
 

 به مناسبت روز جهانی فینامسابقات شنا قهرمانی استان 

 به باال  1391سال متولدین    7متر آزاد                                                                          رده سنی زیر  50ماده

 مقام رکورد نام باشگاه نام و نام خانوادگی شناگر ردیف

 اول 00-55-38 شیالت امیر مهدی علی پور 1

 دوم  00-59-69 آکادمی هفت تیر صدرا حبیبیان 2

 سوم 01-06-95 خلیج فارس رضا کناری نسب 3

  01-33-06 خلیج فارس محمد طاها بهرامی 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 به مناسبت روز جهانی فینامسابقات شنا قهرمانی استان 

 1390متولدین   سال 8رده سنی                                                    متر آزاد                        50ماده

 مقام رکورد نام باشگاه نام و نام خانوادگی شناگر ردیف

 اول 00-51-97 آکادمی هفت تیر رادین جعفری 1

 دوم 01-01-50 آکادمی هفت تیر محمد طاها کشوری 2

 سوم 01-02-02 آکادمی هفت تیر علی امانی الری 3

  01-03-85 آکادمی هفت تیر پوریا مهدویان 4

  01-08-57 جزیره هرمز حسین گلزاری 5

  01-11-46 آکادمی هفت تیر سید امیر پارسا حسینی زاده 6

  01-29-12 شیالت محمد حسین آذرنوش 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 به مناسبت روز جهانی فینامسابقات شنا قهرمانی استان 

 1389سال متولدین   9متر آزاد                                                                          رده سنی  50ماده

 مقام رکورد نام باشگاه نام و نام خانوادگی شناگر ردیف

 اول 00-37-22 آکادمی هفت تیر احسان حدادیان 1

 دوم 00-41-12 آکادمی هفت تیر اهورا رحیمی 2

 سوم 00-45-04 خلیج فارس اسین کناری نسبی 3

  00-53-43 شهرستان پارسیان هومن دریانورد 4

  00-58-07 خلیج فارس فرشاد رحیمی  5

  01-01-47 آکادمی هفت تیر امیر غریبی 6

  01-04-75 آکادمی هفت تیر اهورا مرادپور 7

  01-17-05 آکادمی هفت تیر یزدان پناهلو 8

  01-22-73 زیره هرمزج دانیال رئیسی 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسابقات شنا قهرمانی استان به مناسبت روز جهانی فینا

 1388سال متولدین   10متر آزاد                                                                          رده سنی  50ماده 

 مقام رکورد نام باشگاه نام و نام خانوادگی شناگر ردیف

 اول 00-37-60 آکادمی هفت تیر پارسا حسینیامیر  1

 دوم 00-39-11 آکادمی هفت تیر علی اکبر امیری 2

 سوم 00-39-77 آکادمی هفت تیر کیان مطهریان 3

  00-40-06 آکادمی هفت تیر علی رضا هاشمی پور 4

  00-41-65 آکادمی هفت تیر آبتین رحیم زاده 5

  00-43-15 التشی امیر متین محمدی  6

  00-46-91 خلیج فارس طاها خدا دوست 7

  00-46-92 آکادمی هفت تیر مصطفی رنجبر 8

  00-48-05 آکادمی هفت تیر میکاییل کاویان مهر 9

  00-51-75 آکادمی هفت تیر ارشیا زبان بر 10

  00-51-79 آکادمی هفت تیر آبتین شمسی 11

  00-56-42 آکادمی هفت تیر محمد رئوف بلوچ 12

  00-58-01 جزیره هرمز محمد حسن رنجبر 13

  01-02-32 شرکت گاز محمد ضیایی 14

  01-19-79 آکادمی هفت تیر سید حسین ثمره 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسابقات شنا قهرمانی استان یادواره زنده یاد اسماعیل اسماعیل زاده

 1386-1387سال متولدین   11-12رده سنی                                          متر آزاد                                  100ماده 

 مقام رکورد نام باشگاه نام و نام خانوادگی شناگر ردیف

 اول 01-13-92 آکادمی هفت تیر کیان شریفیان 1

 دوم 01-14-50 آکادمی هفت تیر آریا مرادپور 2

 سوم 01-15-99 آکادمی هفت تیر دانیال سلجوقی 3

  01-16-54 آکادمی هفت تیر ایلیا لیاقت 4

  01-17-30 آکادمی هفت تیر امیر مهدی حسینی 5

  01-21-25 آکادمی هفت تیر سبحان امانی الری 6

  01-24-36 آکادمی هفت تیر ایلیا مهدویان 7

  01-25-96 آکادمی هفت تیر هومن سهرابی 8

  01-29-60 شیالت محمد هادی عسگری 9

  01-30-78 آکادمی هفت تیر پویا قاسمی 10

  01-31-67 شیالت عرشیا امامی 11

  01-34-24 شیالت محمد امانی الری 12

  01-34-57 خلیج فارس محمد حسن سلیم پور 13

  01-38-03 آکادمی هفت تیر محمد عزیزی 14

  01-49-80 جزیره هرمز اسامه زارعی 15

  01-50-95 تپاالیشگاه نف محمد صالح آخرتی 16

  01-54-66 آکادمی هفت تیر محسن محمدی 17

  01-54-78 جزیره هرمز مهدی گلزاری 18

  02-12-60 آکادمی هفت تیر آراد فالح رمضانی 19

  02-13-03 پروانه باراد حاج محمد حسینی 20

  02-27-90 آکادمی هفت تیر ابوالفضل نجار 21

  03-10-84 جزیره هرمز ابوالفضل دهیرزاده 22

  خطا حجاب مانی منصور نژاد 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسابقات شنا قهرمانی استان به مناسبت روز جهانی فینا

 1384-1385سال متولدین   13-14متر آزاد                                                                          رده سنی  100ماده 

 مقام رکورد نام باشگاه نام و نام خانوادگی شناگر ردیف

 اول 01-07-90 آکادمی هفت تیر امیر محمد امیرزاده 1

 دوم 01-15-60 شیالت محمد نوروزی 2

 سوم 01-16-30 آکادمی هفت تیر طاها آرام منش 3

  01-17-12 آکادمی هفت تیر کیارش رئیسی 4

  01-18-45 آکادمی هفت تیر مهدی حبیبی 5

  01-20-12 فارسخلیج  دانیال کناری نسب 6

  01-31-82 پاالیشگاه نفت علی بهمنی 7

  01-34-50 آکادمی هفت تیر سید مرتضی حسینی 8

  01-34-61 شیالت محمد حسین حسینی 9

  01-35-36 آکادمی هفت تیر یاسین محمدی 10

  01-37-51 شیالت احد هاشمی 11

  01-38-31 شیالت مهدی بروشان 12

  01-42-52 شگاه نفتپاالی کامیار کمالی 13

  01-45-53 آکادمی هفت تیر محمد امین دهقانی 14

  01-49-21 پاالیشگاه گاز سرخون علیرضا کرمی 15

  01-51-66 پاالیشگاه نفت آرمین جمالی 16

  01-53-16 آکادمی هفت تیر سید ابوالفضل حسینی زاده 17

  02-05-13 آکادمی هفت تیر  علی رضا مبارکی 18

  02-24-22 آکادمی هفت تیر ی رجبی مان 19

  02-53-10 پاالیشگاه گاز سرخون علی ضیایی 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسابقات شنا قهرمانی استان به مناسبت روز جهانی فینا

 1381-1383ین  سال متولد 15-17متر آزاد                                                                          رده سنی  100ماده 

 مقام رکورد نام باشگاه نام و نام خانوادگی شناگر ردیف

 اول 01-11-46 آکادمی هفت تیر اشکان درگاهی 1

 دوم 01-12-77 پاالیشگاه نفت علیرضا خنیفری 2

 سوم 01-13-77 پاالیشگاه گاز سرخون محمد ضیایی 3

  01-15-60 پاالیشگاه نفت مهر پویا رستم پور 4

  01-16-32 شیالت ین اسفندیمحمد ام 5

  01-17-93 شیالت احسان پور جعفری 6

  01-18-30 پاالیشگاه نفت محمد حسین هنردان 7

  01-18-44 آکادمی هفت تیر محمد جواد افرا 8

  01-18-95 شیالت پارسا دوخایی 9

  01-20-79 پاالیشگاه نفت فرزاد دهقان پور 10

  01-22-01 هفت تیرآکادمی  امیر حسن رنجبری  11

  01-22-43 شهرستان پارسیان احمد بلوطی 12

  01-22-45 پاالیشگاه نفت مهرزاد رستم پور 13

  01-27-47 شیالت سینا چاچ 14

  01-27-89 آکادمی هفت تیر ماشااله پور طرق 15

  01-28-10 آکادمی هفت تیر طاها واحدیان 16

  01-36-29 شیالت محمد امین بنی اسدی 17

  01-43-90 شهرستان رودان محمدی پور عباس  18

  01-50-31 شهرستان رودان امیر حسین نیک بخت 19

  02-07-47 شهرستان پارسیان علی رضایی  20

  02-10-29 شهرستان رودان هادی سعادتیمحمد  21

  02-15-06 شهرستان رودان مبین زمانی  22

  02-17-08 شهرستان رودان محمد مهدی سعادتی 23

  02-18-63 شهرستان رودان روشن آریا  24

  خطا شهرستان رودان محمد رضا سید پناه 25

 افتخاری 01-11-05 شیالت سعید برتینا 26

 افتخاری 01-16-47 نفت پاالیشگاه  علی طاهری 27

 افتخاری 01-35-44 پاالیشگاه نفت  محمد صادق اسدی 28

 


