
مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1413-سال100 متر آزاد1

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول81 . 57 : 4300 استخر شهید حججی83کیارش دین پناه1

16دوم26 . 59 : 4400 استخر شهید حججی83سید مهدی فرید مهر2

15سوم57 . 59 : 4500 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان3

14چهارم79 . 02 : 4601 موج مشهد83پویا بیدستانی4

13پنجم36 . 03 : 4201 ایران استرالیا84امیر محمد سوری5

12ششم38 . 03 : 4101 موج مشهد83محمد مهدی نیکمهر6

11هفتم54 . 04 : 3401 اورکا(الف)83علی اصغر خوشخو آبقد7

10هشتم84 . 04 : 4701 ایران استرالیا84کوروش داوری8

8نهم03 . 05 : 3301 استخر هاشمی نژاد83سید صدرا صابر حسینی9

7دهم13 . 06 : 3501 84سید موسی الرضا ساجدی10
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

6یازدهم09 . 07 : 3601 اورکا(الف)83حسین قدیری یزدی11

5دوازدهم60 . 10 : 3101 اورکا(الف)84سپهر سرابی12

4سیزدهم30 . 11 : 1601 حرکت و سالمت84رادین زمانی13

3چهاردهم45 . 11 : 2701 استخر حاتمی83ابوالفضل اژدری14

2پانزدهم40 . 12 : 3701 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84رادین میالنی مقدم15

1شانزدهم56 . 13 : 2201 استخر حاتمی83معراج دارابی16

2401 : 13 . 630 حرکت و سالمت84محمد عرفان خدامی17

2301 : 13 . 680 حرکت و سالمت83پرهام عالئی18

2601 : 13 . 780 موج مشهد الف83کورش مغانی19

1701 : 13 . 840 استخر شهید حججی83پارسا آستانه20

2501 : 14 . 030 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84عماد شبانی21

2101 : 15 . 550 موج مشهد الف83سینا جمشیدی22

1401 : 25 . 740 84ابوالفضل باغانی23
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1101 : 30 . 510 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84ارمان اژدر افشار24

1301 : 32 . 640 موج مشهد الف84ایلیا توکلی زاده25

1501 : 38 . 510 استخر حاتمی83ایلیا کمانی نژاد26

1201 : 38 . 840 اورکا ب83محمد کرامتی27

00غایب32 استخر هاشمی نژاد83کیارش خندان28



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1211-سال100 متر آزاد2

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول33 . 01 : 6401 موج مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

16دوم32 . 05 : 6501 اورکا(الف)85امیرعلی سالمتی2

15سوم42 . 07 : 6301 ایران استرالیا86محمد پارسا صفایی3

14چهارم79 . 08 : 6201 موج مشهد86پارسا عبدالصمدی4

13پنجم40 . 11 : 6601 استخر شهید حججی86اریا باقر نیا5

12ششم98 . 11 : 5301 86حسام فوالدی6
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

11هفتم12 . 13 : 6101 استخر حاتمی85سبحان صفرزاده نساجی7

10هشتم38 . 14 : 5201 ایران استرالیا امید86ابوالفضل چوالئی8

8نهم52 . 14 : 6701 ایران استرالیا مشهد85امیر پویا امنا9

7دهم48 . 15 : 5501 اورکا(الف)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی10

6یازدهم67 . 15 : 4401 حرکت و سالمت86پرهام احمدی مقدم11

5دوازدهم36 . 17 : 5701 استخر شهید حججی86علیرضا بکاییان12

4سیزدهم46 . 17 : 5401 ایران استرالیا86پرهام پرویزی13

3چهاردهم42 . 18 : 1101 استخر حاتمی86محمد یوسف سلمانیان مشهدی14

2پانزدهم78 . 19 : 5101 ایران استرالیا شرکت برق86امیر عباس حسینی نیا15

1شانزدهم32 . 20 : 5601 ایران استرالیا مشهد85سبحان تذکری16

4501 : 20 . 820 استخر حاتمی85امیرمنصور حکمت17

3501 : 22 . 810 اورکا(الف)86عرفان مهدوی مقدم18

3401 : 22 . 900 اورکا ب85سامان رهنما19

4701 : 23 . 200 حرکت و سالمت86پارسا نصرآبادی20

4201 : 23 . 670 حرکت و سالمت85امیرساالر دباغیان21

3301 : 23 . 710 ایران استرالیا آبی85امیر عطا حسنی زاده22

1601 : 25 . 640 ایران استرالیا شرکت برق85متین سیاح23

4601 : 26 . 160 ایران استرالیا کوثر85محمدیاسین تحقیقی رسولی24

4101 : 26 . 720 ایران استرالیا امید85امیر حسین اصغرزاده25

2501 : 28 . 470 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86عرفان صمدی26

3701 : 28 . 560 موج مشهد الف86صالح فنایی27

3601 : 30 . 980 موج مشهد الف86داریس صادقی28

2401 : 31 . 380 85سید آرین حسینی29
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3201 : 31 . 560 موج مشهد الف86سید ایریک مرتضوی30

3101 : 32 . 470 ایران استرالیا کوثر86سیدپرهام تدین31

2601 : 32 . 890 اورکا ب86هومان یمنی32

2301 : 33 . 760 موج مشهد ب86پارسا قارونی صفار33

2701 : 35 . 220 ایران استرالیا آبی86امیر محمد براتپور34

2201 : 35 . 990 86عرفان عامری35
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1401 : 36 . 540 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86امیر علی نخعی عالقه36

1301 : 36 . 790 حرکت وسالمت ج86محمد سینا شریفیان37

2101 : 40 . 250 اورکا ب86سیدمهدی عبادی کاخکی38

1201 : 46 . 980 حرکت وسالمت ج86پوریا کسروی39

1502 : 00 . 040 موج مشهد ب86امیرعلی اشراقی40

00غایب43 ایران استرالیا شرکت برق86ماهان کاظمی ارشلو41



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

8وزیر 8 سال100 متر آزاد3

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول23 . 22 : 6301 ایران استرالیا90محمد امین غفوری1

16دوم34 . 24 : 6401 ایران استرالیا89محمد پویا قدیری2

15سوم87 . 25 : 6501 اورکا(الف)90سپهر سبزپوش3

14چهارم69 . 27 : 6201 89دانیال معتمدی نیا4
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

13پنجم23 . 29 : 6601 اورکا(الف)89امیر یوسف قانع نژاد5

12ششم69 . 31 : 6701 ایران استرالیا شرکت برق89محمدصدرا جلیلی6

11هفتم79 . 32 : 6101 استخر شهید حججی89سید فربد برومند7

10هشتم43 . 34 : 5401 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89سامان سروقدی8

8نهم08 . 37 : 5501 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89امیرمحمد قیصری زاده9

7دهم43 . 38 : 5301 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89سید حسان قدمی10

6یازدهم20 . 39 : 2101 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران11

5دوازدهم70 . 39 : 4401 هاشمی نژاد ب89محمد پارسا سلیقه12

4سیزدهم57 . 40 : 5201 موج مشهد90امیرپارسا جاللی13

3چهاردهم88 . 40 : 4201 موج مشهد89امیرمحمد بهجتی14

2پانزدهم55 . 41 : 5101 حرکت و سالمت89ارشیا گلستانی اول15

1شانزدهم93 . 41 : 4101 حرکت و سالمت89امیر ارسالن دباغیان16

4701 : 43 . 800 استخر حاتمی90شهراد شوروی17

1501 : 43 . 870 استخر حاتمی90امیرعلی ربانی18

4601 : 46 . 160 استخر شهید حججی90بردیا خدایاری جیران19

3401 : 46 . 900 موج مشهد الف90محمد کیان امام دوست20

3301 : 50 . 670 موج مشهد89سپهر رجب زاده21

4301 : 51 . 760 ایران استرالیا شرکت برق89امیرطاها نجارباشی22

3501 : 53 . 430 حرکت وسالمت ج90آرسام نصیری23

1401 : 55 . 130 ایران استرالیا کوثر89ارمین جاودانی24

1302 : 01 . 520 ایران استرالیا کوثر89سید سبحان موسوی25

3202 : 02 . 550 موج مشهد الف90طاها خدیوی زننده26

2602 : 02 . 910 موج مشهد الف91مهدی عالیی27

3102 : 04 . 700 حرکت و سالمت ب89کیارش دیانتی28

3602 : 06 . 860 حرکت و سالمت ب90سپنتا نویدی29

2302 : 10 . 700 موج مشهد ب90امیر علی علی محمدی30

2402 : 15 . 470 موج مشهد ب90باربد مجیدیان31

3702 : 18 . 880 اورکا(الف)90پارسا خطیب32

2502 : 49 . 680 اورکا ب91محمدحسین بزاززاده تربتی33

2203 : 10 . 940 اورکا ب91مهیار زنگنه ابراهیمی34



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

00غایب57 ایران استرالیا شرکت برق89اشکان اکبری35

00غایب45 استخر حاتمی90امیرعلی آصفی یزدی36

00غایب56 استخر شهید حججی90ماهان منصوری37



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

9سال100 متر آزاد4

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول25 . 15 : 6501 ایران استرالیا88بنیامین خطیبی1

16دوم36 . 15 : 6401 اورکا(الف)88امیریوسف شاهزاده2

15سوم51 . 16 : 6301 اورکا(الف)88فرنام ثقفی3

14چهارم03 . 20 : 6101 استخر هاشمی نژاد مشهد88آرمین لعل اکبری4

13پنجم23 . 20 : 6701 حرکت و سالمت88مازیار حسین نژاد5

12ششم59 . 20 : 5401 ایران استرالیا مشهد88البرز اسماعیلی6

11هفتم40 . 21 : 5601 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد7

10هشتم32 . 22 : 6201 ایران استرالیا88امیر علی چمنی فریمانی8

8نهم68 . 22 : 6601 استخر شهید حججی88پارسا معین الدینی9

7دهم16 . 23 : 5501 استخر هاشمی نژاد88محمد مهدی حشمتی10

6یازدهم33 . 24 : 5201 ایران استرالیا مشهد88کسری امیری نزاد11

5دوازدهم49 . 24 : 5301 اورکا(الف)88سیدصدرا اسالمی12

4سیزدهم23 . 28 : 5701 هاشمی نژاد ب88حامد موسی ئیان13

3چهاردهم08 . 29 : 4201 88علی آریاسرشت14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم90 . 29 : 4501 ایران استرالیا مشهد88امیرعلی نوجوان15

1شانزدهم24 . 30 : 4401 حرکت و سالمت88امیررضا رئیسی16

3201 : 30 . 370 88متین الری17
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3401 : 30 . 630 حرکت و سالمت88امید ببرعلی شاه18

3301 : 32 . 310 موج مشهد88سید همایون صحاف19

5101 : 33 . 190 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران20

4101 : 33 . 530 موج مشهد88سپهر یکتامنش21

4301 : 35 . 860 استخر هاشمی نژاد88میالد امینی22

3601 : 36 . 780 ایران استرالیا شرکت برق88آرشا فرشچیان دربان23

1501 : 37 . 380 استخر صیاد شیرازی(المپیک)88مهدی شیردل نسب24

3701 : 37 . 510 استخر صیاد شیرازی(المپیک)88پویا حسین زاده25

3501 : 40 . 020 موج مشهد88سام سپاهی26

4601 : 41 . 120 ایران استرالیا شرکت برق88اردالن روشن دل27

2301 : 42 . 070 ایران استرالیا امید88امیرطاها محبوب28

4701 : 45 . 160 ایران استرالیا شرکت برق88متین فرید مهر29

2701 : 47 . 260 اورکا ب88سینا رهنما30

2401 : 47 . 410 ایران استرالیا امید88محمدحسین اکبرپور31

1101 : 51 . 170 استخر حاتمی88کیارش اعظم نور32

2101 : 52 . 000 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز33

2201 : 53 . 520 ایران استرالیا امید88محمدطاها عدالتیان فروتن34



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

2601 : 53 . 890 استخر شهید حججی88کسری گرایلی35

1402 : 04 . 030 استخر حاتمی88اشکان نیک منش36

1602 : 05 . 080 استخر حاتمی88پارسا زارع37

1302 : 21 . 470 اورکا ب88سیدعلیرضا جودی38

00غایب31 88ایلیا حسینی39
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00غایب12 استخر هاشمی نژاد88بردیا روزبهانه40

00غایب25 هاشمی نژاد ب88محمد حسام غنی مشهدی41



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

10سال100 متر آزاد5

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول19 . 13 : 6301 ایران استرالیا87کاوه راموز1

16دوم66 . 13 : 6401 ایران استرالیا87امیرعلی نجارباشی2

15سوم21 . 16 : 6601 استخر شهید حججی87امیرسبحان نصری3

14چهارم61 . 16 : 6101 موج مشهد87متین عالیی4

13پنجم32 . 17 : 5401 استخر حاتمی87آبتین تاج الدین5

12ششم57 . 17 : 6701 موج مشهد87امیر سجاد عظیمی برخورداری6

11هفتم60 . 17 : 6501 ایران استرالیا مشهد87کوروش میمندی7

10هشتم94 . 19 : 5301 87ایلیا نصیری8
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

8نهم33 . 20 : 5501 حرکت و سالمت87امیر پارسا نصیری9

7دهم78 . 20 : 1401 استخر شهید حججی87سید علیرضا مهدی زاده10

6یازدهم88 . 21 : 1301 استخر هاشمی نژاد87حامی فرخی11

5دوازدهم09 . 22 : 5201 ایران استرالیا شرکت برق87کوروش طائفی شاندیز12

4سیزدهم14 . 23 : 5101 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87محمدجواد بازمانده13

3چهاردهم38 . 23 : 1501 استخر هاشمی نژاد87پایا کوروش نژاد14

2پانزدهم45 . 24 : 5601 استخر هاشمی نژاد مشهد87سید مهدی یار محمودی15

1شانزدهم71 . 26 : 5701 ایران استرالیا امید87شایان علی پور16

4401 : 27 . 030 87آراد گلرخیان17
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4701 : 27 . 410 87محمدمهبد اصغری18
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4501 : 27 . 800 ایران استرالیا امید87پرهام توکلی19

4601 : 28 . 340 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرعلی عطایی20

4301 : 28 . 370 ایران استرالیا کوثر87امیررضا علی نیا21

4101 : 28 . 570 حرکت و سالمت87کیان فالح22

4201 : 29 . 600 ایران استرالیا شرکت برق87اشکان اسحقی23

3501 : 33 . 870 ایران استرالیا مشهد87همایون قاعمی24

2301 : 34 . 750 ایران استرالیا کوثر87بردیا ادهمی25

3201 : 35 . 100 موج مشهد87یاسین آذرباد26

3701 : 36 . 280 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرعلی یوسفی نهنگی27

3601 : 36 . 460 اورکا(الف)87محمدیوسف شمس28

2401 : 37 . 330 موج مشهد الف87علیرضا کیانی خواه29

2201 : 40 . 750 اورکا(الف)87آرین راحت خورشبری30

2601 : 42 . 320 حرکت و سالمت ب87محمد معین رضائی31

3101 : 42 . 910 استخر حاتمی87حامد اسدی32

2501 : 51 . 230 حرکت و سالمت87محمد امین متین زاده33



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

00غایب62 ایران استرالیا87محمد ارشیا ادبی ابکوه34

00غایب33 ایران استرالیا شرکت برق87بنیامین حسین پور ثابت35

00غایب21 استخر حاتمی87صدرا ضیائی36

00غایب34 استخر هاشمی نژاد مشهد87عرفان مهاجر37



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1413-سال100 متر قورباغه6

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول75 . 16 : 4401 استخر شهید حججی83امیر عباس شهرکی1

16دوم91 . 16 : 4301 حرکت و سالمت84میالد میرشاهی2

15سوم07 . 18 : 4501 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد3

14چهارم03 . 21 : 1401 اورکا(الف)83علی اصغر خوشخو آبقد4

13پنجم16 . 21 : 4201 ایران استرالیا84پوریا سید جعفری5

12ششم70 . 21 : 2701 استخر شهید حججی83کیارش دین پناه6

11هفتم42 . 23 : 4601 ایران استرالیا84کوروش داوری7

10هشتم62 . 28 : 4101 موج مشهد83امیر حسین حامد ابراهیمی8

8نهم73 . 28 : 3501 موج مشهد83صدرا فتحی9

7دهم75 . 28 : 4701 84سید موسی الرضا ساجدی10
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

6یازدهم01 . 30 : 3201 موج مشهد84حمیدرضا بهجتی نسب11

5دوازدهم17 . 32 : 3401 اورکا(الف)84سپهر سرابی12

4سیزدهم45 . 33 : 3301 حرکت و سالمت84رادین زمانی13

3چهاردهم93 . 35 : 2301 استخر حاتمی83معراج دارابی14

2پانزدهم25 . 37 : 2401 اورکا ب83محمد صالح عرفانیان تیز هوش15

1شانزدهم39 . 38 : 3601 اورکا(الف)84امیرعلی مینویی16

3701 : 38 . 850 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84محمد جواد سقایی17

1301 : 42 . 160 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84ارمان اژدر افشار18

2501 : 43 . 560 موج مشهد الف83سینا جمشیدی19

3101 : 44 . 690 استخر حاتمی84امیرمحمد غروی20

1501 : 47 . 230 84ابوالفضل باغانی21
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2601 : 54 . 280 اورکا ب83محمد کرامتی22

2201 : 55 . 040 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84مهدی زحمتکش23

2102 : 11 . 990 استخر حاتمی83ایلیا کمانی نژاد24



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1211-سال100 متر قورباغه7

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول39 . 21 : 5401 موج مشهد85مانی سلمانیان1

16دوم08 . 27 : 5301 استخر شهید حججی86علی شوکتی2

15سوم68 . 28 : 5201 ایران استرالیا86امیر بیگلرزاده3

14چهارم60 . 29 : 5501 موج مشهد86امیر علی حقیقت خواه4

13پنجم57 . 30 : 5701 ایران استرالیا86پویا حبیبی5

12ششم62 . 30 : 4401 86حسام فوالدی6
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

11هفتم60 . 32 : 5601 استخر شهید حججی86علیرضا بکاییان7

10هشتم61 . 33 : 5101 ایران استرالیا مشهد85امیر پویا امنا8

8نهم79 . 34 : 4301 اورکا(الف)85امین رضایی9

7دهم81 . 35 : 4501 حرکت و سالمت86پرهام احمدی مقدم10

6یازدهم71 . 40 : 4601 استخر حاتمی86محمد یوسف سلمانیان مشهدی11

5دوازدهم07 . 41 : 4201 حرکت و سالمت86نیما زهرایی12

4سیزدهم22 . 45 : 4701 موج مشهد86امیر حسین فیوجی13

3چهاردهم08 . 47 : 3401 85سید آرین حسینی14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم14 . 47 : 4101 اورکا ب85سامان رهنما15

1شانزدهم73 . 49 : 3301 موج مشهد الف86سید ایریک مرتضوی16

2301 : 50 . 940 موج مشهد ب86پارسا قارونی صفار17

3501 : 52 . 010 اورکا(الف)86ابوالفضل ظریف18

3601 : 55 . 280 ایران استرالیا کوثر86سیدپرهام تدین19

3201 : 56 . 070 ایران استرالیا آبی86پوریا عباسی شهری20

2201 : 56 . 430 اورکا ب86سیدمهدی عبادی کاخکی21

3701 : 58 . 350 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86امیرحسین خان رودی22

2402 : 01 . 930 اورکا(الف)86عرفان مهدوی مقدم23

2602 : 02 . 320 ایران استرالیا آبی86امیر محمد براتپور24

1402 : 05 . 400 حرکت وسالمت ج86پوریا کسروی25

1502 : 07 . 840 86عرفان عامری26
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3102 : 08 . 180 موج مشهد ب86امیرعلی اشراقی27

2102 : 10 . 590 استخر حاتمی86عرفان زارع28

1302 : 17 . 460 حرکت وسالمت ج86محمد سینا شریفیان29

00غایب25 ایران استرالیا امید86ایلیا نعیمی قلی مشهد30

00غایب27 اورکا ب86هومان یمنی31



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

8وزیر 8 سال66 متر قورباغه8

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول81 . 04 : 6401 ایران استرالیا89محمد پویا قدیری1

16دوم48 . 05 : 6301 حرکت و سالمت89ماهان میرشاهی2

15سوم33 . 11 : 6601 ایران استرالیا89کوروش مقری3

14چهارم51 . 11 : 6501 هاشمی نژاد ب89محمد پارسا سلیقه4

13پنجم80 . 11 : 6101 89محمد فربد اصغری5
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

12ششم18 . 12 : 6201 ایران استرالیا89ماهان رضازاده6

11هفتم34 . 13 : 6701 حرکت و سالمت89امیر ارسالن دباغیان7

10هشتم33 . 15 : 2501 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89سامان سروقدی8

8نهم54 . 16 : 5601 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89امیرمحمد قیصری زاده9

7دهم66 . 16 : 5501 موج مشهد89امیرمحمد بهجتی10

6یازدهم64 . 17 : 5701 ایران استرالیا شرکت برق89محمدصدرا جلیلی11

5دوازدهم76 . 17 : 1301 ایران استرالیا امید89آریا بزنگانی12

4سیزدهم40 . 18 : 4401 استخر شهید حججی90بردیا خدایاری جیران13

3چهاردهم28 . 20 : 5201 ایران استرالیا مشهد89ایلیا عابدین زاده14

2پانزدهم49 . 20 : 4301 ایران استرالیا شرکت برق89امیرطاها نجارباشی15

1شانزدهم71 . 20 : 5101 موج مشهد الف90محمد کیان امام دوست16

2201 : 20 . 970 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران17

4601 : 25 . 310 استخر حاتمی89کیارش باقرزاده18

4501 : 25 . 430 حرکت و سالمت ب89کیارش دیانتی19

4201 : 27 . 540 موج مشهد89سپهر رجب زاده20

5301 : 30 . 070 ایران استرالیا مشهد89بنیامین وهاب زاده21

4701 : 34 . 270 موج مشهد الف91امیرحسین عظیمی22

3301 : 34 . 590 حرکت وسالمت ج90آرسام نصیری23

3401 : 34 . 880 موج مشهد ب90باربد مجیدیان24

4101 : 37 . 440 ایران استرالیا امید90اهوا اکبری25

2601 : 39 . 850 استخر حاتمی89شهاب الدین گوهری26

1501 : 42 . 770 ایران استرالیا کوثر89سید سبحان موسوی27

3101 : 50 . 540 حرکت و سالمت ب90سپنتا نویدی28

1401 : 52 . 550 ایران استرالیا امید91پوریا صرفی29

2401 : 56 . 600 اورکا ب91محمدحسین بزاززاده تربتی30

3201 : 59 . 820 موج مشهد الف90طاها خدیوی زننده31

3702 : 03 . 080 اورکا(الف)90پارسا خطیب32

3602 : 05 . 270 موج مشهد ب91امیرعلی هراتی33

00خطا23 اورکا ب91مهیار زنگنه ابراهیمی34

00غایب35 استخر حاتمی90امیرعلی ربانی35

00غایب54 استخر شهید حججی90ماهان منصوری36



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

9سال100 متر قورباغه9

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول82 . 37 : 5401 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان1

16دوم44 . 41 : 1501 ایران استرالیا88شنتیا مشهدی2

15سوم68 . 44 : 5301 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد3

14چهارم54 . 45 : 5101 اورکا(الف)88سیدامیرمحمد سیدان4

13پنجم33 . 46 : 5501 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران5

12ششم48 . 46 : 4401 استخر هاشمی نژاد88محمد مهدی حشمتی6

11هفتم87 . 46 : 5701 استخر هاشمی نژاد88سیدمحمدجواد طباطبائی7

10هشتم10 . 47 : 4301 ایران استرالیا مشهد88امیرعلی نوجوان8

8نهم86 . 47 : 4501 حرکت و سالمت88سعید سلیمانی9

7دهم19 . 49 : 5601 ایران استرالیا88امیر علی چمنی فریمانی10

6یازدهم73 . 50 : 4201 موج مشهد88سپهر یکتامنش11

5دوازدهم24 . 51 : 4601 اورکا(الف)88سیدصدرا اسالمی12

4سیزدهم49 . 51 : 4101 هاشمی نژاد ب88حامد موسی ئیان13

3چهاردهم45 . 56 : 3101 ایران استرالیا شرکت برق88کیان احسانی14

2پانزدهم33 . 57 : 3501 موج مشهد88امیرحسین بردوئی15

1شانزدهم11 . 59 : 4701 88علی آریاسرشت16
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3702 : 01 . 730 استخر صیاد شیرازی(المپیک)88پویا حسین زاده17

3602 : 01 . 740 حرکت و سالمت88امید ببرعلی شاه18

2202 : 02 . 050 موج مشهد88سام سپاهی19

2502 : 02 . 860 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز20

2402 : 03 . 220 ایران استرالیا امید88محمدحسین اکبرپور21

1102 : 04 . 850 استخر صیاد شیرازی(المپیک)88مهدی شیردل نسب22

2102 : 06 . 080 حرکت و سالمت88امیررضا رئیسی23

2702 : 18 . 130 اورکا ب88سینا رهنما24

1602 : 29 . 110 استخر حاتمی88اشکان نیک منش25

1402 : 33 . 520 ایران استرالیا امید88محمدطاها عدالتیان فروتن26

1202 : 33 . 640 استخر حاتمی88امیرعلی فانی27

1303 : 21 . 640 اورکا ب88سیدعلیرضا جودی28

00غایب34 ایران استرالیا88بردیا حاجی زاده29

00غایب23 88ایلیا حسینی30
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00خطا32 88آرش عاقلی ششتمد31
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00غایب26 استخر شهید حججی88کسری گرایلی32

00غایب52 استخر هاشمی نژاد مشهد88آرمین لعل اکبری33

00غایب33 هاشمی نژاد ب88محمد حسام غنی مشهدی34



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

00خطا17 استخر حاتمی88کیارش اعظم نور35



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

10سال100 متر قورباغه10

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول59 . 33 : 5301 ایران استرالیا87کاوه راموز1

16دوم40 . 36 : 5701 استخر هاشمی نژاد87مهدی فتوحی نیا2

15سوم03 . 37 : 5401 استخر شهید حججی87سینا نظری فخرآباد3

14چهارم53 . 37 : 5501 ایران استرالیا87مانی رضوانی4

13پنجم32 . 38 : 5601 استخر شهید حججی87احمد رضا اعیانی ثانی5

12ششم64 . 40 : 5201 استخر شهید حججی87امیرسبحان نصری6

11هفتم79 . 40 : 4301 ایران استرالیا87ماهان بیات7

10هشتم34 . 43 : 5101 موج مشهد87امیر سجاد عظیمی برخورداری8

8نهم54 . 43 : 4401 استخر حاتمی87آبتین تاج الدین9

7دهم28 . 44 : 2701 استخر هاشمی نژاد87پایا کوروش نژاد10

6یازدهم79 . 45 : 4501 موج مشهد87محمد منوچهری محجوب11

5دوازدهم66 . 49 : 3501 87ایلیا نصیری12
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4سیزدهم24 . 51 : 4601 ایران استرالیا کوثر87امیررضا علی نیا13

3چهاردهم31 . 52 : 4701 استخر هاشمی نژاد87کوروش سلیمانی مقدم14

2پانزدهم35 . 52 : 4201 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87محمدجواد بازمانده15

1شانزدهم87 . 52 : 4101 اورکا(الف)87محمدیوسف شمس16

3401 : 52 . 970 ایران استرالیا شرکت برق87ارشام فاضل وظیفه شناس17

3301 : 53 . 410 ایران استرالیا مشهد87امیر پارسا حسینی18

3101 : 55 . 780 استخر حاتمی87حامد اسدی19

2101 : 56 . 480 ایران استرالیا مشهد87محمدرضا زارع20

3201 : 56 . 540 87محمدمهبد اصغری21
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3602 : 01 . 950 حرکت و سالمت87کیان فالح22

1302 : 01 . 980 ایران استرالیا امید87اروین خوشدل23

2202 : 04 . 240 موج مشهد87یاسین آذرباد24

3702 : 05 . 570 موج مشهد الف87علیرضا کیانی خواه25

2502 : 05 . 590 حرکت و سالمت ب87محمد معین رضائی26

2302 : 09 . 660 اورکا(الف)87آرین راحت خورشبری27

2402 : 10 . 150 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرحسین یعقوبی28

1502 : 14 . 980 استخر حاتمی87صدرا ضیائی29

2602 : 16 . 430 ایران استرالیا شرکت برق87بنیامین حسین پور ثابت30

00غایب14 ایران استرالیا مشهد87منوچهر ذوالفقاری31



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1413-سال200مترآزاد11

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول16 . 09 : 4402 استخر شهید حججی83سید مهدی فرید مهر1

16دوم66 . 19 : 4302 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان2

15سوم40 . 21 : 4502 موج مشهد83پویا بیدستانی3

14چهارم89 . 22 : 4102 حرکت و سالمت84میالد میرشاهی4

13پنجم23 . 24 : 4202 موج مشهد83محمد مهدی نیکمهر5

12ششم46 . 25 : 3502 اورکا(الف)84امیرعلی مینویی6

11هفتم10 . 26 : 4602 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد7

10هشتم81 . 26 : 4702 ایران استرالیا84پوریا سید جعفری8

8نهم61 . 29 : 3302 ایران استرالیا83مهدیار برات پور9

7دهم70 . 32 : 1502 استخر شهید حججی83پارسا آستانه10

6یازدهم43 . 36 : 3202 اورکا(الف)84سپهر سرابی11

5دوازدهم49 . 39 : 1302 حرکت و سالمت84رادین زمانی12

4سیزدهم23 . 42 : 2502 استخر حاتمی83ابوالفضل اژدری13

3چهاردهم06 . 47 : 2302 استخر حاتمی84سهیل سیف14

2پانزدهم05 . 49 : 3702 حرکت و سالمت84محمد عرفان خدامی15

1شانزدهم28 . 49 : 3602 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84عماد شبانی16

3102 : 51 . 310 موج مشهد الف83کورش مغانی17

2402 : 53 . 210 موج مشهد الف83سینا جمشیدی18

2202 : 54 . 950 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84محمد جواد سقایی19

2603 : 14 . 200 استخر حاتمی84امیرمحمد غروی20

1403 : 24 . 880 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84مهدی زحمتکش21

00غایب34 استخر هاشمی نژاد83سید صدرا صابر حسینی22



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1211-سال200مترآزاد12

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول12 . 25 : 4302 اورکا(الف)85امیرعلی سالمتی1

16دوم92 . 25 : 4402 موج مشهد86پارسا عبدالصمدی2

15سوم89 . 38 : 4502 استخر شهید حججی85معید نامداری3

14چهارم74 . 39 : 4202 موج مشهد86امیر علی حقیقت خواه4

13پنجم36 . 45 : 4602 ایران استرالیا مشهد86سپهر دری5

12ششم48 . 45 : 4702 اورکا(الف)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی6

11هفتم43 . 47 : 3202 ایران استرالیا مشهد86پرهام تدین7

10هشتم72 . 51 : 3402 ایران استرالیا86فربد ترابی8

8نهم77 . 51 : 3302 ایران استرالیا مشهد85سبحان تذکری9

7دهم23 . 56 : 3502 ایران استرالیا امید86ابوالفضل چوالئی10

6یازدهم13 . 58 : 1202 85صالح دلقندی11
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5دوازدهم42 . 01 : 3603 استخر حاتمی85امیرمنصور حکمت12

4سیزدهم39 . 02 : 1503 استخر صیاد شیرازی(المپیک)85سپهر سروقدی13

3چهاردهم43 . 03 : 2503 حرکت و سالمت86پارسا نصرآبادی14

2پانزدهم65 . 03 : 2303 ایران استرالیا کوثر85محمدیاسین تحقیقی رسولی15

1شانزدهم14 . 05 : 2403 ایران استرالیا امید85امیر حسین اصغرزاده16

2603 : 05 . 720 ایران استرالیا آبی85امیر عطا حسنی زاده17

3103 : 08 . 730 حرکت و سالمت85امیرساالر دباغیان18

1403 : 17 . 600 موج مشهد الف86صالح فنایی19

2103 : 32 . 760 موج مشهد الف86داریس صادقی20

1303 : 35 . 620 حرکت وسالمت ج86محمد سینا شریفیان21

2703 : 47 . 290 حرکت وسالمت ج86پوریا کسروی22

00غایب37 ایران استرالیا شرکت برق86ماهان کاظمی ارشلو23

00غایب22 استخر حاتمی85سید محمد کمیل جوادی مقدم24

00خطا41 استخر شهید حججی86اریا باقر نیا25

00غایب16 استخر حاتمی86عرفان زارع26



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

10سال200مترآزاد13

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول07 . 42 : 4402 ایران استرالیا87کاوه راموز1

16دوم12 . 44 : 4602 استخر شهید حججی87امیرسبحان نصری2

15سوم28 . 49 : 4302 استخر شهید حججی87احمد رضا اعیانی ثانی3

14چهارم11 . 51 : 4202 ایران استرالیا مشهد87کوروش میمندی4

13پنجم19 . 53 : 4702 اورکا(الف)87پارسا بی ریایی5

12ششم56 . 54 : 2702 استخر هاشمی نژاد87مهدی فتوحی نیا6

11هفتم59 . 54 : 4102 ایران استرالیا87مانی رضوانی7

10هشتم78 . 58 : 4502 موج مشهد87امیر سجاد عظیمی برخورداری8

8نهم99 . 01 : 3303 حرکت و سالمت87امیر پارسا نصیری9

7دهم60 . 05 : 3403 ایران استرالیا مشهد87محمدرضا زارع10

6یازدهم54 . 06 : 1403 ایران استرالیا مشهد87امیر پارسا حسینی11

5دوازدهم07 . 10 : 3503 موج مشهد87محمد منوچهری محجوب12

4سیزدهم04 . 11 : 3103 اورکا(الف)87هومن نظری13

3چهاردهم42 . 12 : 3203 استخر هاشمی نژاد مشهد87سید مهدی یار محمودی14

2پانزدهم69 . 13 : 3603 ایران استرالیا امید87پرهام توکلی15

1شانزدهم39 . 16 : 2403 استخر هاشمی نژاد87کوروش سلیمانی مقدم16

2103 : 42 . 500 اورکا(الف)87آرین راحت خورشبری17

1203 : 51 . 930 حرکت و سالمت ب87محمد معین رضائی18

2203 : 55 . 290 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرحسین یعقوبی19

2604 : 04 . 600 حرکت و سالمت87محمد امین متین زاده20

3704 : 15 . 250 استخر حاتمی87محمدصالح نوری بیگی21

00غایب13 استخر حاتمی87فرزاد نژاد22

00غایب15 استخر حاتمی87صدرا ضیائی23

00غایب25 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرعلی یوسفی نهنگی24

00غایب23 استخر هاشمی نژاد مشهد87عرفان مهاجر25



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1413-سال133متر مختلط انفرادی14

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول02 . 37 : 3401 استخر شهید حججی83امیر عباس شهرکی1

16دوم37 . 37 : 1701 استخر شهید حججی83کیارش دین پناه2

15سوم03 . 38 : 3301 حرکت و سالمت84میالد میرشاهی3

14چهارم76 . 39 : 3501 اورکا(الف)84ارمیا وحیدی نیا4

13پنجم36 . 41 : 3201 ایران استرالیا84کوروش داوری5

12ششم87 . 41 : 3601 استخر هاشمی نژاد83امیر حسین یزدی نژاد6

11هفتم67 . 42 : 3101 اورکا(الف)83علی اصغر خوشخو آبقد7

10هشتم95 . 45 : 2501 موج مشهد84حمیدرضا بهجتی نسب8

8نهم66 . 47 : 3701 موج مشهد83امیر حسین حامد ابراهیمی9

7دهم06 . 49 : 2201 استخر هاشمی نژاد83سید صدرا صابر حسینی10

6یازدهم79 . 50 : 2301 ایران استرالیا83مهدیار برات پور11

5دوازدهم33 . 51 : 2101 اورکا(الف)83حسین قدیری یزدی12

4سیزدهم02 . 54 : 2601 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84رادین میالنی مقدم13

3چهاردهم20 . 58 : 1101 حرکت و سالمت83پرهام عالئی14

2پانزدهم78 . 00 : 2702 حرکت و سالمت84محمد عرفان خدامی15

1شانزدهم76 . 01 : 1302 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84محمد جواد سقایی16

1402 : 01 . 910 موج مشهد83صدرا فتحی17

1602 : 08 . 740 استخر حاتمی84سهیل سیف18

1502 : 17 . 220 استخر حاتمی84امیرمحمد غروی19

1202 : 34 . 980 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84مهدی زحمتکش20

00غایب24 استخر هاشمی نژاد83کیارش خندان21



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1211-سال133متر مختلط انفرادی15

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول68 . 43 : 4401 موج مشهد85مانی سلمانیان1

16دوم21 . 47 : 4301 اورکا(الف)85امیرعلی سالمتی2

15سوم83 . 47 : 4501 استخر شهید حججی85معید نامداری3

14چهارم48 . 49 : 4201 استخر حاتمی85سبحان صفرزاده نساجی4

13پنجم28 . 56 : 4101 موج مشهد86امیر علی حقیقت خواه5

12ششم90 . 56 : 4701 ایران استرالیا مشهد85امیر پویا امنا6

12ششم90 . 56 : 4601 ایران استرالیا86پویا حبیبی7

10هشتم50 . 59 : 3601 حرکت و سالمت86پرهام احمدی مقدم8

8نهم19 . 00 : 3502 استخر شهید حججی86علی شوکتی9

7دهم03 . 01 : 3402 ایران استرالیا86فربد ترابی10

6یازدهم04 . 02 : 3302 ایران استرالیا مشهد86سپهر دری11

5دوازدهم74 . 02 : 3102 ایران استرالیا شرکت برق86امیر عباس حسینی نیا12

4سیزدهم10 . 05 : 3202 استخر صیاد شیرازی(المپیک)85سپهر سروقدی13

3چهاردهم65 . 09 : 1402 ایران استرالیا شرکت برق86صدرا صالحی14

2پانزدهم68 . 10 : 1502 حرکت و سالمت86نیما زهرایی15

1شانزدهم17 . 11 : 2602 موج مشهد86امیر حسین فیوجی16

2202 : 11 . 540 حرکت و سالمت86پارسا نصرآبادی17

3702 : 12 . 140 اورکا(الف)86ابوالفضل ظریف18

2502 : 12 . 310 استخر حاتمی86محمد یوسف سلمانیان مشهدی19

2302 : 12 . 930 ایران استرالیا امید86کوروش روح بخش عظیمی20

2102 : 22 . 070 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86امیرحسین خان رودی21

00خطا24 ایران استرالیا شرکت برق85متین سیاح22

00خطا13 استخر حاتمی85سید محمد کمیل جوادی مقدم23

00خطا27 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86عرفان صمدی24



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

8وزیر 8 سال66 متر کرال پشت16

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول91 . 01 : 5301 ایران استرالیا90محمد امین غفوری1

16دوم69 . 02 : 5501 اورکا(الف)90سپهر سبزپوش2

15سوم24 . 05 : 2301 اورکا(الف)89امیر یوسف قانع نژاد3

14چهارم31 . 05 : 2601 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89سید حسان قدمی4

13پنجم61 . 07 : 5601 استخر شهید حججی89سید فربد برومند5

12ششم13 . 08 : 5101 ایران استرالیا89ماهان رضازاده6

11هفتم36 . 08 : 2501 89محمد فربد اصغری7
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

10هشتم83 . 09 : 2201 حرکت و سالمت89ارشیا گلستانی اول8

8نهم91 . 09 : 4401 موج مشهد90امیرپارسا جاللی9

7دهم61 . 10 : 5701 ایران استرالیا89کوروش مقری10

6یازدهم59 . 11 : 4301 ایران استرالیا مشهد89رامان ساعی طرقی11

5دوازدهم06 . 13 : 2101 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89امیرمحمد قیصری زاده12

4سیزدهم87 . 13 : 4201 استخر حاتمی89کیارش باقرزاده13

3چهاردهم92 . 16 : 1401 ایران استرالیا مشهد89ایلیا عابدین زاده14

2پانزدهم99 . 16 : 4501 استخر هاشمی نژاد89طاها عطاران15

1شانزدهم92 . 17 : 3101 استخر حاتمی90شهراد شوروی16

4601 : 22 . 700 هاشمی نژاد ب89محمد پارسا سلیقه17

3201 : 24 . 050 حرکت وسالمت ج90آرسام نصیری18

4101 : 27 . 660 ایران استرالیا شرکت برق89امیر علی حیاتی19

4701 : 27 . 700 حرکت و سالمت ب89کیارش دیانتی20

3501 : 32 . 200 موج مشهد89سپهر رجب زاده21

1501 : 36 . 500 موج مشهد ب90امیر علی علی محمدی22

2701 : 36 . 760 استخر حاتمی89شهاب الدین گوهری23

3701 : 39 . 530 موج مشهد ب90باربد مجیدیان24

1301 : 53 . 080 اورکا ب91محمدحسین بزاززاده تربتی25

2402 : 04 . 890 اورکا ب91مهیار زنگنه ابراهیمی26

00غایب33 ایران استرالیا شرکت برق91نیکان اسحقی27

00غایب34 موج مشهد الف90طاها خدیوی زننده28

00غایب12 موج مشهد ب91امیرعلی هراتی29

00خطا52 89دانیال معتمدی نیا30
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00خطا54 حرکت و سالمت89ماهان میرشاهی31

00غایب36 حرکت و سالمت ب90سپنتا نویدی32



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

9سال100متر کرال پشت17

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول00 . 24 : 6401 اورکا(الف)88امیریوسف شاهزاده1

16دوم71 . 24 : 6501 ایران استرالیا88بنیامین خطیبی2

15سوم78 . 28 : 6301 اورکا(الف)88فرنام ثقفی3

14چهارم14 . 33 : 6201 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان4

13پنجم81 . 34 : 6701 ایران استرالیا مشهد88البرز اسماعیلی5

12ششم20 . 36 : 5601 استخر شهید حججی88طاها کرمانی نژاد6

11هفتم37 . 37 : 5401 استخر هاشمی نژاد88محمد مهدی حشمتی7

10هشتم05 . 40 : 4601 حرکت و سالمت88امید ببرعلی شاه8

8نهم38 . 40 : 4401 ایران استرالیا مشهد88کسری امیری نزاد9

7دهم86 . 40 : 5301 ایران استرالیا شرکت برق88اردالن روشن دل10

6یازدهم14 . 41 : 4301 موج مشهد88امیرحسین بردوئی11

5دوازدهم12 . 43 : 4501 استخر هاشمی نژاد88میالد امینی12

4سیزدهم46 . 43 : 5101 اورکا(الف)88سیدصدرا اسالمی13

3چهاردهم75 . 43 : 2701 استخر شهید حججی88پارسا معین الدینی14

2پانزدهم31 . 44 : 5201 استخر هاشمی نژاد مشهد88ایلیا خدایاری جیران15

1شانزدهم79 . 46 : 3401 موج مشهد88سام سپاهی16

3501 : 48 . 590 88متین الری17
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4701 : 48 . 800 استخر هاشمی نژاد88سیدمحمدجواد طباطبائی18

5701 : 50 . 940 هاشمی نژاد ب88حامد موسی ئیان19

3301 : 52 . 500 ایران استرالیا شرکت برق88آرشا فرشچیان دربان20

2401 : 52 . 790 اورکا ب88سینا رهنما21

3201 : 52 . 880 هاشمی نژاد ب88امیررضا رنگ امیز22

4101 : 53 . 350 ایران استرالیا شرکت برق88متین فرید مهر23

4201 : 53 . 940 88مهدی رمضانی24
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2101 : 55 . 470 موج مشهد88سپهر یکتامنش25

1401 : 57 . 450 ایران استرالیا امید88امیرطاها محبوب26

1502 : 12 . 940 استخر حاتمی88اشکان نیک منش27

2502 : 13 . 940 88آرش عاقلی ششتمد28
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1302 : 22 . 670 استخر حاتمی88امیرعلی فانی29

3102 : 30 . 160 اورکا ب88سیدعلیرضا جودی30

00خطا66 ایران استرالیا88شنتیا مشهدی31

00غایب36 استخر حاتمی88محمد حسین ساجدی32

00خطا55 حرکت و سالمت88مازیار حسین نژاد33

00غایب23 حرکت و سالمت88سعید سلیمانی34

00خطا22 استخر صیاد شیرازی(المپیک)88پویا حسین زاده35



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

00خطا26 استخر صیاد شیرازی(المپیک)88مهدی شیردل نسب36

00غایب61 استخر هاشمی نژاد مشهد88آرمین لعل اکبری37

00غایب37 هاشمی نژاد ب88محمد حسام غنی مشهدی38



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

10سال100متر کرال پشت18

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول06 . 24 : 5401 موج مشهد87متین عالیی1

16دوم38 . 26 : 5501 ایران استرالیا87امیرعلی نجارباشی2

15سوم98 . 27 : 5201 اورکا(الف)87پارسا بی ریایی3

14چهارم83 . 29 : 2701 استخر هاشمی نژاد87حامی فرخی4

13پنجم99 . 33 : 5701 ایران استرالیا مشهد87محمدرضا زارع5

12ششم47 . 34 : 5601 استخر شهید حججی87سینا نظری فخرآباد6

11هفتم76 . 34 : 4301 ایران استرالیا مشهد87منوچهر ذوالفقاری7

10هشتم80 . 34 : 4701 اورکا(الف)87هومن نظری8

8نهم31 . 35 : 1301 ایران استرالیا87ماهان بیات9

7دهم08 . 36 : 4201 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87محمدجواد بازمانده10

6یازدهم99 . 36 : 4401 ایران استرالیا امید87شایان علی پور11

5دوازدهم30 . 37 : 3301 ایران استرالیا مشهد87امیر پارسا حسینی12

4سیزدهم43 . 37 : 3501 ایران استرالیا شرکت برق87کوروش طائفی شاندیز13

3چهاردهم65 . 37 : 2101 استخر شهید حججی87سید علیرضا مهدی زاده14

2پانزدهم99 . 38 : 4501 حرکت و سالمت87امیر پارسا نصیری15

1شانزدهم61 . 39 : 3401 استخر هاشمی نژاد87کوروش سلیمانی مقدم16

1501 : 40 . 570 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرعلی عطایی17

3101 : 42 . 350 ایران استرالیا شرکت برق87اشکان اسحقی18

3701 : 43 . 880 87آراد گلرخیان19
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3601 : 46 . 250 ایران استرالیا امید87پرهام توکلی20

3201 : 50 . 080 ایران استرالیا شرکت برق87بنیامین حسین پور ثابت21

2501 : 51 . 750 ایران استرالیا کوثر87بردیا ادهمی22

2401 : 56 . 930 موج مشهد الف87علیرضا کیانی خواه23

2202 : 02 . 560 موج مشهد87یاسین آذرباد24

2602 : 06 . 480 استخر حاتمی87محمدصالح نوری بیگی25

00غایب53 ایران استرالیا87محمد ارشیا ادبی ابکوه26

00غایب14 استخر حاتمی87فرزاد نژاد27

00خطا51 استخر حاتمی87آبتین تاج الدین28

00خطا41 87محمدمهبد اصغری29
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00خطا46 استخر هاشمی نژاد مشهد87سید مهدی یار محمودی30

00غایب23 استخر هاشمی نژاد مشهد87عرفان مهاجر31



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1413-سال100متر کرال پشت19

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول56 . 09 : 3401 استخر شهید حججی83پارسا آستانه1

16دوم59 . 09 : 3301 استخر هاشمی نژاد83مازیار بکیان2

15سوم33 . 11 : 3501 اورکا(الف)84ارمیا وحیدی نیا3

14چهارم37 . 11 : 3201 موج مشهد83پویا بیدستانی4

13پنجم08 . 15 : 3601 ایران استرالیا84امیر محمد سوری5

12ششم62 . 18 : 3101 ایران استرالیا84پوریا سید جعفری6

11هفتم01 . 20 : 3701 موج مشهد84حمیدرضا بهجتی نسب7

10هشتم87 . 23 : 2301 حرکت و سالمت83پرهام عالئی8

8نهم06 . 27 : 2501 موج مشهد الف83کورش مغانی9

7دهم83 . 27 : 2401 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84رادین میالنی مقدم10

6یازدهم03 . 28 : 1201 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84عماد شبانی11

5دوازدهم83 . 28 : 1301 استخر حاتمی84سهیل سیف12

4سیزدهم85 . 28 : 2201 اورکا(الف)83حسین قدیری یزدی13

3چهاردهم61 . 42 : 2601 موج مشهد83صدرا فتحی14

2پانزدهم55 . 57 : 2101 اورکا ب83محمد کرامتی15

1شانزدهم42 . 07 : 2702 استخر حاتمی83ایلیا کمانی نژاد16

00غایب15 استخر صیاد شیرازی(المپیک)84ارمان اژدر افشار17

00غایب14 موج مشهد الف84ایلیا توکلی زاده18

00غایب16 استخر هاشمی نژاد83کیارش خندان19



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1211-سال100متر کرال پشت20

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول21 . 09 : 5401 موج مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

16دوم86 . 13 : 5301 ایران استرالیا86محمد پارسا صفایی2

15سوم79 . 17 : 5201 استخر شهید حججی85معید نامداری3

14چهارم54 . 18 : 5501 موج مشهد86پارسا عبدالصمدی4

13پنجم46 . 25 : 5101 ایران استرالیا86پویا حبیبی5

12ششم77 . 25 : 5601 استخر شهید حججی86اریا باقر نیا6

11هفتم61 . 26 : 4301 اورکا(الف)85امین رضایی7

10هشتم64 . 26 : 5701 ایران استرالیا شرکت برق85متین سیاح8

8نهم39 . 27 : 4401 حرکت و سالمت85امیرساالر دباغیان9

7دهم26 . 28 : 4601 ایران استرالیا مشهد85سبحان تذکری10

6یازدهم37 . 28 : 4501 ایران استرالیا مشهد86سپهر دری11

5دوازدهم88 . 29 : 1701 اورکا(الف)85امیرمحمد دهقان زاده سیوکی12

4سیزدهم74 . 32 : 3401 اورکا(الف)86عرفان مهدوی مقدم13

3چهاردهم43 . 33 : 4201 ایران استرالیا مشهد86پرهام تدین14

2پانزدهم73 . 36 : 3501 ایران استرالیا کوثر85محمدیاسین تحقیقی رسولی15

1شانزدهم85 . 36 : 3601 حرکت و سالمت86نیما زهرایی16

4101 : 37 . 970 ایران استرالیا86امیر بیگلرزاده17

4701 : 39 . 290 موج مشهد86امیر حسین فیوجی18

3701 : 40 . 660 ایران استرالیا امید85امیر حسین اصغرزاده19

3101 : 42 . 630 85صالح دلقندی20
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1501 : 46 . 960 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86امیر علی نخعی عالقه21

2701 : 47 . 640 اورکا ب86هومان یمنی22

2501 : 49 . 540 موج مشهد ب86پارسا قارونی صفار23

2601 : 50 . 230 ایران استرالیا آبی85امیر عطا حسنی زاده24

2201 : 50 . 780 موج مشهد الف86سید ایریک مرتضوی25

1602 : 21 . 210 موج مشهد ب86امیرعلی اشراقی26

00غایب11 ایران استرالیا شرکت برق86صدرا صالحی27

00غایب33 ایران استرالیا شرکت برق86ماهان کاظمی ارشلو28

00خطا21 اورکا ب86سیدمهدی عبادی کاخکی29

00خطا13 استخر حاتمی85سید محمد کمیل جوادی مقدم30

00خطا24 اورکا ب85سامان رهنما31

00خطا23 موج مشهد الف86صالح فنایی32

00خطا14 86عرفان عامری33
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00خطا32 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86امیرحسین خان رودی34

00غایب12 استخر حاتمی86عرفان زارع35



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

8وزیر 8 سال33متر پروانه21

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول16 . 25 : 5200 حرکت و سالمت89ماهان میرشاهی1

16دوم36 . 25 : 5300 ایران استرالیا89کوروش مقری2

15سوم52 . 25 : 5400 89دانیال معتمدی نیا3
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

14چهارم83 . 26 : 5600 ایران استرالیا90محمد امین غفوری4

13پنجم84 . 27 : 5500 ایران استرالیا89محمد پویا قدیری5

12ششم20 . 28 : 5100 اورکا(الف)90سپهر سبزپوش6

11هفتم42 . 28 : 5700 موج مشهد90امیرپارسا جاللی7

10هشتم73 . 28 : 4200 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89سید حسان قدمی8

8نهم10 . 29 : 4400 ایران استرالیا مشهد89رامان ساعی طرقی9

7دهم64 . 29 : 4300 ایران استرالیا شرکت برق89محمدصدرا جلیلی10

6یازدهم55 . 30 : 4700 حرکت و سالمت89ارشیا گلستانی اول11

5دوازدهم81 . 30 : 4500 حرکت و سالمت89امیر ارسالن دباغیان12

4سیزدهم16 . 31 : 4600 استخر صیاد شیرازی(المپیک)89سامان سروقدی13

3چهاردهم60 . 31 : 3400 ایران استرالیا شرکت برق89اشکان اکبری14

2پانزدهم35 . 32 : 3300 اورکا(الف)89امیر یوسف قانع نژاد15

1شانزدهم37 . 32 : 2400 استخر حاتمی90امیرعلی آصفی یزدی16

4100 : 33 . 310 89محمد فربد اصغری17
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2500 : 33 . 910 ایران استرالیا امید89آریا بزنگانی18

2700 : 34 . 140 استخر شهید حججی89سید فربد برومند19

3100 : 35 . 580 موج مشهد89امیرمحمد بهجتی20

3200 : 35 . 590 استخر شهید حججی90بردیا خدایاری جیران21

3500 : 36 . 050 ایران استرالیا مشهد89بنیامین وهاب زاده22

1200 : 38 . 290 موج مشهد الف91مهدی عالیی23

1400 : 39 . 410 ایران استرالیا کوثر89ارمین جاودانی24

3700 : 39 . 490 ایران استرالیا شرکت برق89امیر علی حیاتی25

1300 : 39 . 950 استخر حاتمی90شهراد شوروی26

2300 : 43 . 960 موج مشهد الف90محمد کیان امام دوست27

2200 : 44 . 350 استخر حاتمی89کیارش باقرزاده28

2600 : 52 . 700 ایران استرالیا امید90اهوا اکبری29

1500 : 56 . 090 موج مشهد الف91امیرحسین عظیمی30

00غایب21 اورکا(الف)90پارسا خطیب31

00غایب36 استخر شهید حججی90ماهان منصوری32



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

9سال66متر پروانه22

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول61 . 52 : 4300 ایران استرالیا88بردیا حاجی زاده1

16دوم97 . 52 : 4400 اورکا(الف)88فرنام ثقفی2

15سوم65 . 55 : 4200 استخر شهید حججی88آرتین اردکانیان3

14چهارم91 . 55 : 4500 اورکا(الف)88امیریوسف شاهزاده4

13پنجم71 . 56 : 4600 ایران استرالیا88امیر علی چمنی فریمانی5

12ششم23 . 02 : 4101 حرکت و سالمت88مازیار حسین نژاد6

11هفتم08 . 03 : 3301 ایران استرالیا مشهد88کسری امیری نزاد7

10هشتم79 . 03 : 3401 اورکا(الف)88سیدامیرمحمد سیدان8

8نهم06 . 06 : 4701 استخر شهید حججی88پارسا معین الدینی9

7دهم84 . 07 : 3601 حرکت و سالمت88سعید سلیمانی10

6یازدهم04 . 08 : 3101 حرکت و سالمت88امیررضا رئیسی11

5دوازدهم85 . 09 : 1501 88علی آریاسرشت12
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4سیزدهم14 . 10 : 3501 موج مشهد88امیرحسین بردوئی13

3چهاردهم47 . 12 : 3201 88متین الری14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم89 . 12 : 1401 ایران استرالیا شرکت برق88کیان احسانی15

1شانزدهم16 . 13 : 3701 استخر هاشمی نژاد88میالد امینی16

2401 : 21 . 410 استخر هاشمی نژاد88سیدمحمدجواد طباطبائی17

2501 : 23 . 370 موج مشهد88سید همایون صحاف18

2201 : 27 . 530 استخر شهید حججی88کسری گرایلی19

2301 : 27 . 580 ایران استرالیا شرکت برق88متین فرید مهر20

2702 : 00 . 240 استخر حاتمی88پارسا زارع21

00خطا13 استخر حاتمی88محمد حسین ساجدی22

00غایب26 88ایلیا حسینی23
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00غایب21 استخر هاشمی نژاد88بردیا روزبهانه24



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

10سال100متر پروانه23

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول70 . 26 : 4401 ایران استرالیا مشهد87کوروش میمندی1

16دوم11 . 28 : 4301 موج مشهد87متین عالیی2

15سوم63 . 29 : 4501 ایران استرالیا87ماهان بیات3

14چهارم04 . 30 : 4601 اورکا(الف)87پارسا بی ریایی4

13پنجم39 . 31 : 4201 استخر شهید حججی87احمد رضا اعیانی ثانی5

12ششم44 . 34 : 2101 استخر هاشمی نژاد87مهدی فتوحی نیا6

11هفتم02 . 36 : 4101 استخر شهید حججی87سینا نظری فخرآباد7

10هشتم84 . 37 : 1501 استخر شهید حججی87سید علیرضا مهدی زاده8

8نهم63 . 40 : 3401 موج مشهد87محمد منوچهری محجوب9

7دهم66 . 40 : 4701 ایران استرالیا امید87شایان علی پور10

6یازدهم32 . 42 : 2201 استخر هاشمی نژاد87حامی فرخی11

5دوازدهم71 . 42 : 1401 ایران استرالیا87امیرعلی نجارباشی12

4سیزدهم67 . 45 : 3501 اورکا(الف)87هومن نظری13

3چهاردهم04 . 47 : 3301 87ایلیا نصیری14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم33 . 53 : 3601 ایران استرالیا شرکت برق87کوروش طائفی شاندیز15

1شانزدهم08 . 57 : 2601 استخر هاشمی نژاد87پایا کوروش نژاد16

3102 : 02 . 460 ایران استرالیا مشهد87همایون قاعمی17

3202 : 14 . 960 87آراد گلرخیان18
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2302 : 20 . 600 حرکت و سالمت87کیان فالح19

2502 : 32 . 140 حرکت و سالمت87محمد امین متین زاده20

00غایب24 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرعلی عطایی21

00غایب37 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرعلی یوسفی نهنگی22

00غایب13 استخر صیاد شیرازی(المپیک)87امیرحسین یعقوبی23



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1413-سال100متر پروانه24

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول20 . 05 : 2401 استخر شهید حججی83سید مهدی فرید مهر1

16دوم07 . 09 : 2301 اورکا(الف)84ارمیا وحیدی نیا2

15سوم47 . 09 : 2501 84سید موسی الرضا ساجدی3
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

14چهارم33 . 10 : 2201 ایران استرالیا84امیر محمد سوری4

13پنجم21 . 13 : 1601 استخر شهید حججی83امیر عباس شهرکی5

12ششم48 . 13 : 2601 اورکا(الف)84امیرعلی مینویی6

11هفتم29 . 16 : 1401 موج مشهد83امیر حسین حامد ابراهیمی7

10هشتم72 . 18 : 2101 ایران استرالیا83مهدیار برات پور8

8نهم09 . 19 : 2701 موج مشهد83محمد مهدی نیکمهر9

7دهم39 . 32 : 1201 استخر حاتمی83ابوالفضل اژدری10

6یازدهم75 . 35 : 1301 استخر حاتمی83معراج دارابی11

5دوازدهم06 . 46 : 1501 84ابوالفضل باغانی12
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1211-سال100متر پروانه25

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول32 . 07 : 4401 موج مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

16دوم92 . 12 : 4301 ایران استرالیا86محمد پارسا صفایی2

15سوم32 . 13 : 4501 موج مشهد85مانی سلمانیان3

14چهارم84 . 19 : 4201 استخر حاتمی85سبحان صفرزاده نساجی4

13پنجم85 . 25 : 4101 ایران استرالیا86فربد ترابی5

12ششم15 . 26 : 4601 اورکا(الف)85امین رضایی6

11هفتم57 . 26 : 4701 اورکا(الف)86ابوالفضل ظریف7

10هشتم98 . 29 : 3401 86حسام فوالدی8
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

8نهم46 . 32 : 3301 استخر شهید حججی86علی شوکتی9

7دهم35 . 38 : 3501 استخر صیاد شیرازی(المپیک)85سپهر سروقدی10

6یازدهم86 . 39 : 1301 ایران استرالیا امید86ابوالفضل چوالئی11

5دوازدهم33 . 40 : 3701 استخر شهید حججی86علیرضا بکاییان12

4سیزدهم53 . 40 : 3601 ایران استرالیا مشهد86پرهام تدین13

3چهاردهم72 . 41 : 2501 ایران استرالیا امید86کوروش روح بخش عظیمی14

2پانزدهم86 . 41 : 3201 ایران استرالیا شرکت برق86امیر عباس حسینی نیا15

1شانزدهم93 . 43 : 2601 85صالح دلقندی16
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2401 : 45 . 610 ایران استرالیا آبی86پوریا عباسی شهری17

2301 : 47 . 440 استخر حاتمی85امیرمنصور حکمت18

2201 : 50 . 560 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86عرفان صمدی19

1401 : 59 . 120 موج مشهد الف86داریس صادقی20

00غایب31 ایران استرالیا شرکت برق86صدرا صالحی21

00غایب15 استخر صیاد شیرازی(المپیک)86امیر علی نخعی عالقه22



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1413-سال466* متر آزاد تیمی26

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول26 . 38 : 2402 1
سید مهدی فرید مهر-امیر عباس شهرکی

پارسا آستانه-
استخر شهید حججی-

32دوم99 . 42 : 2502 2

پویا بیدستانی-حمیدرضا بهجتی نسب-امیر

حسین حامد ابراهیمی-محمد مهدی

نیکمهر

موج مشهد-

30سوم78 . 45 : 2202 3
کوروش داوری-امیر محمد سوری-پوریا

سید جعفری-مهدیار برات پور
ایران استرالیا-

28چهارم12 . 47 : 2602 4
ارمیا وحیدی نیا-امیرعلی مینویی-سپهر

سرابی-حسین قدیری یزدی
اورکا(الف)-

26پنجم91 . 56 : 1402 5
میالد میرشاهی-رادین زمانی-محمد عرفان

خدامی-پرهام عالئی
حرکت و سالمت-

24ششم43 . 10 : 1303 6
ارمان اژدر افشار-محمد جواد سقایی-عماد

شبانی-رادین میالنی مقدم
استخر صیاد شیرازی(المپیک)-

22هفتم81 . 23 : 1503 7
امیرمحمد غروی-معراج دارابی-سهیل

سیف-ابوالفضل اژدری
استخر حاتمی-

00غایب23 8
سید صدرا صابر حسینی-کیارش خندا

ن-امیر حسین یزدی نژاد-مازیار بکیان
استخر هاشمی نژاد-



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

1211-سال466* متر آزاد تیمی27

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول46 . 51 : 2402 1
مانی سلمانیان-پارسا عبدالصمدی-امیر

علی حقیقت خواه-امیر کیان حقیقت خواه
موج مشهد-

32دوم14 . 02 : 2503 2
محمد پارسا صفایی-پویا حبیبی-پرهام

پرویزی-فربد ترابی
ایران استرالیا-

30سوم15 . 07 : 2303 3
اریا باقر نیا-علی شوکتی-علیرضا بکای

یان-معید نامداری
استخر شهید حججی-

28چهارم36 . 07 : 2203 4
امیرعلی سالمتی-امیرمحمد دهقان زاده

سیوکی-امین رضایی-ابوالفضل ظریف
اورکا(الف)-

26پنجم09 . 12 : 2103 5

امیرمنصور حکمت-سید محمد کمیل

جوادی مقدم-محمد یوسف سلمانیان

مشهدی-سبحان صفرزاده نساجی

استخر حاتمی-

24ششم43 . 17 : 1403 6
پرهام احمدی مقدم-پارسا نصرآبادی-نیما

زهرایی-امیرساالر دباغیان
حرکت و سالمت-

22هفتم45 . 19 : 2603 7
امیر پویا امنا-سبحان تذکری-سپهر دری-

رهام تدین
ایران استرالیا مشهد-

20هشتم55 . 23 : 1303 8
صدرا صالحی-امیر عباس حسینی نیا-م

اهان کاظمی ارشلو
ایران استرالیا شرکت برق-

1703 : 37 . 170 9
کوروش روح بخش عظیمی-امیر حسین

اصغرزاده-ایلیا نعیمی قلی مشهد
ایران استرالیا امید-

1503 : 45 . 800 10
امیرحسین خان رودی-عرفان صمدی-امیر

علی نخعی عالقه-سپهر سروقدی
استخر صیاد شیرازی(المپیک)-



مرحله پایانی مسابقات شنای لیگ نوجوانان پسر (اسفند 97)

۱۳۹۷/۱۲/۱۷تاریخ :

10سال466* متر آزاد تیمی28

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

36اول51 . 12 : 2403 1
امیرعلی نجارباشی-کاوه راموز-مانی رضوان

ی-ماهان بیات
ایران استرالیا-

32دوم76 . 16 : 2303 2

احمد رضا اعیانی ثانی-سید علیرضا مهدی

زاده-سینا نظری فخرآباد-امیرسبحان

نصری

استخر شهید حججی-

30سوم32 . 23 : 2503 3
محمدیوسف شمس-آرین راحت خورش

بری-هومن نظری-پارسا بی ریایی
اورکا(الف)-

28چهارم32 . 26 : 2203 4
کوروش میمندی-منوچهر ذوالفقاری-امیر

پارسا حسینی
ایران استرالیا مشهد-

26پنجم06 . 32 : 1403 5
حامی فرخی-پایا کوروش نژاد-کوروش

سلیمانی مقدم-مهدی فتوحی نیا
استخر هاشمی نژاد-

24ششم54 . 32 : 2603 6

متین عالیی-محمد منوچهری محجوب

یاسین آذرباد-امیر سجاد عظیمی-

برخورداری

موج مشهد-

22هفتم66 . 33 : 2103 7
پارسا ملک زاده-امیر پارسا نصیری-کیان

فالح-محمد امین متین زاده
حرکت و سالمت-

20هشتم83 . 37 : 2703 8
محمدطاها دالور-سعید رجبی-سید مهدی

یار محمودی-عرفان مهاجر
استخر هاشمی نژاد مشهد-

1303 : 45 . 400 9

امیرعلی عطایی-امیرعلی یوسفی

نهنگی-امیرحسین یعقوبی-محمدجواد

بازمانده

استخر صیاد شیرازی(المپیک)-

1503 : 48 . 020 10
اشکان اسحقی-بنیامین حسین پور ثابت-

ارشام فاضل وظیفه شناس
ایران استرالیا شرکت برق-

1504 : 29 . 740 11
محمدصالح نوری بیگی-صدرا ضیائی-حامد

اسدی-آبتین تاج الدین
استخر حاتمی-


