
شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر کرال پشت150

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

693اول:5327/16مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی فتحی1

644دوم:4327/84بانک حکمت ايرانیانمحسن مهمانواز2

597سوم:8328/55 نفت تهرانارسالن زارعی3

3328/59:595مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورمحمد قائمی4

7328/67:590اريس اصفهان اصفهانامیرحسین بیک محمدی5

7128/70:588نیروی زمینی ارتشهومر عباسی6

2328/95:573 نفت تهرانجمال چاوشی فر7

1129/17:560نیروی زمینی ارتشکیا افضلی8

6229/40:547هاشمی نژاد مشهدياسین قنبرزاده9

7229/48:542بانک حکمت ايرانیانامیر حسین بابايی10

4229/63:534اريس اصفهان اصفهانپوريا رسايی11

6329/91:519هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی12

5230/36:496 نفت تهرانمحمد محمد شفیعی13

3230/53:488موج ايراناهورا دمنابی14

1330/66:482اريس اصفهان اصفهانشايان کريمی15

1230/72:479بانک حکمت ايرانیانامیر  علی دريا پور16

4131/06464ناجیان راستین البرزاحمد رضا امیر17

8131/78433نیروی زمینی ارتشمحسن سوخته سرايی18

2231/88429موج ايرانسپهر نهاوندی19

3132/60401ناجیان راستین البرزعلی گرشاسبی20

8232/65399موج ايرانفرزين موسوی21

5133/50370ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی22

0غايب21نفت امیديهمحمد حیدری23

0غايب61نفت امیديهدانیال خورده بین24

رکورد

نتیجه نهاییصبح-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر پروانه2200

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

692اول436/06:02موج ايرانمتین بالسینی1

598دوم5312/35:02هاشمی نژاد مشهدامیر عباس امراللهی2

580سوم3313/75:02موج ايرانمتین فتحی3

1321/45:02490 نفت تهرانحسین محمد طالبی4

6322/13:02483اريس اصفهانکیارش معتمدی5

2323/55:02469اريس اصفهانمهرشاد افقری6

7324/02:02464 نفت تهرانعلی جعفری7

8324/59:02459هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه8

2228/38:02424نیروی زمینی ارتشرضا صادقی9

4130/5:02407موج ايرانعلی ملکی10

5232/83:02388نیروی زمینی ارتشامیر عطا عسگری11

5136/19:02364بانک حکمت ايرانیانغالم رضا   سیادتپور12

1243/45:02318مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید آرمان حسینی13

3245/37:02307بانک حکمت ايرانیانحسین بهزاد14

6251/3802275مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورحسین صديقی15

7215/28:03186ناجیان راستین البرززکريا حسن نژاد16

:غايب31نفت امیديهمحمد امین کنعانی17

:غايب42نفت امیديهامیر رضا رحمانپور18

:خطا82نیروی زمینی ارتششايان ابراهیمی19

رکورد

نتیجه نهاییصبح-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد350

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

719اول5423/34هاشمی نژاد مشهدسینا غالمپور1

679دوم:3423/79موج ايرانسپهر دعوتی2

659سوم:4324/03هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدی گوغری3

4424/35:633هاشمی نژاد مشهدبنیامین قره حسنلو4

1424/48:623بانک حکمت ايرانیانامیر محمد کاظمی5

6424/63:612اريس اصفهانمتین سهران6

5324/64:611اريس اصفهانپوريا رسايی7

1324/67:609موج ايرانآرتین انصاری اشلقی8

2424/83:597اريس اصفهانعلیرضا ياوری9

8324/84:596ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست10

7424/89:593مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید محمد حسینی11

8424/92:591نفت تهرانآرمان صانعی12

2325/19:572نفت تهرانآرش گنجه13

5225/41:557بانک حکمت ايرانیانپدرام مالدار قصری14

6325/47:553نفت تهرانکیاوش اسمعیلی15

3325/56:547بانک حکمت ايرانیانافشین     عسگری16

6225/58546نیروی زمینی ارتشپیام صمدی17

7325/71538موج ايرانعلی جبلی18

4225/87528مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابوربابک بهمنش19

5125/9526نیروی زمینی ارتشعلی هاشمیان20

2226/12513ناجیان راستین البرزسیاوش لطفی21

4127/12458ناجیان راستین البرزعلی عمادی22

3227/77427نیروی زمینی ارتشپويان هدايتی23

0غايب31نفت امیديهمحمد امین فردزاده24

0غايب12نفت امیديهعلی حمیدی25

0غايب72نفت امیديهعلی حسونی26

رکورد

نتیجه نهاییصبح-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر قورباغه4200

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

637اول4327/18:02هاشمی نژاد مشهدمهدی انصاری1

596دوم1330/53:02موج ايرانمهران قاسم زاده2

581سوم2331/8202نفت تهرانسامان قپانوری3

7331/9:02580اريس اصفهانمحمد مظاهری4

5332/44:02574نفت تهرانفرجاد محمودی5

6332/87:02569نیروی زمینی ارتشمهرشاد سالک6

3235/7202538نفت تهراناحسان اخترکاوان7

3338/54:02510اريس اصفهانعلی سراوند8

4239/13:02504هاشمی نژاد مشهدايمان مهدی زاده9

8239/64:02500مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورجواد صدوقی10

2139/83:02498اريس اصفهانعلی جعفر تهرانی11

6242/95:02470موج ايرانمحمدامین سعدی12

7143/55:02465مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی درودگر13

8344/802454بانک حکمت ايرانیانمحمدصادق  دهنوی14

6147/4302433ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی15

5147/4702433موج ايرانرامین وحیدی16

3159/25:02353ناجیان راستین البرزسروش يزدانی17

122/46:03335ناجیان راستین البرزآرش وثوق18

223/12:03331نیروی زمینی ارتشعلی اصغر مسعودی19

526/71:03312نیروی زمینی ارتشکريم مهدوی20

1111/97:03287بانک حکمت ايرانیانمحمد رضا شوندی21

7217/22:03265بانک حکمت ايرانیانامیر علی    میری22

0:غايب41نفت امیديهحسین همراه پور23

رکورد

نتیجه نهاییصبح-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد 5400

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

649اول6314/22:04نفت تهرانعلی جعفری1

608دوم4319/75:04موج ايرانمتین بالسینی2

602سوم3320/59:04موج ايرانمتین فتحی3

5324/91:04573هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز4

2328/09:04553اريس اصفهانسپهر ياوری5

4232/19:04529نفت تهرانفراز اکبری6

7333/46:04521اريس اصفهانمهدی عاموچی7

1340/33:04484هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی8

8342:04475بانک حکمت ايرانیانعلی دهقان سعدی9

6247/28:04450بانک حکمت ايرانیانسجاد    سرايی10

4150/06:04437نیروی زمینی ارتشمحمد جبلی11

3257/25:04406نیروی زمینی ارتشامیر علی بابايی پناه12

5259/49:04397مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورابولفضل قبادی13

7259/55:04397مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی صادقی14

129/75:05359ناجیان راستین البرزکبرياکمالی زاده15

2241/52:05268ناجیان راستین البرزعارف چراغی16

0:غايب31نفت امیديهمهرشاد آموزگار17

0:غايب51نفت امیديهمحمد مهدی کاردان18

رکورد

نتیجه نهاییصبح-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر مختلط تیمی4×6100

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

1

سروش قندچی

آريا نسیمی شاد

مهدی انصاری

سینا غالمپور

4159/53:03648هاشمی نژاد مشهد

2

شايان کريمی

علی سراوند

علیرضا ياوری

متین سهران

317/12:04590اريس اصفهان

3

متین بالسینی

مهران قاسم زاده

متین فتحی

سپهر دعوتی

517/93:04584موج ايران

4

محسن مهمان نواز

پرهام اصفهانی نژاد

افشین عسگری

امیر محمد کاظمی

618/53:04580بانک حکمت ايرانیان

5

جمال چاوشی فر

سامان قپانوری

فراز اکبری

آرمان صانعی

2110/75:04565نفت تهران

6

محمد قائمی

جواد صدوقی

سید محمد حسینی

علی فتحی

8111/99:04557مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابور

7

هومر عباسی

مهرشاد سالک

رضا صادقی

علی هاشمیان

7130/82:04448نیروی زمینی ارتش

8

سیاوش لطفی

سروش يزدانی

علی عمادی

آرش وطن پرست

1135/45:04426ناجیان راستین البرز

غايب91نفت امیديه9

رکورد

نتیجه نهاییصبح-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر کرال پشت7200

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

5316/36:2553بانک حکمت ايرانیانمحسن مهمانواز1

3318/25:2531نفت تهرانارسالن زارعی2

1118/58:2527نیروی زمینی ارتشهومر عباسی3

4319/66:2515مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی فتحی4

6220/5:2505هاشمی نژاد مشهدياسین قنبرزاده5

1223/77:2472بانک حکمت ايرانیانامیر حسین بابايی6

8323/92470اريس اصفهانوحید درخشنده7

2326/22449موج ايراناهورا دمنابی8

3126/662444نیروی زمینی ارتشکیا افضلی9

7328/22431اريس اصفهانشايان کريمی10

2233/182390مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورابولفضل قبادی11

5233/332389نفت تهرانجمال چاوشی فر12

3233/382389اريس اصفهانامیرحسین بیک محمدی13

6335/64:2372نفت تهرانمحمد محمد شفیعی14

5136/87:2363ناجیان راستین البرزعلی گرشاسبی15

4140/19:2341موج ايرانعلی دادرس مقدم16

2149/55:2288بانک حکمت ايرانیانمحمد رضا شوندی17

721/32:3235ناجیان راستین البرزاحمد رضا امیر18

:غايب61نفت امیديهمحمد حیدری19

:غايب71نفت امیديهمحمد مهدی کاردان20

:غايب42هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی21

:خطا82موج ايرانسام بالود22

:غايب13نفت امیديهدانیال خورده بین23

رکورد

نتیجه نهاییعصر-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد8100

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

6451/6:00751هاشمی نژاد مشهدسینا غالمپور 1

4352/87:00699هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدی گوغری2

4452/87:00699موج ايرانسپهر دعوتی3

8453/35:00680بانک حکمت ايرانیانامیر محمد کاظمی4

1454/6:00634نقت تهرانآرمان صانعی5

7454/74:00629اريس اصفهانعلیرضا ياوری6

2455/53:00603هاشمی نژاد مشهدبنیامین قره حسنلو7

6355/7:00597نقت تهرانآرش گنجه8

8355/900591بانک حکمت ايرانیانپدرام مالدار قصری9

5356/300578نقت تهرانکیاوش اسمعیلی10

6256/3800576مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید محمد حسینی11

5456/41:00575موج ايرانعلی جبلی12

7356/46:00574ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست13

3356/5:00572اريس اصفهانمهدی عاموچی14

3457:00557موج ايرانفرزين موسوی15

2358/03:00528اريس اصفهانمهرشاد افقری16

1358/11:00526مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابوربابک بهمنش17

8258/1600525بانک حکمت ايرانیانعلی فرجزاده18

3258/6200512ناجیان راستین البرزسیاوش لطفی19

4159:00503نیروی زمینی ارتشعلی هاشمیان20

1259/7200485ناجیان راستین البرزعلی عمادی21

4259/8400482نیروی زمینی ارتشپیام صمدی22

5210/66:01293مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورحسین صديقی23

3155/75:0167نیروی زمینی ارتشمحمد مهدی کهندل24

غايب51نفت امیديهمحمد امین  کنعانی25

غايب22نفت امیديهعلی حسونی26

غايب72نفت امیديهعلی حمیدی27

رکورد

نتیجه نهاییعصر-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر قورباغه950

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

4329/75:664هاشمی نژاد مشهدمهدی انصاری1

5330/37:624اريس اصفهانعلی سراوند2

3330/53:614هاشمی نژاد مشهدآريا نسیمی شاد3

1331/06:583نقت تهراناحسان اخترکاوان4

7131/37:566نیروی زمینی ارتشمهرشاد سالک5

6231/38:566بانک حکمت ايرانیانپرهام اصفهانی نژاد6

2131/5:559موج ايرانمهران قاسم زاده7

2331/59:554اريس اصفهانمحمد مظاهری8

5131/66551مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی درودگر9

7331/96535بانک حکمت ايرانیانمحمدصادق  دهنوی10

1232/1:528موج ايرانعرفان مقدم11

4132/16:525اريس اصفهانعلی جعفر تهرانی12

6132/17:525بانک حکمت ايرانیانمحمدحسین پور13

6332/24:521مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورجواد صدوقی14

2233/09:482ناجیان راستین البرزحسین ترابی15

4233/87:450موج ايرانمحمدامین سعدی16

7234/01:444ناجیان راستین البرزسروش يزدانی17

8334/37:430هاشمی نژاد مشهدايمان مهدی زاده18

3234/72418ناجیان راستین البرزآريا وثوق19

3137345نیروی زمینی ارتشکريم مهدوی20

8237/12342نیروی زمینی ارتشعلی اصغر مسعودی21

0غايب52نقت تهرانپوريا قپانوری22

رکورد

نتیجه نهاییعصر-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد800 10

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

4351/84:08614نقت تهرانعلی جعفری1

5358/47:08592هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز 2

6358/47:08592هاشمی نژاد مشهدپارسا خرسند3

3311/259552موج ايرانمتین فتحی4

7326/55:09508اريس اصفهانسپهر ياوری5

8328/47:09503نقت تهرانحسین محمد طالبی6

1337/98:09479بانک حکمت ايرانیانعلی دهقان سعدی7

2339/9209474اريس اصفهانمهدی عاموچی8

5252/1709445موج ايرانامیرساالر پاکدامن9

721/44:10425بانک حکمت ايرانیانسجاد سرايی10

4221/17:10386نیروی زمینی ارتشامیر علی بابايی پناه11

2234/2:10362مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی صادقی12

3235/87:10359نیروی زمینی ارتشآرش سیاوشپور13

5136/77:10358مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورمحمد قائمی14

228/78:11309ناجیان راستین البرززکريا حسن نژاد15

4117/65:11297ناجیان راستین البرزکبريا کمالی زاده16

:غايب31نفت امیديهمهرشاد آموزگار17

:غايب62نفت امیديهحسین همراه پور18

رکورد

نتیجه نهاییعصر-پنجشنبه97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر مختلط انفرادی11400

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

4248/88:04601هاشمی نژاد مشهدامیر عباس امراللهی1

1152/45:04580موج ايرانمتین بالسینی2

6254/76:04566موج ايرانمهران قاسم زاده3

124/5:05514بانک حکمت ايرانیانمحسن مهمانواز4

224/55:05513اريس اصفهانکیارش معتمدی5

528/92:05492نقت تهرانسامان قپانوری6

3216/54:05457اريس اصفهانمتین سهران7

7218/36:05449هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه8

7121/67:05436نقت تهرانفرجاد محمودی9

8125/29:05421نیروی زمینی ارتشمحمد جبلی10

3129/29:05406مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورجواد صدوقی11

2133/3:05392ناجیان راستین البرزعلی سوری12

4153/79:05327مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورابولفضل قبادی13

8255/87:05322بانک حکمت ايرانیانحسین بهزاد14

518/21:06290نیروی زمینی ارتشپیام صمدی15

6126/79:06251ناجیان راستین البرززکريا حسن نژاد16

رکورد

نتیجه نهاییعصر- پنجشنبه 97 / 9 / 29: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد12200

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

3358/93:01631هاشمی نژاد مشهدامیرعباس امراللهی1

230/77:2602موج ايرانمتین فتحی2

431/72:2588اريس اصفهانعلیرضا ياوری3

732/53:2577هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز4

425/15:2541هاشمی نژاد مشهدبنیامین نوفل5

536:2531نفت تهرانآرمان صانعی6

636/22:2528اريس اصفهانمهدی عاموچی7

626/81:2520موج ايراناهورا دمنابی8

838/37:2502اريس اصفهانسپهر ياوری9

329/71:2486بانک حکمت ايرانیانغالم رضا سیادتپور10

829/93:2484ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست11

5210/12482بانک حکمت ايرانیانپدرام مالدار قصری12

1310/27:2480نفت تهرانآرش گنجه13

2210/57:2477بانک حکمت ايرانیانعلی دهقان سعدی14

2110/98:2472نیروی زمینی ارتشمحمد جبلی15

4112/36:2458مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابوربابک بهمنش16

3115/76:2424ناجیان راستین البرزعلی سوری17

1217/91:02405نیروی زمینی ارتشآرش سیاوش پور18

7118/73:02397موج ايرانمحمدامین فتحی19

6121/3402376مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی صادقی20

5121/7802372ناجیان راستین البرزسیاوش لطفی21

7223/5502359نیروی زمینی ارتشامیر علی بابايی پناه22

0:غايب11نفت امیديهمهرشاد آموزگار23

0:غايب81نفت امیديههادی يوسفی24

رکورد

نتیجه نهاییصبح- جمعه 97 / 09 / 30: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر پروانه1350

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

4424/93:728هاشمی نژاد مشهدمهدی انصاری1

3425/42:687بانک حکمت ايرانیانافشین     عسگری2

6425/59:673اريس اصفهانمهرشاد افقری3

1425/6:673هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدی4

5425/87:652اريس اصفهانمتین سهران5

2425/99:643بانک حکمت ايرانیانامیر محمد کاظمی6

4326/24:625موج ايرانسپهر دعوتی7

5326/32:619نفت تهرانفراز اکبری8

5226/47:608مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید محمد حسینی9

7426/97:575نفت تهرانکیاوش اسمعیلی10

3126/99:574بانک حکمت ايرانیانمحمدحسین پور11

8327/66:533موج ايرانسپهر نهاوندی12

3327/71:530هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی13

1327/89:520نیروی زمینی ارتشرضا صادقی14

7328/48:489مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابوربابک بهمنش15

5128/56:484ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی16

8428/87469اريس اصفهانکیارش معتمدی17

4128/89468ناجیان راستین البرزعلی عمادی18

2229/54438موج ايرانعرشیا مرادی19

3229/68432نیروی زمینی ارتششايان ابراهیمی20

2329/92421نیروی زمینی ارتشامیر عطا عسگری21

4229/96420مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید آرمان حسینی22

6232/52328ناجیان راستین البرزعارف چراغی23

غايب12نفت امیديهعلی حمیدی24

غايب72نفت امیديهعلی حسونی25

غايب63نفت امیديهامیر رضا رحمانپور26

رکورد

نتیجه نهاییصبح- جمعه 97 / 09 / 30: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر کرال پشت14100

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

4359/9300648مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی فتحی1
330/12:01641بانک حکمت ايرانیانمحسن مهمانواز2
532/25:01578مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورمحمد قائمی3
132/72:01565اريس اصفهانپوريا رسايی4
113/37:01548نیروی زمینی ارتشهومر عباسی5
633/72:01539نفت تهرانجمال چاوشی فر6
733/72:01539نفت تهرانارسالن زارعی7
514/25:01526بانک حکمت ايرانیانامیر حسین بابايی8
324/5:01519هاشمی نژاد مشهدياسین قنبرزاده9
234/85:01511هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی10
425/67:01492اريس اصفهانوحید درخشنده11
625/7801490اريس اصفهانامیرحسین بیک محمدی12
525/8401488موج ايراناهورا دمنابی13
217/3601456نیروی زمینی ارتشکیا افضلی14
727/6:01451موج ايرانفرزين موسوی15
839/67:01412نفت تهرانمحمد محمد شفیعی16
1210/28:01402موج ايرانمحمدعارف آقاخانی17
6111/57:01380ناجیان راستین البرزعلی گرشاسبی18
8212/49:01366ناجیان راستین البرزاحمد رضا امیر19
4114/3101340بانک حکمت ايرانیانامیر  علی دريا پور20
2218/6801286مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورحسین صديقی21
3120/5401267ناجیان راستین البرزامیر حسین لطیم22
7129/3:0242نیروی زمینی ارتشمهدی کهندل23

رکورد

نتیجه نهاییصبح- جمعه 97 / 09 / 30: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر قورباغه15100

Fدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

537/25:01613هاشمی نژاد مشهدآريا نسیمی شاد1

437/69:01601اريس اصفهانعلی سراوند2

139/19:01563موج ايرانمهران قاسم زاده3

739/4:01558نفت تهراناحسان اخترکاوان4

239/86:01547اريس اصفهانمحمد مظاهری6

2110/15:01540نیروی زمینی ارتشمهرشاد سالک7

3310/74:01527نفت تهرانسامان قپانوری8

7211/82:01503مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورجواد صدوقی9

5212/0301499هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه10

2212/2901494بانک حکمت ايرانیانپرهام اصفهانی نژاد11

1112/801483اريس اصفهانعلی جعفر تهرانی12

8112/83:01483مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی درودگر13

6214/19:01457هاشمی نژاد مشهدايمان مهدی زاده14

3214/48:01451موج ايرانمحمدامین سعدی15

6115/13:01440ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی16

8315/62:01431نفت تهرانفرجاد محمودی17

1218/82:01381ناجیان راستین البرزحسین ترابی18

4120/47:01358ناجیان راستین البرزسروش يزدانی19

6322/41:01333بانک حکمت ايرانیانمحمد رضا شوندی20

7123/67:01318نیروی زمینی ارتشعلی اصغر مسعودی21

3124/1:01313نیروی زمینی ارتشکريم مهدوی22

خطا42بانک حکمت ايرانیانمحمدصادق  دهنوی23

غايب51نفت امیديهمحمد امین  کنعانی24

غايب82نفت امیديهحسین همراه پور25

رکورد

نتیجه نهاییصبح- جمعه 97 / 09 / 30: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد تیمی4×16200

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

1

معتمدی

سهران

عاموچی

ياوری

6111/85:08616اریس اصفهان

2

خرسند

نوفل

مهمان نواز

امراللهی

4112/12:08615هاشمی نژاد مشهد

3

فتحی

جبلی

قاسم زاده

بالسینی

5112/18:08615موج ایران

4

جعفری

اکبری

گنجه

صانعی

3120/81:08584نفت تهران

5

کاظمی

سیادتی

بابايی

مالدار قصری

2147/77:08499بانک حکمت ایرانیان

6

فتحی

حسینی

قائمی

صدوقی

713/62:09456مجموعه فروشگاه های طالیی نیشابور

7

جبلی

هدايتی

ابراهیمی

عباسی

8112/16:09436نیروی زمینی ارتش

8

وطن پرست

لطفی

عماری

سوری

1125/48:09405ناجیان راستین البرز

رکورد

نتیجه نهاییصبح- جمعه 97 / 09 / 30: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر مختلط انفرادی17200

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

4414/34:02572اريس اصفهانمتین سهران1

1416/12:02550بانک حکمت ايرانیانامیر محمد کاظمی2

5417/48:02534هاشمی نژاد مشهدامیرعباس امراللهی3

8418/38:02523نفت تهرانسامان قپانوری4

4319/68:02509نفت تهرانفرجاد محمودی5

3420/28:02502اريس اصفهانعلی سراوند6

2321:02495هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز7

3321/22:02492موج ايرانعلی جبلی8

6322/4:02480اريس اصفهانمحمد مظاهری9

7423/63:02468نفت تهرانجمال چاوشی فر10

6224/19:02463موج ايرانآرتین انصاری اشلقی11

4224/75:02457ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست12

1329/76:02413نیروی زمینی ارتشهومر عباسی13

4130/56:02406نیروی زمینی ارتشمحمد جبلی14

3230/63:02406موج ايرانفرزين موسوی15

6431/06:02402مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورمحمد قائمی16

2432/84:02388بانک حکمت ايرانیانسجاد    سرايی17

5235/59:02368ناجیان راستین البرزعلی سوری18

3136/47:02362ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی19

7343/5:02317بانک حکمت ايرانیانعلی فرجزاده20

8345/85:02304مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی درودگر21

7255/33:02257مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید آرمان حسینی22

:غايب51نفت امیديهعلی حسونی23

:غايب22نفت امیديهدانیال خورده بین24

:غايب53هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی25

رکورد

Sعصر- جمعه 97 / 09 / 30: تاريخ tart List



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر پروانه18100

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

4355/28:00732هاشمی نژاد مشهدمهدی انصاری1

5357/97:00635اريس اصفهانعلیرضا ياوری2

6358/25:00626اريس اصفهانمهرشاد افقری3

7358/6900612هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدی گوغری4

2359/8900576نفت تهرانفراز اکبری5

830/76:01551نفت تهرانآرش گنجه6

120/84:01549مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید محمد حسینی7

331/03:01544بانک حکمت ايرانیانافشین     عسگری8

131/5:01532نفت تهرانکیاوش اسمعیلی9

111/99:01519بانک حکمت ايرانیانمحمدحسین پور10

222/55:01505نیروی زمینی ارتشرضا صادقی11

312/91:01497مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی فتحی12

613/35:01486بانک حکمت ايرانیانغالم رضا سیادتپور13

413/501483موج ايرانعرشیا مرادی14

524/6301458موج ايرانعلی ملکی15

514/87:01453ناجیان راستین البرزعلی عمادی16

625/75:01435نیروی زمینی ارتشامیر عطا عسگری17

826/25:01425نیروی زمینی ارتششايان ابراهیمی18

719/3:01372ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی19

429/5:01368هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی20

819/62:01366موج ايرانمحمدمهدی باقری21

7210/4201354مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورسید آرمان حسینی22

0:غايب21نفت امیديهمحمد امین کنعانی23

0غايب32نفت امیديهامیر رضا رحمانپور24

رکورد

نتیجه نهاییعصر- جمعه 97 / 09 / 30: تاريخ



شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد191500

Fمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

7255/01:16632 نفت تهرانعلی جعفری1

5258/06:16626موج ايرانمتین بالسینی2

4215/47:17595هاشمی نژاد مشهدپارسا خرسند3

3244/19:17548اريس اصفهانکیارش معتمدی4

6247/28:17544اريس اصفهانسپهر ياوری5

8232/44:18480 نفت تهرانحسین محمد طالبی7

1241/77:18468بانک حکمت ايرانیانعلی دهقان سعدی8

2143/89:18465موج ايرانمحمدامین سعدی10

1157/54:18449بانک حکمت ايرانیانسجاد سرايی11

2227/76:19415هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی 12

3125:20359نیروی زمینی ارتشامیر علی بابايی پناه13

8128/51:20356مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورعلی صادقی14

7131/01:20354مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابورابولفضل قبادی15

416/6:21325ناجیان راستین البرزکبريا کمالی زاده16

5141/66:21300ناجیان راستین البرززکريا حسن نژاد17

6149/19:21294نیروی زمینی ارتشآرش سیاوشپور18

رکورد

اصالحیه
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شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 

 متر آزاد تیمی4×20100

Fدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیرديف ina  Point

1

غالمپور

رشیدی

امراللهی

انصاری

4132/94:03691هاشمی نژاد مشهد

2

سهران

رسايی

سراوند

ياوری

6140/15:03625اریس اصفهان

3

دعوتی

فتحی

انصاری

بالسینی

5142/75:03604موج ایران

4

صانعی

گنجه

چاووشی

اکبری

3144/44:03590نفت تهران

5

بهمنش

صدوقی

فتحی

حسینی

7151/22:03540مجموعه فروشگاه های طالیی نیشابور

6

کاظمی

سرايی

سیادت پور

مهمان نواز

2151/28:03539بانک حکمت ایرانیان

7

جبلی

صمدی

هاشمیان

افضلی

1156/21:03506نیروی زمینی ارتش

8

وطن پرست

سوری

وثوق

عمادی

813/56:04462ناجیان راستین البرز

رکورد
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شانزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور 

مجموعه ورزشی آزادی- تهران (جام خلیج فارس)

1397 آذرماه 30 الی 29 مرحله اول 
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5475195984597196596375045734841296505075169966461459259260144963157772867351951161349912305344957326125954151382232081160هاشمی نژاد مشهد1

590534483469612611580510553521118047043162957262455450847451345758852867365256549360154712325725026356265485441250224311122اريس اصفهان2

5735974904645915725815749095291130531389634597583086050349243653148061957553953955852711685235095765518854801180222751114نفت تهران3

488429692580679609596470608602116844934169957755952855244558056660252062553348845156345112304924634834586264651208218751094موج ايران4

54264436430762355745428747545011605534726805915665354794255143224864826876436415264943339985503885445194684491078202861014بانک حکمت ايرانیان5

11785953182755935285004653973971114515390576526551521362358406327458376608489648578503483912402304549497356354108019489974/5مجموعه فروشگاه های طاليی نیشابور6

588560424388546526569331437406896527444503482566345386359421290472405520432548456540318872413406505435359294101217981899/1نیروی زمینی ارتش7

464401186059651343335335926885236323557451248244430929739225148442448446838036644038181045736845337232530092415720786ناجیان راستین البرز8
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