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مقام امتياز رکورد رنگ کاله شماره  باشگاه نام و نام خانوادگی رديف

اول ١٨ ٣۴/١٧ زرد ۵١ بوشهر محمد مهمان نواز ١
دوم ١۶ ٣۴/٣٩ زرد ۶١ مازندران علی کرد نائيج ٢
سوم ١۴ ٣۵/۴٧ زرد ۵۵ گيالن رامان غفاری ٣

١٢ ٣۵/۵٧ زرد ۶٠ کمپرس اسپرت علی چگينی ۴
١٠ ٣۶/٠٧ زرد ۵٢ بوشهر احسان نژاد حسينی ۵
٨ ٣۶/۴٠ زرد ۵٠ همدان امير مهدی شجايی ۶
۶ ٣٨/٠۵ زرد ۶٢ مازندران رضا محمودی ٧
۵ ٣٨/٣٠ زرد ۵٩ کمپرس اسپرت حامد سليمی ٨
۴ ٣٩/٠۵ زرد ۵٧ گيالن ارشيا هاشمی ٩
٣ ٣٩/١١ زرد ۶۵ گيالن علی صباغ پور ١٠

٣٩/١٧ زرد ۵٨ گيالن محمد حسن مرادی ١١
٢ ٣٩/٢١ زرد ۵٣ کيش امير معينی ١٢
١ ۴١/٢٧ زرد ۵۶ گيالن ١٣ امير فتحی مقدم

۴٨/۵٠ زرد ۵۴ کيش امير علی سليمانی فرد ١۴
انصراف ۶٣ تهران عرفان انصاری منفرد ١۵

 مسابقات ليگ شنای آبهای آزاد "مرحله دوم" 
ر ۲۰ سال)   استان مازندران-  شهرستان نوشهر (ز

Results
۹۸ - ساعت ۱۰صبح ۰۶ ه۲۷ چهارش

٣ کيلومتر زير٢٠زير سال  ١٣٧٨ به باال
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مقام امتياز رکورد رنگ کاله شماره کاله باشگاه نام و نام خانوادگی رديف

اول ١٨ ١ ٠۶ ٠٩ آبی ٢۶ گيالن رامتين کاظمی ١
دوم ١۶ ١ ٠٩ ٣٨ آبی ٢۴ گيالن صادق رحيمی پور ٢
سوم ١۴ ١ ٠٩ ۴٧ آبی ٢١ همدان محمد سجاد رحيمی فرد ٣

١٢ ١ ١٠ ۴۴ آبی ٣٠ کمپرس اسپرت محمد رضا خانبانان ۴
١ ١١ ١٠ آبی ٢۵ گيالن اکبر رنج کش ۵

١٠ ١ ١٢ ٢٧ آبی ٢٣ کيش پيام محمد غريب ۶
٨ ١ ١٢ ۵٢ آبی ٢٢ همدان علی جليليان ٧
۶ ١ ١۶ ٠٣ آبی ٢٧ گيالن امين بابايی ٨
۵ ١ ١٩ ٢٠ آبی ٣١ کمپرس اسپرت هادی يوسفی ٩

انصراف آبی ٢٨ مازندران ب مسعود سهرابی ١٠
انصراف آبی ٣٣ مازندران حمداله محمدی ١١
انصراف آبی ٣۶ مازندران محسن پورمهدی ١٢
انصراف آبی ٣٧ مازندران سجاد اديب ١٣
انصراف آبی ٣٨ مازندران مازيار عباسی ١۴
انصراف آبی ۴١ تهران محمود اديب نيا ١۵
انصراف آبی ۴۴ تهران حسين وهابی ١۶

 مسابقات ليگ شنای آبهای آزاد "مرحله دوم" 
ر ۲۰ سال)   استان مازندران-  شهرستان نوشهر (ز

Results
۹۸ - ساعت ۱۰صبح ۰۶ ه۲۷ چهارش

۵ کيلومتر باالی ٢٠سال  (١٣٧٧  به پايين) 


