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ردی
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  استعداد های برتر واردوی   9

 کلینیک تخصصی مربیان

مستعدین المپیاد استعداد های برتر سال  ایالم دهه سوم مهر هیات شنای استان ایالم
9318 

 اردوی  استعداد های برتر و  2

 کلینیک تخصصی مربیان

هیات شنای استان 

 مرکزی

مستعدین المپیاد استعداد های برتر سال  اراک دهه سوم مهر
9318 

 سال 22باالی  -سال 22زیر  بوشهر دهه اول آبان هیات شنای استان بوشهر مرحله سوم لیگ آب های آزاد 3

 ( سال91-91( سال)94-92) مشهد دهه سوم آبان هیات شنای خراسان  جام والیت مشهد 4

 جام بزرگساالن وعموم 1
 

 سال(11-21سال() 98)+ تهران دهه سوم آبان فدراسیون

 جام سرداران آذربایجان 6

 استانهای برتر(-)بین المللی

هیات شنای استان 

 )آذربایجانشرقی(

دهه دوم آذر 

 ماه

 سال( 94-93( و)92-99) تبریز

 جام کرمان 1

 )استانهای در حال توسعه(

هیات شنای استان 

 کرمان

دهه دوم آذر 

 ماه

 ( سال94-93( و)92-99) کرمان

 سال 94باالی  تهران دهه سوم اذر  فدراسیون مرحله اول لیگ شنا 8

 سال 92جشنواره زیر  1

 منطقه شما ل وغرب کشور

 ( سال92-1سنی )رده  تهران دهه سوم دی هیات شنای استان تهران

 سال 92جشنواره زیر  92

 منطقه شرق وجنوب کشور

 ( سال92-1رده سنی ) بوشهر دهه سوم دی هیات شنای استان بوشهر

 سال 94باالی  تهران دهه اول بهمن فدراسیون مرحله دوم لیگ شنا 99
 سال( 92-99رده سنی ) شیراز دهه سوم بهمن هیات شنای فارس جام فجر پارسیان 92

هیات شنای استان  جام فجر  کرمانشاه 93

 کرمانشاه

 سال(94-93رده سنی ) کرمانشاه دهه سوم بهمن

هیات شنای منطقه آزاد  مرحله چهارم لیگ آب های آزاد 94

 کیش

 سال 22باالی  -سال 22زیر  کیش دهه اول اسفند

 مرحله سوم لیگ شنا 91

 رکوردگیری اخر سال

 سال( 94(  )باالی 92-99) تهران دهه اول اسفند فدراسیون

جایزه بزرگ و رکورد گیری پایان  96

 سال مسافت کوتاه

 سال( 98()+98-91()96-91) زنجان دهه دوم اسفند هیت  شنای زنجان

      

 کمیته فنی شنا                                   

 



 


