
جام بزرگداشت شهدای عملیات مرصاد زیر 15 سال مسافت کوتاه

بهترین رکورد ماده

01 : 59 : 20 200مختلط تیمی زیر 15 سال

PM 12:16:32 7/17/2019صبح روز چهارشنبه 26 تیر

1

سرداورمنشی کل

امتیازرکوردخط دسته نام تیم نام و نام خانوادگی فیناپوینتردیف مقام

436 36 01 : 59 : 20 2

امیر مطاعی,سید علیرضا

ذوالنوری, علی رشید

پور,فرزاد جاور سینه

اول4هتل آپارتمان کورش کرمانشاه 1

419 32 02 : 00 : 84 1

محمد صالح فصیحی,علیرضا

کریمی محمد حسین

امینی,محمد رضا غالمی

دوم4اصفهان 2

373 30 02 : 05 : 54 3

ارشیا زندی مطلق, ابوالفضل

مرادی آرین خازه,کیان

صادقی

سوم4باشگاه شین کردستان الف 3

369 28 02 : 06 : 02 2

مانی رستم نژاد,معین خانی,

ابوالفضل نوربخش,مصطفی

الگون

چهارم3مازندران 4

292 26 02 : 16 : 19 1

محمد پارسا نورآیین, امیر

حسین کریم خان زند محمد

حسین قاسمی, صدرا هاتف

پنجم1استخر نور منطقه 6 تهران الف 5

254 24 02 : 22 : 70 3

آرشام ناصری,آالن محمدی,

مانی مرادی وحدت,سامی

امیری

ششم3باشگاه شین کردستان ب 6

244 22 02 : 24 : 54 2

ابوالفضل محمدی,کیارش

موسوی, علی اصغر شاه

ولی,محمد رضا آقا جری

هفتم1استخر کارون اهواز الف 7

244 20 02 : 24 : 67 4
باربد مساعدی,علی حقانی,

محمد فتحی,سپنتا بیدمشکی
هشتم3کرمانشاه ب 8
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سرداورمنشی کل

امتیازرکوردخط دسته نام تیم نام و نام خانوادگی فیناپوینتردیف مقام

240 16 02 : 25 : 39 4

امید جودکی,محمد علی

گودرزی متین رضایی, علیرضا

پاینده فر

نهم2استخر نور منطقه 6 تهران ب 9

240 14 02 : 25 : 48 2
آرشام رشیدی,امیرعلی کرم

الهی, سینا نجفی,محمد فتاحی
دهم2جهان فوالد غرب 10

226 12 02 : 28 : 43 3

امیر محمدی,حامد صفری پور,

کیارش نیاصفر,ماهان عبدالهی

پور

یازدهم2استخر فرماندهی انتظامی ایالم 11

224 10 02 : 28 : 86 1
کیان خیر آبادی,آرین رضایی

نیا, دیاکو بهمنی,کوسار پیک
دوازدهم2باشگاه تک استار سنندج 12

خطا 4
علی فخاری, آریا قبادی, متین

حقیقی, مانی بنی عامریان
1بارکد سنقر 13

خطا 1

امیر پارسا خاکسار,حسین انزه

لیچی امیر آرین

پوردارسرایی,سپهر طالبی

3آکادمی شنا 9 دی آزادی 14

خطا 4

کیا لرستانی,امیرحسین مهدی

پور, پارسا رضایی,محمد

سجادی

4هیات شنای استان کرمانشاه 15
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خطا 3

ابوالفضل آزادی,امیر حسین

شیرخانی, حامد حیدری

زاده,محراب بابایی

1استخر آزادی هیات شنای ایالم 16


