد100  3

14 چهارم 1.20.05 5 3 چهارمحال بختیاری متین ارزنده متر آزاد100  4

13 پنجم 1.20.13 2 1 لرستان محمدطاها حسنوند متر آزاد100  5

12 ششم 1.22.03 2 2 غربی.آ رامان جهاندیده متر آزاد100  6

11 هفتم 1.23.23 1 3 قزوین امیرمحمد طاهری متر آزاد100  7

10 هشتم 1.30.70 4 1 قزوین محمد فانی متر آزاد100  8

8 نهم 1.36.73 3 2 اردبیل محمدحسین محبی متر آزاد100  9

7 دهم 1.58.19 4 2 اردبیل احسان برادران متر آزاد100  10

انصراف 4 3 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر آزاد100  11

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر آزاد100  (12-11)



Result 11

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 36.22 5 3 سمنان یزدان زمان نامیان متر قورباغه50  1

16 دوم 37.64 2 3 چهارمحال بختیاری عرفان منافیان متر قورباغه50  2

15 سوم 39.28 4 3 یزد عماد امیدی متر قورباغه50  3

14 چهارم 39.64 4 2 قزوین ماهان حکمت جو متر قورباغه50  4

13 پنجم 41.44 3 3 یزد سید علی حسینی متر قورباغه50  5

12 ششم 41.86 5 1 غربی.آ علیسا نقوی متر قورباغه50  6

11 هفتم 42.19 1 3 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر قورباغه50  7

10 هشتم 43.03 2 2 لرستان علی عادلی متر قورباغه50  8

8 نهم 43.98 3 2 قزوین امیرحسین اسماعیل زادگان متر قورباغه50  9

7 دهم 44.31 3 1 لرستان علی چراغی متر قورباغه50  10

6 یازدهم 44.47 2 1 ایالم محمدرضا علی اکبری متر قورباغه50  11

5 دوازدهم 45.58 5 2 اردبیل  امیررضا یوسفی متر قورباغه50  12

4 سیزدهم 47.90 1 2 اردبیل  محمدرضا پناهی متر قورباغه50  13

3 چهاردهم 48.61 1 1 ایالم محمدصدرا آزرم متر قورباغه50  14

2 پانزدهم 48.63 4 1 غربی.آ حسام ژیان متر قورباغه50  15

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر قورباغه50  (14-13)



Resultاصالحیه  12

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 41.56 3 3 غربی.آ احسان عثمانی آذر متر قورباغه50  1

16 دوم 42.83 4 3 سمنان پوریا واعظیان متر قورباغه50  2

15 سوم 43.89 2 3 غربی.آ امیرحسین زارع متر قورباغه50  3

14 چهارم 45.34 2 2 لرستان طاها غالمی متر قورباغه50  4

13 پنجم 46.55 3 2 لرستان وهاب عسگری متر قورباغه50  5

12 ششم 47.55 4 2 چهارمحال بختیاری حسینعلی کوهی فایق متر قورباغه50  6

11 هفتم 47.66 2 1 قزوین امیرمحمد طاهری متر قورباغه50  7

10 هشتم 50.85 4 1 اردبیل امیرمحمد قربانی متر قورباغه50  8

8 نهم 52.13 1 3 قزوین فراز شجاعی متر قورباغه50  9

7 دهم 56.39 3 1 اردبیل احسان برادران متر قورباغه50  10

6 یازدهم 1.01.26 5 2 چهارمحال بختیاری ماهان طالبی پور متر قورباغه50  11

حذف 5 3 سمنان هادی شیرپوری متر قورباغه50  12

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر قورباغه50  (12-11)



Result 13

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 2.51.81 1 2 چهارمحال بختیاری عرفان منافیان متر مختلط انفرادی200  1

16 دوم 2.59.64 4 1 چهارمحال بختیاری عرفان ربیعی متر مختلط انفرادی200  2

15 سوم 3.01.29 4 2 قزوین ماهان حکمت جو متر مختلط انفرادی200  3

14 چهارم 3.01.33 5 1 غربی.آ سهند بدیعی متر مختلط انفرادی200  4

13 پنجم 3.12.67 2 1 اردبیل علی پور محمدی متر مختلط انفرادی200  5

12 ششم 3.17.51 1 1 غربی.آ حسام ژیان متر مختلط انفرادی200  6

خطا 2 2 قزوین شایان زهدی متر مختلط انفرادی200  7

خطا 3 1 همدان آروین عبداله بیگی متر مختلط انفرادی200  8

خطا 3 2 یزد محمدمعین رحمانی متر مختلط انفرادی200  9

خطا 5 2 یزد محمدحسین رضایی متر مختلط انفرادی200  10

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر مختلط انفرادی200  (14-13)



Result 14

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 3.10.83 4 1 غربی.آ احسان عثمانی آذر متر مختلط انفرادی200  1

16 دوم 3.16.55 2 1 غربی.آ روژمان قرنی متر مختلط انفرادی200  2

15 سوم 3.28.66 1 1 لرستان فرزاد عبدالوند متر مختلط انفرادی200  3

خطا 3 1 چهارمحال بختیاری ماهان طالبی پور متر مختلط انفرادی200  4

خطا 5 1 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر مختلط انفرادی200  5

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر مختلط انفرادی200  (12-11)



Result 15

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 5.17.17 1 3 همدان مانی پاک صفات متر آزاد400  1

16 دوم 5.19.56 3 2 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر آزاد400  2

15 سوم 5.20.40 3 3 یزد محمد معین رحمانی متر آزاد400  3

14 چهارم 5.22.00 3 1 قزوین شایان زهدی متر آزاد400  4

13 پنجم 5.26.78 4 2 چهارمحال بختیاری امید صادقی متر آزاد400  5

12 ششم 5.42.22 5 2 سمنان امیر محمد دهباشی متر آزاد400  6

11 هفتم 5.43.96 2 3 یزد عماد امیدی متر آزاد400  7

10 هشتم 6.19.20 2 1 لرستان علی خسروی متر آزاد400  8

8 نهم 6.21.93 2 2 اردبیل علی پورمحمدی متر آزاد400  9

7 دهم 6.30.44 5 1 لرستان علی چراغی متر آزاد400  10

6 یازدهم 6.30.47 4 3 غربی.آ سهند بدیعی متر آزاد400  11

5 دوازدهم 7.14.75 5 3 غربی.آ علیسا نقوی متر آزاد400  12

خطا 4 1 ایالم محمدصدرا آزرم متر آزاد400  13

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر آزاد400  (14-13)



Result 16

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 5.39.53 2 2 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر آزاد400  1

16 دوم 6.10.46 3 2 غربی.آ امیرحسین زارع متر آزاد400  2

15 سوم 6.24.37 4 1 قزوین امیرمحمد طاهری متر آزاد400  3

14 چهارم 6.24.40 5 2 چهارمحال بختیاری متین ارزنده متر آزاد400  4

13 پنجم 6.26.26 4 2 غربی.آ رامان جهاندیده متر آزاد400  5

12 ششم 6.26.44 2 1 لرستان طاها غالمی متر آزاد400  6

11 هفتم 6.53.63 3 1 اردبیل امیرعلی باقری متر آزاد400  7

10 هشتم 7.42.32 1 2 اردبیل محمدحسین محبی متر آزاد400  8

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

97/05/04پنجشنبه بعدازظهر  متر آزاد400  (12-11)



Result 17

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 3.16.62 3 2 غربی.آ احسان عثمانی آذر متر قورباغه200  1

16 دوم 3.19.59 4 2 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر قورباغه200  2

15 سوم 3.30.34 5 2 غربی.آ امیرحسین زارع متر قورباغه200  3

14 چهارم 3.32.36 3 1 سمنان پوریا واعظیان متر قورباغه200  4

13 پنجم 3.44.27 2 1 لرستان طاها غالمی متر قورباغه200  5

12 ششم 3.44.73 5 1 لرستان وهاب عسگری متر قورباغه200  6

11 هفتم 3.48.06 1 2 چهارمحال بختیاری حسینعلی کوهی فایق متر قورباغه200  7

10 هشتم 4.02.37 2 2 اردبیل امیرمحمد قربانی متر قورباغه200  8

حذف 4 1 سمنان هادی شیرپوری متر قورباغه200  9

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  متر قورباغه200  (12-11)



Result 18

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 2.56.55 2 2 سمنان یزدان زمان نامیان متر قورباغه200  1

16 دوم 3.09.19 4 3 یزد عماد امیدی متر قورباغه200  2

15 سوم 3.09.23 5 3 چهارمحال بختیاری عرفان منافیان متر قورباغه200  3

14 چهارم 3.17.62 2 3 یزد سید علی حسینی متر قورباغه200  4

13 پنجم 3.32.67 3 1 لرستان علی عادلی متر قورباغه200  5

12 ششم 3.38.37 1 3 چهارمحال بختیاری امید صادقی متر قورباغه200  6

11 هفتم 3.41.66 2 1 غربی.آ علیسا نقوی متر قورباغه200  7

10 هشتم 3.42.41 4 1 غربی.آ حسام ژیان متر قورباغه200  8

8 نهم 3.46.76 3 3 ایالم محمدصدرا آزرم متر قورباغه200  9

7 دهم 3.47.22 4 2 اردبیل علی پورمحمدی متر قورباغه200  10

6 یازدهم 4.08.25 3 2 اردبیل محمدرضا پناهی متر قورباغه200  11

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  متر قورباغه200  (14-13)



Resultاصالحیه  19

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.22.69 4 2 سمنان سید مهدی سید موسوی متر پروانه100  1

16 دوم 1.28.50 2 2 چهارمحال بختیاری ماهان طالبی پور متر پروانه100  2

15 سوم 1.29.36 3 2 سمنان مسلم رستمی متر پروانه100  3

14 چهارم 1.35.47 3 1 غربی.آ احسان عثمانی آذر متر پروانه100  4

13 پنجم 1.37.91 4 1 غربی.آ روژمان قرنی متر پروانه100  5

12 ششم 1.43.16 5 2 چهارمحال بختیاری حسینعلی کوهی فایق متر پروانه100  6

11 هفتم 1.44.41 2 1 لرستان فرزاد عبدالوند متر پروانه100  7

10 هشتم 1.53.94 5 1 قزوین آریا هانی متر پروانه100  8

8 نهم 2.11.45 1 2 اردبیل محمد حسین محبی متر پروانه100  9

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  مترپروانه100  (11-12)



Result 20

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.12.59 4 2 یزد محمدمعین رحمانی متر پروانه100  1

16 دوم 1.12.70 2 2 چهارمحال بختیاری عرفان منافیان متر پروانه100  2

15 سوم 1.19.45 5 2 همدان مانی پاک صفات متر پروانه100  3

14 چهارم 1.19.74 3 2 قزوین شایان زهدی متر پروانه100  4

13 پنجم 1.20.05 4 1 غربی.آ سهند بدیعی متر پروانه100  5

12 ششم 1.21.67 1 2 چهارمحال بختیاری امید صادقی متر پروانه100  6

11 هفتم 1.25.50 3 1 لرستان علی خسروی متر پروانه100  7

10 هشتم 1.30.45 1 1 غربی.آ حسام ژیان متر پروانه100  8

8 نهم 1.35.34 2 1 سمنان امیررضا حجی پور متر پروانه100  9

7 دهم 1.39.95 5 1 سمنان مانی جامعی متر پروانه100  10

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  مترپروانه100  (14-13)



Result 21

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.24.54 4 2 چهارمحال بختیاری متین ارزنده متر کرال پشت100  1

16 دوم 1.26.80 3 2 غربی.آ رامان جهاندیده متر کرال پشت100  2

15 سوم 1.35.45 1 2 غربی.آ روژمان قرنی متر کرال پشت100  3

14 چهارم 1.36.58 4 1 لرستان محمدطاها حسنوند متر کرال پشت100  4

13 پنجم 1.36.61 2 1 لرستان طاها غالمی متر کرال پشت100  5

12 ششم 1.37.12 5 1 قزوین محمد فانی متر کرال پشت100  6

11 هفتم 1.46.84 3 1 اردبیل امیرمحمد قربانی متر کرال پشت100  7

10 هشتم 1.48.78 5 2 اردبیل امیرعلی باقری متر کرال پشت100  8

8 نهم 1.50.95 1 1 قزوین فراز شجاعی متر کرال پشت100  9

خطا 2 2 چهارمحال بختیاری ماهان طالبی پور متر کرال پشت100  10

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  متر کرال پشت100  (11-12)



Result 22

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.17.34 5 3 قزوین شایان زهدی متر کرال پشت100  1

16 دوم 1.18.68 2 2 چهارمحال بختیاری عرفان ربیعی متر کرال پشت100  2

15 سوم 1.19.73 3 2 همدان آروین عبداله بیگی متر کرال پشت100  3

14 چهارم 1.21.62 1 3 قزوین امیرحسین اسماعیل زادگان متر کرال پشت100  4

13 پنجم 1.22.38 4 3 یزد سید علی حسینی متر کرال پشت100  5

12 ششم 1.23.23 4 2 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر کرال پشت100  6

11 هفتم 1.23.25 3 3 سمنان امیر محمد دهباشی متر کرال پشت100  7

10 هشتم 1.23.69 4 1 غربی.آ ماردین آزادمنش متر کرال پشت100  8

8 نهم 1.24.53 2 3 یزد محمدحسین رضایی متر کرال پشت100  9

7 دهم 1.25.79 5 2 ایالم امیرمحمد نوروزی متر کرال پشت100  10

6 یازدهم 1.27.36 3 1 لرستان امیرضا جمالی متر کرال پشت100  11

5 دوازدهم 1.27.56 1 2 غربی.آ علیسا نقوی متر کرال پشت100  12

4 سیزدهم 1.32.02 5 1 لرستان علی چراغی متر کرال پشت100  13

3 چهاردهم 1.34.96 2 1 ایالم محمدصدرا آزرم متر کرال پشت100  14

انصراف 1 1 اردبیل ماهان صدشکر متر کرال پشت100  15

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  متر کرال پشت100  (14-13)



Result 23

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.22.89 3 2 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر مختلط انفرادی100  1

16 دوم 1.28.34 4 2 چهارمحال بختیاری حسینعلی کوهی فایق متر مختلط انفرادی100  2

15 سوم 1.29.83 5 2 غربی.آ احسان عثمانی آذر متر مختلط انفرادی100  3

14 چهارم 1.33.73 3 1 غربی.آ رامان جهاندیده متر مختلط انفرادی100  4

13 پنجم 1.35.05 2 1 لرستان فرزاد عبدالوند متر مختلط انفرادی100  5

12 ششم 1.40.83 5 1 لرستان وهاب عسگری متر مختلط انفرادی100  6

11 هفتم 1.42.16 4 1 قزوین آریا هانی متر مختلط انفرادی100  7

10 هشتم 1.43.81 1 2 اردبیل امیرمحمد قربانی متر مختلط انفرادی100  8

8 نهم 1.51.65 2 2 اردبیل امیرعلی باقری متر مختلط انفرادی100  9

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  مترمختلط انفرادی100  (11-12)



Result 24

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.14.40 3 3 یزد محمدمعین رحمانی متر مختلط انفرادی100  1

16 دوم 1.16.26 5 3 چهارمحال بختیاری عرفان منافیان متر مختلط انفرادی100  2

15 سوم 1.17.40 2 3 همدان مانی پاک صفات متر مختلط انفرادی100  3

14 چهارم 1.18.29 3 2 قزوین ماهان حکمت جو متر مختلط انفرادی100  4

13 پنجم 1.19.30 4 3 یزد عماد امیدی متر مختلط انفرادی100  5

12 ششم 1.20.04 3 1 غربی.آ سهند بدیعی متر مختلط انفرادی100  6

11 هفتم 1.20.25 1 3 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر مختلط انفرادی100  7

10 هشتم 1.24.98 2 1 سمنان امیرمحمد دهباشی متر مختلط انفرادی100  8

8 نهم 1.25.16 4 2 همدان سهیل گودرزی متر مختلط انفرادی100  9

7 دهم 1.28.63 1 2 لرستان علی چراغی متر مختلط انفرادی100  10

6 یازدهم 1.29.19 4 1 غربی.آ ماردین آزادمنش متر مختلط انفرادی100  11

5 دوازدهم 1.34.06 2 2 اردبیل علی پور محمدی متر مختلط انفرادی100  12

4 سیزدهم 2.03.15 5 2 اردبیل ماهان صدشکر متر مختلط انفرادی100  13

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه صبح  مترمختلط انفرادی100  (14-13)



Result 25

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 30.97 3 4 یزد محمدمعین رحمانی متر پروانه50  1

16 دوم 32.81 2 4 چهارمحال بختیاری عرفان منافیان متر پروانه50  2

15 سوم 32.86 5 3 غربی.آ سهند بدیعی متر پروانه50  3

14 چهارم 33.22 4 4 یزد عماد امیدی متر پروانه50  4

13 پنجم 34.33 5 4 همدان مانی پاک صفات متر پروانه50  5

12 ششم 34.45 4 3 قزوین شایان زهدی متر پروانه50  6

11 هفتم 35.52 3 2 سمنان امیر محمد دهباشی متر پروانه50  7

10 هشتم 36.28 3 3 چهارمحال بختیاری امید صادقی متر پروانه50  8

8 نهم 36.36 1 3 غربی.آ ماردین آزادمنش متر پروانه50  9

7 دهم 36.62 3 1 لرستان علی خسروی متر پروانه50  10

6 یازدهم 36.65 2 3 قزوین امیرحسین بگلری پور متر پروانه50  11

5 دوازدهم 37.89 1 4 همدان سهیل گودرزی متر پروانه50  12

4 سیزدهم 41.03 4 2 ایالم محمدرضا علی اکبری متر پروانه50  13

3 چهاردهم 41.19 4 1 لرستان علی عادلی متر پروانه50  14

2 پانزدهم 42.42 2 1 سمنان مانی جامعی متر پروانه50  15

1 شانزدهم 53.34 2 2 اردبیل امیررضا یوسفی متر پروانه50  16

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر  متر پروانه50  (14-13)



Result 26

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 34.51 2 2 سمنان سید مهدی سید موسوی متر پروانه50  1

16 دوم 39.71 4 2 سمنان مسلم رستمی متر پروانه50  2

15 سوم 39.95 5 3 غربی.آ احسان عثمانی آذر متر پروانه50  3

14 چهارم 40.00 2 3 لرستان فرزاد عبدالوند متر پروانه50  4

13 پنجم 40.25 4 3 چهارمحال بختیاری حسینعلی کوهی فایق متر پروانه50  5

12 ششم 40.45 3 2 غربی.آ روژمان قرنی متر پروانه50  6

11 هفتم 40.53 3 3 چهارمحال بختیاری ماهان طالبی پور متر پروانه50  7

10 هشتم 46.80 1 3 قزوین آریا هانی متر پروانه50  8

8 نهم 50.11 2 1 لرستان محمد طاها حسنوند متر پروانه50  9

7 دهم 50.17 3 1 اردبیل امیرعلی باقری متر پروانه50  10

6 یازدهم 51.03 4 1 قزوین فراز شجاعی متر پروانه50  11

خطا 5 2 اردبیل احسان برادران متر پروانه50  12

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر  متر پروانه50  (12-11)



Result 27

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 2.56.33 3 1 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر کرال پشت200  1

16 دوم 3.08.07 4 1 همدان آروین عبداله بیگی متر کرال پشت200  2

15 سوم 3.11.23 2 2 غربی.آ علیسا نقوی متر کرال پشت200  3

14 چهارم 3.15.15 4 2 یزد محمدحسین رضایی متر کرال پشت200  4

13 پنجم 3.16.65 5 1 لرستان امیررضا جمالی متر کرال پشت200  5

12 ششم 3.23.18 1 2 غربی.آ حسام ژیان متر کرال پشت200  6

خطا 2 1 همدان مانی پاک صفات متر کرال پشت200  7

خطا 3 2 یزد سید علی حسینی متر کرال پشت200  8

خطا 5 2 چهارمحال بختیاری عرفان ربیعی متر کرال پشت200  9

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر  متر کرال پشت200  (14-13)



Result 28

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 3.01.93 2 2 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر کرال پشت200  1

16 دوم 3.09.11 3 2 غربی.آ رامان جهاندیده متر کرال پشت200  2

15 سوم 3.20.10 4 2 غربی.آ امیرحسین زارع متر کرال پشت200  3

14 چهارم 3.36.34 2 1 لرستان محمد طاها حسنوند متر کرال پشت200  4

13 پنجم 3.49.09 3 1 اردبیل امیرعلی باقری متر کرال پشت200  5

خطا 4 1 چهارمحال بختیاری متین ارزنده متر کرال پشت200  6

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر  متر کرال پشت200  (12-11)



Result 29

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 29.40 2 4 قزوین ماهان حکمت جو متر آزاد50  1

16 دوم 29.82 3 4 یزد محمدمعین رحمانی متر آزاد50  2

15 سوم 30.48 3 3 سمنان یزدان زمان نامیان متر آزاد50  3

14 چهارم 30.77 2 3 غربی.آ سهند بدیعی متر آزاد50  4

13 پنجم 30.98 3 2 همدان سهیل گودرزی متر آزاد50  5

12 ششم 31.23 5 4 قزوین شایان زهدی متر آزاد50  6

11 هفتم 32.39 1 3 چهارمحال بختیاری سینا کریمی متر آزاد50  7

10 هشتم 32.50 5 3 چهارمحال بختیاری امید صادقی متر آزاد50  8

8 نهم 32.59 4 4 یزد عماد امیدی متر آزاد50  9

7 دهم 32.84 1 4 سمنان امیرمحمد دهباشی متر آزاد50  10

6 یازدهم 33.32 4 2 لرستان علی چراغی متر آزاد50  11

5 دوازدهم 33.55 3 1 غربی.آ ماردین آزادمنش متر آزاد50  12

4 سیزدهم 34.59 2 1 ایالم ماهان عبداهی پور متر آزاد50  13

3 چهاردهم 34.67 1 2 ایالم امیر محمد نوروزی متر آزاد50  14

2 پانزدهم 34.68 2 2 لرستان امیرضا جمالی متر آزاد50  15

1 شانزدهم 38.82 5 2 اردبیل محمدرضا پناهی متر آزاد50  16

39.00 4 1 اردبیل علی پورمحمدی متر آزاد50  17

خطا 4 3 همدان مانی پاک صفات متر آزاد50  18

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر  متر آزاد50  (14-13)



Result 30

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 31.98 3 3 سمنان سید مهدی سیدموسوی متر آزاد50  1

16 دوم 32.78 2 3 غربی.آ امیرحسین زارع متر آزاد50  2

15 سوم 33.68 1 3 چهارمحال بختیاری متین ارزنده متر آزاد50  3

14 چهارم 34.38 4 3 چهارمحال بختیاری سپهر درخشنده متر آزاد50  4

13 پنجم 36.22 4 1 لرستان طاها غالمی متر آزاد50  5

12 ششم 36.47 4 2 غربی.آ روژمان قرنی متر آزاد50  6

11 هفتم 37.36 5 3 قزوین امیرمحمد طاهری متر آزاد50  7

10 هشتم 38.41 3 2 لرستان فرزاد عبدالوند متر آزاد50  8

8 نهم 38.72 2 2 اردبیل امیرعلی باقری متر آزاد50  9

7 دهم 39.27 2 1 اردبیل امیرمحمد قربانی متر آزاد50  10

خطا 3 1 قزوین محمد فانی متر آزاد50  11

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر  متر آزاد50  (12-11)



Result 31

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.20.46 3 2 یزد حسینی-رحمانی-امیدی-رضایی 1 مترمختلط تیمی4*50 ماده

32 دوم 2.22.58 1 2 چهارمحال بختیاری کریمی-صادقی-منافیان-ربیعی 2 مترمختلط تیمی4*50 ماده

30 سوم 2.25.15 2 1 قزوین حکمت جو-زهدی-بگلری پور-زادگان 3 مترمختلط تیمی4*50 ماده

28 چهارم 2.29.84 4 1 لرستان چراغی-خسروی-عادلی-جمالی 4 مترمختلط تیمی4*50 ماده

26 پنجم 2.31.86 4 2 سمنان حجی پور-جامعی-نامیان-دهباشی 5 مترمختلط تیمی4*50 ماده

24 ششم 2.32.47 3 1 غربی.آ آزادمنش-بدیعی-ژیان-نقوی 6 مترمختلط تیمی4*50 ماده

22 هفتم 2.47.43 5 2 ایالم عبداهی پور-اکبری-آزرم-نوروزی 7 مترمختلط تیمی4*50 ماده

خطا 2 2 اردبیل صدشکر-پناهی-پورمحمدی-یوسفی 8 مترمختلط تیمی4*50 ماده

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر   مترمختلط تیمی4*50ماده (14-13)



Result 32

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.35.85 2 1 غربی.آ زارع-قرنی-عثمانی آذر-جهاندیده 1 مترمختلط تیمی4*50 ماده

32 دوم 2.40.40 4 1 چهارمحال بختیاری کوهی فایق-طالبی پور-درخشنده-ارزنده 2 مترمختلط تیمی4*50 ماده

30 سوم 2.47.52 3 1 لرستان غالمی-عبدالوند-عسگری-حسنوند 3 مترمختلط تیمی4*50 ماده

28 چهارم 3.04.84 1 1 قزوین طاهری-هانی-شجاعی-فانی 4 مترمختلط تیمی4*50 ماده

خطا 5 1 اردبیل برادران-قربانی-محبی-باقری 5 مترمختلط تیمی4*50 ماده

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر   مترمختلط تیمی4*50ماده (12-11)



Result 33

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ استان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.16.22 3 1 غربی.آ بدیعی-زارع-جهاندیده-آزادمنش 1 مترآزاد میکس4*50 ماده

32 دوم 2.16.33 4 2 سمنان نامیان-موسوی-واعظیان-دهباشی 2 مترآزاد میکس4*50 ماده

30 سوم 2.17.31 2 2 چهارمحال بختیاری منافیان-درخشنده-ارزنده-صادقی 3 مترآزاد میکس4*50 ماده

28 چهارم 2.18.71 2 1 قزوین حکمت جو-طاهری-هانی-زهدی 4 مترآزاد میکس4*50 ماده

26 پنجم 2.21.34 4 1 لرستان غالمی-چراغی-عبدالوند-جمالی 5 مترآزاد میکس4*50 ماده

24 ششم 2.34.59 3 2 اردبیل پناهی-پورمحمدی-قربانی-باقری 6 مترآزاد میکس4*50 ماده

منشی مسابقات رسداور مسابقات

حامد دبستانی بهزاد طباطبانی یزدی

(بزرگداشت روز اردبیل)قهرمانی استانهای در حال توسعه کشور(مسافت کوتاه)مسابقات شنا پسران

سال (14-13)و(12-11)رده های سنی

97/05/05جمعه بعدازظهر   مترآزاد میکس تیمی 4*50 ماده


