
Result 1

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.23.09 2 7 توسکا چوب  علی موالئی 1 سال10متر آزاد زیر 100

16 دوم 1.25.19 4 7 پارسا گشت الف محمد معین قاسمیان فرد 2 سال10متر آزاد زیر 100

15 سوم 1.27.53 3 7 توسکا چوب  علی نقیلو 3 سال10متر آزاد زیر 100

14 چهارم 1.27.81 1 7 پارسا گشت الف سینا بهمنی 4 سال10متر آزاد زیر 100

13 پنجم 1.29.06 2 6 سیم و کابل مفید  مبین پرچگانی 5 سال10متر آزاد زیر 100

12 ششم 1.30.00 5 7 یادگار امام خرمدره سهیل فیروزی 6 سال10متر آزاد زیر 100

11 هفتم 1.31.88 1 4 پارسا گشت ب مرتضی بیات 7 سال10متر آزاد زیر 100

10 هشتم 1.32.06 1 6 سیم و کابل مفید  مهدی محرمی 8 سال10متر آزاد زیر 100

8 نهم 1.36.76 3 5 پارسا گشت ب محمدامین قزلباش 9 سال10متر آزاد زیر 100

7 دهم 1.41.56 4 6 استخر صدف میالد حسنی 10 سال10متر آزاد زیر 100

6 یازدهم 1.41.85 4 2 مقاومت سپاه سامیار عبدالهی 11 سال10متر آزاد زیر 100

شناگر سوم 1.42.39 3 6 توسکا چوب  محمدایلیا جمالی 12 سال10متر آزاد زیر 100

5 دوازدهم 1.42.94 1 5 ستارگان دریایی علی آقاجانلو 13 سال10متر آزاد زیر 100

4 سیزدهم 1.46.38 2 5 ستارگان دریایی آرین نظریان 14 سال10متر آزاد زیر 100

3 چهاردهم 1.48.69 5 6 استخر صدف علیرضا ندرلو 15 سال10متر آزاد زیر 100

شناگر سوم 1.50.91 5 3 پارسا گشت الف محمدامین محرمی 16 سال10متر آزاد زیر 100

شناگر سوم 1.51.06 5 5 سیم و کابل مفید  آرین سهرابی 17 سال10متر آزاد زیر 100

2 پانزدهم 1.58.65 3 1 مقاومت سپاه محمدطاها مطلبی 18 سال10متر آزاد زیر 100

شناگر سوم 1.59.03 4 4 ستارگان دریایی آرین مهاجری 19 سال10متر آزاد زیر 100

1 شانزدهم 2.00.47 3 4 فجر دادگستری امیر محمد آقایاری 20 سال10متر آزاد زیر 100

2.01.48 3 3 فجر دادگستری محمدرضا محمدی 21 سال10متر آزاد زیر 100

2.02.10 5 4 استخر کوثر آروین واعظی 22 سال10متر آزاد زیر 100

2.02.75 4 3 یادگار امام خرمدره کیاراد شرفعلی 23 سال10متر آزاد زیر 100

2.04.50 1 3 استخر کوثر پارسا بوشی 24 سال10متر آزاد زیر 100

2.05.16 2 2 پارسا گشت ب محمدامین سهرابی 25 سال10متر آزاد زیر 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال10متر آزاد زیر 100



2.05.82 4 5 استخر صدف کیارش رسولی 26 سال10متر آزاد زیر 100

2.06.06 3 2 فجر دادگستری امیرعلی هاشمی 27 سال10متر آزاد زیر 100

2.10.90 2 3 استخر کوثر محمد مهدی دین محمدی 28 سال10متر آزاد زیر 100

2.14.84 4 1 زنجان سهند محمد حسین جعفری 29 سال10متر آزاد زیر 100

2.25.65 2 1 مقاومت سپاه ابوالفضل نقیلو 30 سال10متر آزاد زیر 100

2.30.29 5 7 هیئت شنای ماهنشان حامد محمدی 31 سال10متر آزاد زیر 100

خطا 00/00 2 4 یادگار امام خرمدره جواد میرزا بیگی 32 سال10متر آزاد زیر 100



Result 2

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.10.65 3 5 فجر دادگستری ایلیا فرزامی 1 سال12-11متر آزاد 100

16 دوم 1.16.62 2 5 فجر دادگستری مهدی احمدی 2 سال12-11متر آزاد 100

15 سوم 1.22.21 3 4 استخردریادالن علی محرمی 3 سال12-11متر آزاد 100

14 چهارم 1.22.22 2 4 استخردریادالن سیاوش تقی بیگلو 4 سال12-11متر آزاد 100

13 پنجم 1.25.19 1 5 یادگار امام خرمدره ابوالفضل سیاحی 5 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 1.26.53 4 4 استخردریادالن محمدرضا دین محمدی 6 سال12-11متر آزاد 100

12 ششم 1.28.97 5 4 مقاومت سپاه مهدی نظری 7 سال12-11متر آزاد 100

11 هفتم 1.30.75 4 5 یادگار امام خرمدره حمیدرضا نشانی 8 سال12-11متر آزاد 100

10 هشتم 1.33.78 5 3 مقاومت سپاه فرشاد مرادی 9 سال12-11متر آزاد 100

8 نهم 1.33.93 5 5 استخر صدف علیرضا بیات 10 سال12-11متر آزاد 100

7 دهم 1.43.16 4 3 استخر صدف معین لطفی 11 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 1.43.25 2 3 استخر صدف شایان صفریه 12 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 1.47.03 3 1 فجر دادگستری امیررضا عشقی پور 13 سال12-11متر آزاد 100

6 یازدهم 1.47.78 1 3 ستارگان دریایی ابوالفضل مرادی 14 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 1.49.22 1 4 یادگار امام خرمدره عرفان خلجی 15 سال12-11متر آزاد 100

5 دوازدهم 1.50.03 3 3 ستارگان دریایی مانی نظری 16 سال12-11متر آزاد 100

4 سیزدهم 1.53.00 4 2 ستارگان دریایی محمدطاها خان محمدی 17 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 1.56.59 2 1 مقاومت سپاه مهدی احمدی 18 سال12-11متر آزاد 100

3 چهاردهم 2.19.65 4 1 هیات شنا ماهنشان آراز کریمی 19 سال12-11متر آزاد 100

2 پانزدهم 2.25.39 1 2 توسکا چوب  امیرمحمد مرادی 20 سال12-11متر آزاد 100

1 شانزدهم 2.50.39 3 1 هیات شنا ماهنشان امیر رضا رجبی 21 سال12-11متر آزاد 100

انصراف 00/00 2 1 هیات شنا ماهنشان رضا یاوری 22 سال12-11متر آزاد 100

خطا 00/00 3 2 توسکا چوب  امیرحسین سعیدی 23 سال12-11متر آزاد 100

خطا 00/00 4 1 سیم و کابل مفید فرزاد سعیدی 24 سال12-11متر آزاد 100

غایب 00/00 2 2 توسکا چوب  محمدمهدی محمدی 25 سال12-11متر آزاد 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال12-11متر آزاد 100



Result 3

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.06.47 1 5 سیم و کابل مفید  ارسطو عبائی 1 سال14-13متر آزاد 100

16 دوم 1.06.59 2 5 سیم و کابل مفید  علی احمدی 2 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 1.07.90 3 5 سیم و کابل مفید  امیرعطا سراجی وطن 3 سال14-13متر آزاد 100

15 سوم 1.09.50 4 5 هیات سه گانه امیررضا موالئی 4 سال14-13متر آزاد 100

14 چهارم 1.12.07 3 4 توسکا چوب  محمد متین نباتی 5 سال14-13متر آزاد 100

13 پنجم 1.13.29 5 5 هیات سه گانه پوریا شامی 6 سال14-13متر آزاد 100

12 ششم 1.15.19 4 4 توسکا چوب  رضا علوی 7 سال14-13متر آزاد 100

11 هفتم 1.16.19 2 4 یادگار امام خرمدره نیما رحیمی 8 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 1.17.16 5 4 توسکا چوب  عرفان خداوردیان 9 سال14-13متر آزاد 100

10 هشتم 1.20.28 1 4 یادگار امام خرمدره کامیار کالنتری 10 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 1.22.01 3 3 یادگار امام خرمدره محمدرضا حنیفه 11 سال14-13متر آزاد 100

8 نهم 1.24.72 4 3 مقاومت سپاه سیدمتین هاشمی 12 سال14-13متر آزاد 100

7 دهم 1.29.68 3 1 مقاومت سپاه عماد امامی 13 سال14-13متر آزاد 100

6 یازدهم 1.29.75 4 1 استخر کوثر مهدی حسنی 14 سال14-13متر آزاد 100

5 دوازدهم 1.42.81 5 3 فجر دادگستری مهدی فرزامی 15 سال14-13متر آزاد 100

4 سیزدهم 1.43.94 4 2 فجر دادگستری آیدین فتحی 16 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 1.45.50 2 3 هیات سه گانه آرمان قلی زاده 17 سال14-13متر آزاد 100

3 چهاردهم 1.53.78 2 1 استخردریادالن یوسف نجفیان 18 سال14-13متر آزاد 100

2 پانزدهم 1.59.41 2 2 استخردریادالن آرش قدمائی 19 سال14-13متر آزاد 100

2.01.50 3 2 مقاومت سپاه محمدحسام دستگیر 20 سال14-13متر آزاد 100

غایب 00/00 1 3 استخردریادالن نیما تیموری 21 سال14-13متر آزاد 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال14-13متر آزاد 100



Result 4

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.22.85 1 5 پارسا گشت الف سینا بهمنی 1 سال10متر پای دلفین زیر 25

16 دوم 00.23.22 2 5 توسکا چوب علی موالئی 2 سال10متر پای دلفین زیر 25

15 سوم 00.24.78 1 4 پارسا گشت الف رادین عاملی 3 سال10متر پای دلفین زیر 25

14 چهارم 00.25.87 5 2 پارسا گشت ب صدرا سراجی وطن 4 سال10متر پای دلفین زیر 25

13 پنجم 00.26.72 5 5 توسکا چوب آرسام کیانی 5 سال10متر پای دلفین زیر 25

شناگر سوم 00.27.34 3 5 توسکا چوب علی نقیلو 6 سال10متر پای دلفین زیر 25

12 ششم 00.29.99 3 1 مقاومت سپاه سامیار عبدالهی 7 سال10متر پای دلفین زیر 25

11 هفتم 00.30.07 2 3 سیم و کابل مفید  محمد رضا احمدی 8 سال10متر پای دلفین زیر 25

10 هشتم 00.30.28 2 4 استخر صدف علیرضا ندرلو 9 سال10متر پای دلفین زیر 25

8 نهم 00.32.62 3 2 فجر دادگستری امیرمحمد آقایاری 10 سال10متر پای دلفین زیر 25

7 دهم 00.33.28 4 2 استخر کوثر پارسا بوشی 11 سال10متر پای دلفین زیر 25

شناگر سوم 00.34.15 4 3 پارسا گشت الف محمد امین محرمی 12 سال10متر پای دلفین زیر 25

6 یازدهم 00.35.94 4 5 استخر صدف میالد حسنی 13 سال10متر پای دلفین زیر 25

5 دوازدهم 00.36.50 2 2 فجر دادگستری متین نیازی 14 سال10متر پای دلفین زیر 25

4 سیزدهم 00.38.68 2 1 مقاومت سپاه محمدرضا تیموری 15 سال10متر پای دلفین زیر 25

3 چهاردهم 00.38.75 1 3 سیم و کابل مفید  مانی اشرفی 16 سال10متر پای دلفین زیر 25

2 پانزدهم 00.44.75 4 4 یادگار امام خرمدره امیرعلی صمدی 17 سال10متر پای دلفین زیر 25

شناگر سوم 00.46.18 4 1 مقاومت سپاه امیرمحمد مرادی 18 سال10متر پای دلفین زیر 25

شناگر سوم 0031.88 5 4 استخر صدف آرتین بیگلی 19 سال10متر پای دلفین زیر 25

خطا 00/00 3 3 یادگار امام خرمدره جواد میرزابیگی 20 سال10متر پای دلفین زیر 25

خطا 00/00 3 4 یادگار امام خرمدره امیرحسین عزیزی 21 سال10متر پای دلفین زیر 25

غایب 00/00 1 2 پارسا گشت ب نیما بنابی فرد 22 سال10متر پای دلفین زیر 25

غایب 00/00 5 3 سیم و کابل مفید  آرین سهرابی 23 سال10متر پای دلفین زیر 25

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال10متر پای دلفین زیر 25



Result 5

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.20.18 3 4 فجر دادگستری ایلیا فرزامی 1 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

16 دوم 1.28.09 2 4 استخر صدف ماهان باقری 2 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

15 سوم 1.32.62 3 3 یادگار امام خرمدره ابوالفضل سیاحی 3 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

14 چهارم 1.32.97 5 3 فجر دادگستری محمدحسین رحیم پور 4 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

13 پنجم 1.35.78 4 4 استخر صدف کیان معصومی 5 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

12 ششم 1.38.03 1 3 یادگار امام خرمدره طاها کالنتری 6 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

11 هفتم 1.44.03 4 3 استخردریادالن علی محرمی 7 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

10 هشتم 1.45.78 4 2 مقاومت سپاه مهدی نظری 8 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

انصراف 00/00 1 4 فجر دادگستری مهدی احمدی 9 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 00/00 1 2 توسکا چوب ب سهیل حاتمی 10 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 1.37.69 2 3 استخردریادالن ایلیا فیاضی   11 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 2.07.00 2 1 توسکا چوب ب محمد آرین قزلباش   12 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 1.49.53 2 2 یادگار امام خرمدره محمدرضا اخوان 13 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 1.40.18 3 2 استخردریادالن محمدرضا دین محمدی  14 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 2.05.79 3 1 مقاومت سپاه محمد نظری     15 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 2.04.94 4 1 توسکا چوب ب محمدحسین کریمی  16 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

خطا 1.41.19 5 4 استخر صدف سبحان نجفی     17 سال12-11متر مختلط انفرادی 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال12-11متر مختلط انفرادی 100



Result 6

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 2.45.60 3 3 سیم و کابل مفید علی احمدی  1 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

16 دوم 2.55.10 4 2 توسکا چوب  محمد متین نباتی 2 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

15 سوم 3.12.32 2 1 یادگار امام خرمدره امیر محمد جعفری 3 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

14 چهارم 3.24.53 5 3 سیم و کابل مفید امیر مهدی رسولی  4 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

خطا 2.59.78 2 3 سیم و کابل مفید محمد ابراهیم قاسمیان فرد 5 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

خطا 00/00 1 3 توسکا چوب  ارسطو حمل دار 6 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

خطا 00/00 2 2 هیات سه گانه امیرحسین نصیری 7 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

خطا 00/00 3 2 توسکا چوب  صدرا جوادنیا 8 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

خطا 3.29.91 4 1 یادگار امام خرمدره نیما رحیمی آزاد    9 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

خطا 2.51.78 4 3 هیات سه گانه آرتین  نصیری      10 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

غایب 00/00 3 1 هیات سه گانه ایلیا افسری یگانه 11 سال14-13متر مختلط انفرادی 200

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال14-13متر مختلط انفرادی 200



Result 7

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.48.25 3 2 یادگار امام خرمدره سیاحی-کالنتری-اخوان-نشانی 1 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

32 دوم 2.53.03 4 1 استخر دریادالن محرمی-فیاضی-حیدری-تقی بیگلو 2 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

30 سوم 2.57.19 4 2 استخر صدف بیات-باقری-نجفی-معصومی 3 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

28 چهارم 3.42.22 2 1 توسکا چوب    حاتمی-سعیدی-قزلباش-کریمی 4 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

26 پنجم 3.56.10 1 2 مقاومت سپاه احمدی-فرشاد مرادی-مرادی-نظری 5 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

24 ششم 5.47.87 3 1 هیات ماهنشان محمدی-یاوری-جعفری-کریمی 6 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

خطا 2.38.66 2 2 فجر دادگستری  فرزامی-رحیم پور-احمدی-جوادنیا 7 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال12-11مترمختلط تیمی 4/50



Result 8

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 3.06.13 3 2 توسکا چوب  کیانی-نقیلو-رحمتی-موالئی 1 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

32 دوم 3.44.75 1 1 یادگار امام خرمدره میرزابیگی-فیروزی-کالنتری-شرفعلی 2 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

30 سوم 3.54.58 1 2 پارسا گشت ب قزلباش-سراجی وطن-بیات-سهرابی 3 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

28 چهارم 4.17.50 4 1 مقاومت سپاه نقیلو-عبدالهی-مرادی-مطلبی 4 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

خطا 3.53.34 2 1 ستارگان دریایی   آقاجانلو-نظریان-امیردوستی-علی دوستی 5 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

خطا 3.22.81 2 2 پارسا گشت الف  قاسمیان فرد-عاملی-اشرفی-بهمنی 6 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

خطا 4.30.29 3 1 فجر دادگستری  آقایاری-نیازی-محمدی-هاشمی 7 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

خطا 3.59.69 4 2 استخر صدف    رسولی-حسنی-محمودی-ندرلو 8 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

خطا 3.42.53 5 2 سیم و کابل مفید   سهرابی-احمدی-محرمی-پرچگانی 9 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

97/08/17جمعه  سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی



Result 9

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.21.55 3 2 سیم و کابل مفید  اباعی-سراجی-قاسمیان فرد-احمدی 1 سال14-13متر مختلط تیمی 4/50

32 دوم 2.27.90 2 2 هیات سه گانه شامی-امیر نصیری-آرتین نصیری-موالئی 2 سال14-13متر مختلط تیمی 4/50

30 سوم 2.32.10 4 1 یادگار امام خرمدره کالنتری-رحیمی-بابایی-جعفری 3 سال14-13متر مختلط تیمی 4/50

28 چهارم 2.35.59 4 2 توسکا چوب  علوی-حمل دار-جوادنیا-نباتی 4 سال14-13متر مختلط تیمی 4/50

26 پنجم 3.27.41 2 1 مقاومت سپاه مولوی-امامی-دستگیر-هاشمی 5 سال14-13متر مختلط تیمی 4/50

غایب 00/00 3 1 استخردریادالن استخردریادالن 6 سال14-13متر مختلط تیمی 4/50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال14-13متر مختلط تیمی 4/50



Result 10

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.35.43 4 4 فجر دادگستری ایلیا فرزامی 1 سال12-11متر پروانه 50

16 دوم 00.39.53 1 4 استخر صدف ماهان باقری 2 سال12-11متر پروانه 50

15 سوم 00.39.73 3 3 فجر دادگستری محمد حسین رحیم پور 3 سال12-11متر پروانه 50

14 چهارم 00.40.45 3 4 یادگار امام خرمدره طاها کالنتری 4 سال12-11متر پروانه 50

13 پنجم 00.46.38 5 3 استخر دریادالن ایلیا فیاضی 5 سال12-11متر پروانه 50

12 ششم 00.47.59 1 3 یادگار امام خرمدره محمدرضا اخوان 6 سال12-11متر پروانه 50

11 هفتم 00.48.75 5 4 استخر صدف کیان معصومی 7 سال12-11متر پروانه 50

10 هشتم 00.49.09 2 2 استخر دریادالن امیرحسین سعیدی 8 سال12-11متر پروانه 50

شناگر سوم 00.51.09 4 3 فجر دادگستری سپنتا جوادنیا 9 سال12-11متر پروانه 50

8 نهم 00.52.63 4 2 مقاومت سپاه فرشاد مرادی 10 سال12-11متر پروانه 50

7 دهم 00.54.42 3 1 مقاومت سپاه مهدی نظری 11 سال12-11متر پروانه 50

6 یازدهم 00.57.07 2 1 توسکا چوب  سهیل حاتمی 12 سال12-11متر پروانه 50

5 دوازدهم 1.05.84 4 1 توسکا چوب  محمد حسین کریمی 13 سال12-11متر پروانه 50

خطا 00.4763 2 3 استخر صدف علیرضا بیات   14 سال12-11متر پروانه 50

خطا 00.49.13 2 4 یادگار امام خرمدره حمید رضا نشانی   15 سال12-11متر پروانه 50

خطا 00.43.54 3 2 استخر دریادالن محمدرضا دین محمدی   16 سال12-11متر پروانه 50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال12-11متر پروانه 50



Result 11

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.15.25 3 3 سیم و کابل مفید  امیرعطا سراجی وطن 1 سال14-13متر پروانه 100

16 دوم 1.19.66 5 3 سیم و کابل مفید  ارسطو اباعی 2 سال14-13متر پروانه 100

15 سوم 1.24.57 5 1 هیات سه گانه آرتین نصیری 3 سال14-13متر پروانه 100

14 چهارم 1.31.15 2 3 یادگار امام خرمدره امیر محمد جعفری 4 سال14-13متر پروانه 100

13 پنجم 1.34.19 1 2 توسکا چوب  صدرا جوادنیا 5 سال14-13متر پروانه 100

شناگر سوم 1.34.78 3 1 سیم و کابل مفید  یاسین قاسمی 6 سال14-13متر پروانه 100

12 ششم 1.36.41 3 2 هیات سه گانه امیرحسین نصیری 7 سال14-13متر پروانه 100

11 هفتم 1.38.68 1 3 یادگار امام خرمدره نیما رحیمی 8 سال14-13متر پروانه 100

10 هشتم 1.43.91 4 3 توسکا چوب  ارسطو حمل دار 9 سال14-13متر پروانه 100

8 نهم 2.20.88 4 1 فجر دادگستری آیدین فتحی 10 سال14-13متر پروانه 100

غایب 00/00 2 2 هیات سه گانه آرمان قلی زاده 11 سال14-13متر پروانه 100

غایب 00/00 4 2 هیات سه گانه ایلیا افسری یگانه 12 سال14-13متر پروانه 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال14-13متر پروانه 100



Result 12

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.45.44 2 5 پارسا گشت الف محمدمعین قاسمیان فرد 1 سال10متر پروانه زیر 50

16 دوم 00.45.59 3 5 توسکا چوب  علی نقیلو 2 سال10متر پروانه زیر 50

15 سوم 00.46.90 1 3 سیم و کابل مفید  مبین پرچگانی 3 سال10متر پروانه زیر 50

14 چهارم 00.48.59 5 4 توسکا چوب  طاها زمانی 4 سال10متر پروانه زیر 50

13 پنجم 00.48.99 3 4 پارسا گشت الف رادین عاملی 5 سال10متر پروانه زیر 50

شناگر سوم 00.49.91 4 5 توسکا چوب  آرسام کیانی 6 سال10متر پروانه زیر 50

12 ششم 00.50.37 3 3 سیم و کابل مفید  مهدی محرمی 7 سال10متر پروانه زیر 50

11 هفتم 00.53.50 4 3 استخر صدف علیرضا ندرلو 8 سال10متر پروانه زیر 50

شناگر سوم 00.55.22 1 5 پارسا گشت الف سینا بهمنی 9 سال10متر پروانه زیر 50

10 هشتم 00.57.91 4 4 پارسا گشت ب محمدامین قزلباش 10 سال10متر پروانه زیر 50

8 نهم 1.02.38 4 2 یادگار امام خرمدره سهیل فیروزی 11 سال10متر پروانه زیر 50

7 دهم 1.03.07 1 4 استخر صدف میالد حسنی 12 سال10متر پروانه زیر 50

6 یازدهم 1.07.15 4 1 یادگار امام خرمدره کیارش کالنتری 13 سال10متر پروانه زیر 50

شناگر سوم 1.07.94 2 1 یادگار امام خرمدره کیاراد شرفعلی 14 سال10متر پروانه زیر 50

5 دوازدهم 1.12.38 2 4 مقاومت سپاه محمدطاها مطلبی 15 سال10متر پروانه زیر 50

4 سیزدهم 1.15.77 3 2 استخر کوثر پارسا بوشی 16 سال10متر پروانه زیر 50

شناگر سوم 1.17.88 5 3 استخر صدف کیارش رسولی 17 سال10متر پروانه زیر 50

خطا 1.15.31 2 2 فجر دادگستری امیرمحمد آقایاری   18 سال10متر پروانه زیر 50

خطا  1.02.47 2 3 سیم و کابل مفید ب محمدرضا احمدی  19 سال10متر پروانه زیر 50

خطا 00.47.25 5 5 پارسا گشت ب صدرا سراجی وطن   20 سال10متر پروانه زیر 50

نا تمام 00/00 3 1 فجر دادگستری متین نیازی 21 سال10متر پروانه زیر 50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال10متر پروانه زیر 50



Result 13

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.21.68 3 4 سیم و کابل مفید  علی احمدی 1 سال14-13متر قورباغه 100

16 دوم 1.30.69 1 4 یادگار امام خرمدره محمدمهدی بابایی 2 سال14-13متر قورباغه 100

15 سوم 1.30.88 4 4 یادگار امام خرمدره امیرمحمد جعفری 3 سال14-13متر قورباغه 100

14 چهارم 1.31.50 2 4 سیم و کابل مفید  محمدابراهیم قاسمیان فرد 4 سال14-13متر قورباغه 100

شناگر سوم 1.34.32 2 3 یادگار امام خرمدره کامیار کالنتری 5 سال14-13متر قورباغه 100

شناگر سوم 1.35.85 2 2 سیم و کابل مفید  یاسین قاسمی 6 سال14-13متر قورباغه 100

13 پنجم 1.40.00 5 4 توسکا چوب  صدرا جوادنیا 7 سال14-13متر قورباغه 100

12 ششم 1.54.35 1 2 مقاومت سپاه عماد امامی 8 سال14-13متر قورباغه 100

11 هفتم 2.0075 1 3 هیات سه گانه ایلیا افسری یگانه 9 سال14-13متر قورباغه 100

10 هشتم 2.07.41 4 2 مقاومت سپاه محمدحسام دستگیر 10 سال14-13متر قورباغه 100

شناگر سوم 2.13.55 3 1 مقاومت سپاه امیرحسین مصطفوی 11 سال14-13متر قورباغه 100

8 نهم 2.21.25 4 1 فجر دادگستری مهدی فرزامی 12 سال14-13متر قورباغه 100

خطا 00/00 2 1 استخردریادالن یوسف نجفیان 13 سال14-13متر قورباغه 100

خطا 2.00.39 3 2 هیات سه گانه آرمان قلی زاده  14 سال14-13متر قورباغه 100

خطا  1.44.43 3 3 هیات سه گانه پوریا شامی  15 سال14-13متر قورباغه 100

خطا 1.40.38 4 3 توسکا چوب  عرفان خداوردیان   16 سال14-13متر قورباغه 100

خطا 00/00 5 2 استخردریادالن آرش قدمائی 17 سال14-13متر قورباغه 100

غایب 00/00 5 3 توسکا چوب  محمدامین مالیی 18 سال14-13متر قورباغه 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال14-13متر قورباغه 100



Result 14

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.34.47 5 5 یادگار امام خرمدره محمدرضا اخوان 1 سال12-11متر قورباغه 100

16 دوم 1.40.12 1 5 استخر صدف ماهان باقری 2 سال12-11متر قورباغه 100

15 سوم 1.40.66 4 5 استخر دریادالن مهدی حیدری 3 سال12-11متر قورباغه 100

14 چهارم 1.45.50 1 4 یادگار امام خرمدره ابوالفضل سیاحی 4 سال12-11متر قورباغه 100

13 پنجم 1.49.53 2 5 استخر دریادالن علی محرمی 5 سال12-11متر قورباغه 100

شناگر سوم 1.55.08 3 4 استخر دریادالن ایلیا فیاضی 6 سال12-11متر قورباغه 100

12 ششم 1.55.38 2 4 فجر دادگستری سپنتا جوادنیا 7 سال12-11متر قورباغه 100

11 هفتم 1.55.72 4 4 استخر صدف سبحان نجفی 8 سال12-11متر قورباغه 100

10 هشتم 2.04.31 5 3 زنجان سهند یوسف قاسمی 9 سال12-11متر قورباغه 100

8 نهم 2.10.14 2 1 فجر دادگستری امیررضا عشقی پور 10 سال12-11متر قورباغه 100

7 دهم 2.14.57 2 3 توسکا چوب  امیرحسین سعیدی 11 سال12-11متر قورباغه 100

شناگر سوم 2.14.83 3 3 استخر صدف معین لطفی 12 سال12-11متر قورباغه 100

6 یازدهم 2.16.94 3 1 سیم و کابل مفید فرزاد سعیدی 13 سال12-11متر قورباغه 100

5 دوازدهم 2.19.91 4 2 ستارگان دریایی مانی نظری 14 سال12-11متر قورباغه 100

4 سیزدهم 2.23.13 2 2 ستارگان دریایی ابوالفضل مرادی 15 سال12-11متر قورباغه 100

3 چهاردهم 2.35.47 5 4 مقاومت سپاه محمد نظری 16 سال12-11متر قورباغه 100

2 پانزدهم 2.42.06 1 1 هیات شنا ماهنشان آراز کریمی 17 سال12-11متر قورباغه 100

1 شانزدهم 2.48.56 4 1 مقاومت سپاه محمدامین مرادی 18 سال12-11متر قورباغه 100

2.59.91 1 2 ستارگان دریایی محمدطاها خان محمدی 19 سال12-11متر قورباغه 100

3.28.20 2 1 هیات شنا ماهنشان رضا یاوری  20 سال12-11متر قورباغه 100

خطا 00/00 1 3 توسکا چوب  محمدحسین کریمی 21 سال12-11متر قورباغه 100

خطا 00/00 3 2 توسکا چوب  محمدآرین قزلباش 22 سال12-11متر قورباغه 100

خطا 1.36.01 3 5 فجر دادگستری مهدی احمدی   23 سال12-11متر قورباغه 100

خطا 1.57.20 4 3 یادگار امام خرمدره صالح امینی   24 سال12-11متر قورباغه 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال12-11متر قورباغه 100



Result 15

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.48.56 1 4 ستارگان دریایی امیرحسین دوستی 1 سال10متر قورباغه زیر 50

16 دوم 00.51.22 2 6 توسکا چوب  آرسام کیانی 2 سال10متر قورباغه زیر 50

15 سوم 00.53.00 2 3 پارسا گشت ب مرتضی بیات 3 سال10متر قورباغه زیر 50

14 چهارم 00.53.84 3 6 پارسا گشت الف محمدمعین قاسمیان فرد 4 سال10متر قورباغه زیر 50

13 پنجم 00.54.51 4 6 توسکا چوب  امیر محمد رحمتی 5 سال10متر قورباغه زیر 50

12 ششم 00.54.59 5 6 پارسا گشت الف طاها اشرفی 6 سال10متر قورباغه زیر 50

11 هفتم 00.56.93 1 5 استخر صدف آرتین بیگلی 7 سال10متر قورباغه زیر 50

شناگر سوم 00.57.18 5 6 پارسا گشت الف محمدامین محرمی 8 سال10متر قورباغه زیر 50

10 هشتم 00.58.03 4 5 سیم و کابل مفید  مهدی محرمی 9 سال10متر قورباغه زیر 50

8 نهم 00.58.09 4 4 یادگار امام خرمدره کیارش کالنتری 10 سال10متر قورباغه زیر 50

7 دهم 00.58.75 2 4 ستارگان دریایی آرین نظریان 11 سال10متر قورباغه زیر 50

شناگر سوم 00.59.22 2 5 توسکا چوب  محمدایلیا جمالی 12 سال10متر قورباغه زیر 50

6 یازدهم 00.59.56 5 4 سیم و کابل مفید  آرین سهرابی 13 سال10متر قورباغه زیر 50

5 دوازدهم 1.02.27 5 5 استخر صدف آیدین محمودی 14 سال10متر قورباغه زیر 50

4 سیزدهم 1.03.72 3 5 زنجان سهند محمدحسین جعفری 15 سال10متر قورباغه زیر 50

شناگر سوم 1.04.15 4 3 سیم و کابل مفید  مانی اشرفی 16 سال10متر قورباغه زیر 50

3 چهاردهم 1.05.88 3 1 پارسا گشت ب محمدامین سهرابی 17 سال10متر قورباغه زیر 50

2 پانزدهم 1.06.32 2 2 استخر کوثر آروین واعظی 18 سال10متر قورباغه زیر 50

1 شانزدهم 1.11.79 5 3 یادگار امام خرمدره امیرعلی صمدی 19 سال10متر قورباغه زیر 50

1.13.91 4 2 استخر کوثر محمد مهدی دین محمدی 20 سال10متر قورباغه زیر 50

1.17.50 1 6 مقاومت سپاه محمدرضا تیموری 21 سال10متر قورباغه زیر 50

1.20.32 3 2 فجر دادگستری محمدرضا محمدی 22 سال10متر قورباغه زیر 50

1.22.94 1 1 مقاومت سپاه امیرمحمد مرادی 23 سال10متر قورباغه زیر 50

1.23.06 3 3 ستارگان دریایی علیرضا دوستی 24 سال10متر قورباغه زیر 50

1.30.66 4 1 زنجان سهند امیرعلی مرادلو 25 سال10متر قورباغه زیر 50

خطا 1.38.22 2 1 مقاومت سپاه محمدصادق همتی   26 سال10متر قورباغه زیر 50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال10متر قورباغه زیر 50



خطا 1.00.01 3 4 استخر صدف صدرا تاریوردی   27 سال10متر قورباغه زیر 50

غایب 00/00 1 2 پارسا گشت ب نیما بنابی فرد 28 سال10متر قورباغه زیر 50

غایب 00/00 1 3 یادگار امام خرمدره امیرحسین عزیزی 30 سال10متر قورباغه زیر 50

غایب 00/00 5 2 فجر دادگستری امیرعلی هاشمی 29 سال10متر قورباغه زیر 50



Result 16

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.19.76 3 4 هیات سه گانه امیررضا موالئی 1 سال14-13متر کرال پشت 100

16 دوم 1.23.91 2 3 توسکا چوب  محمد متین نباتی 2 سال14-13متر کرال پشت 100

15 سوم 1.26.32 1 3 سیم و کابل مفید  ارسطو اباعی 3 سال14-13متر کرال پشت 100

14 چهارم 1.28.69 1 4 سیم و کابل مفید  امیرمهدی رسولی 4 سال14-13متر کرال پشت 100

13 پنجم 1.41.50 5 3 مقاومت سپاه سید متین هاشمی 5 سال14-13متر کرال پشت 100

12 ششم 1.42.31 2 2 توسکا چوب  عرفان خداوردیان 6 سال14-13متر کرال پشت 100

11 هفتم 1.49.81 5 4 یادگار امام خرمدره کامیار کالنتری 7 سال14-13متر کرال پشت 100

10 هشتم 1.50.32 5 2 استخر کوثر مهدی حسنی 8 سال14-13متر کرال پشت 100

8 نهم 1.58.54 1 2 مقاومت سپاه شایان مولوی 9 سال14-13متر کرال پشت 100

شناگر سوم 2.11.81 4 2 مقاومت سپاه امیرمحمد زمانلو 10 سال14-13متر کرال پشت 100

7 دهم 2.20.44 4 1 استخردریادالن یوسف نجفیان 11 سال14-13متر کرال پشت 100

6 یازدهم 2.24.97 3 1 استخردریادالن آرش قدمائی 12 سال14-13متر کرال پشت 100

5 دوازدهم 2.29.97 1 1 فجر دادگستری آیدین فتحی 13 سال14-13متر کرال پشت 100

خطا 00/00 1 1 سیم و کابل مفید  یاسین قاسمی 14 سال14-13متر کرال پشت 100

خطا 1.36.82 2 4 هیات سه گانه امیرحسین نصیری   15 سال14-13متر کرال پشت 100

غایب 00/00 2 1 استخردریادالن نیما تیموری 16 سال14-13متر کرال پشت 100

غایب 00/00 3 2 یادگار امام خرمدره محمد مهدی بابایی 17 سال14-13متر کرال پشت 100

غایب 00/00 3 3 یادگار امام خرمدره محمدرضا حنیفه 18 سال14-13متر کرال پشت 100

غایب 00/00 4 3 توسکا چوب  محمدامین مالیی 19 سال14-13متر کرال پشت 100

غایب 00/00 4 4 هیات سه گانه آرتین نصیری 20 سال14-13متر کرال پشت 100

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال14-13متر کرال پشت 100



Result 17

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 1.33.20 5 5 استخر صدف کیان معصومی 1 سال12-11متر کرال پشت 100

16 دوم 1.33.60 4 5 فجر دادگستری سپنتا جوادنیا 2 سال12-11متر کرال پشت 100

15 سوم 1.34.34 3 5 استخر دریادالن سیاوش تقی بیگلو 3 سال12-11متر کرال پشت 100

14 چهارم 1.40.22 3 4 استخر صدف سبحان نجفی 4 سال12-11متر کرال پشت 100

13 پنجم 1.40.94 2 4 استخر دریادالن ایلیا فیاضی 5 سال12-11متر کرال پشت 100

12 ششم 1.43.62 3 3 یادگار امام خرمدره صالح امینی 6 سال12-11متر کرال پشت 100

11 هفتم 1.45.34 4 4 فجر دادگستری محمدحسین رحیم پور 7 سال12-11متر کرال پشت 100

10 هشتم 1.48.50 1 5 یادگار امام خرمدره طاها کالنتری 8 سال12-11متر کرال پشت 100

8 نهم 1.49.01 2 2 توسکا چوب  محمدمهدی محمدی 9 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 1.54.56 2 5 یادگار امام خرمدره حمیدرضا نشانی 10 سال12-11متر کرال پشت 100

7 دهم 1.54.82 2 3 توسکا چوب  امیرحسین سعیدی 11 سال12-11متر کرال پشت 100

6 یازدهم 2.02.12 4 3 مقاومت سپاه فرشاد مرادی 12 سال12-11متر کرال پشت 100

5 دوازدهم 2.06.68 3 1 ستارگان دریایی محمدطاها خان محمدی 13 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 2.11.15 4 1 فجر دادگستری امیررضا عشقی پور 14 سال12-11متر کرال پشت 100

4 سیزدهم 2.13.91 1 2 ستارگان دریایی مانی نظری 15 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 2.14.25 1 4 استخر صدف شایان صفریه 16 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 2.16.22 4 2 ستارگان دریایی ابوالفضل مرادی 17 سال12-11متر کرال پشت 100

3 چهاردهم 2.19.32 5 3 مقاومت سپاه مهدی احمدی 18 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 2.23.53 1 3 مقاومت سپاه محمدامین مرادی 19 سال12-11متر کرال پشت 100

2 پانزدهم 2.51.50 5 1 هیات شنا ماهنشان رضا یاوری  20 سال12-11متر کرال پشت 100

1 شانزدهم 3.06.52 1 1 هیات شنا ماهنشان امیر رضا رجبی 21 سال12-11متر کرال پشت 100

خطا 2.33.63 2 1 سیم و کابل مفید 22 سال12-11متر کرال پشت 100 فرزاد سعیدی  

خطا 3.05.38 3 2 توسکا چوب  امیرمحمد مرادی  23 سال12-11متر کرال پشت 100

خطا 1.46.85 5 4 استخر دریادالن محمدرضا دین محمدی 24 سال12-11متر کرال پشت 100

97/08/17جمعه

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

 سال12-11متر کرال پشت 100



Result 18
امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.42.94 2 6 توسکا چوب  علی موالئی ÷1 سال10متر کرال پشت زیر 50

16 دوم 00.50.81 3 5 پارسا گشت الف طاها اشرفی 2 سال10متر کرال پشت زیر 50

15 سوم 00.50.97 1 6 توسکا چوب  امیر محمد رحمتی 3 سال10متر کرال پشت زیر 50

14 چهارم 00.51.72 2 5 یادگار امام خرمدره سهیل فیروزی 4 سال10متر کرال پشت زیر 50

13 پنجم 00.52.28 3 6 پارسا گشت الف رادین عاملی 5 سال10متر کرال پشت زیر 50

12 ششم 00.53.00 3 3 سیم و کابل مفید  مبین پرچگانی 6 سال10متر کرال پشت زیر 50

11 هفتم 00.54.86 1 5 پارسا گشت ب محمدامین قزلباش 7 سال10متر کرال پشت زیر 50

10 هشتم 00.57.16 3 1 مقاومت سپاه سامیار عبدالهی 8 سال10متر کرال پشت زیر 50

8 نهم 00.57.59 1 3 سیم و کابل مفید  محمدرضا احمدی 9 سال10متر کرال پشت زیر 50

7 دهم 1.00.60 2 4 استخر صدف کیارش رسولی 10 سال10متر کرال پشت زیر 50

6 یازدهم 1.00.72 4 3 استخر صدف صدرا تاریوردی 11 سال10متر کرال پشت زیر 50

شناگر سوم 1.01.19 1 4 سیم و کابل مفید  مانی اشرفی 12 سال10متر کرال پشت زیر 50

5 دوازدهم 1.01.62 2 2 ستارگان دریایی علیرضا دوستی 13 سال10متر کرال پشت زیر 50

4 سیزدهم 1.03.16 4 2 مقاومت سپاه محمد طاها مطلبی 14 سال10متر کرال پشت زیر 50

3 چهاردهم 1.05.86 3 4 یادگار امام خرمدره کیاراد شرفعلی 15 سال10متر کرال پشت زیر 50

شناگر سوم 1.06.85 4 5 استخر صدف آیدین محمودی 16 سال10متر کرال پشت زیر 50

2 پانزدهم 1.08.03 5 3 ستارگان دریایی امیرحسین دوستی 17 سال10متر کرال پشت زیر 50

1 شانزدهم 1.09.66 2 1 استخر کوثر آروین واعظی 18 سال10متر کرال پشت زیر 50

1.10.50 5 5 فجر دادگستری متین نیازی 19 سال10متر کرال پشت زیر 50

1.11.09 5 4 فجر دادگستری امیرعلی هاشمی 20 سال10متر کرال پشت زیر 50

1.11.75 3 2 ستارگان دریایی مانی اسکندری 21 سال10متر کرال پشت زیر 50

1.18.35 1 2 مقاومت سپاه محمدرضا تیموری 22 سال10متر کرال پشت زیر 50

1.18.75 4 4 فجر دادگستری محمدرضا محمدی 23 سال10متر کرال پشت زیر 50

1.24.52 3 1 هیات ماهنشان حامد محمدی 24 سال10متر کرال پشت زیر 50

خطا 1.13.50 4 1 استخر کوثر محمد مهدی دین محمدی 25 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 00/00 4 6 توسکا چوب  طاها زمانی 26 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 00/00 5 6 نیما بنابی فرد نیما بنابی فرد 27 سال10متر کرال پشت زیر 50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال10متر کرال پشت زیر 50



Result 19

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 5.14.29 2 4 سیم و کابل مفید  امیرعطا سراجی وطن 1 سال14-13متر آزاد 400

16 دوم 5.24.05 3 4 هیات سه گانه آرتین نصیری 2 سال14-13متر آزاد 400

15 سوم 5.28.54 4 4 هیات سه گانه امیررضا موالئی 3 سال14-13متر آزاد 400

14 چهارم 5.43.35 5 4 سیم و کابل مفید  محمدابراهیم قاسمیان فرد 4 سال14-13متر آزاد 400

شناگر سوم 5.56.87 1 3 هیات سه گانه پوریا شامی 5 سال14-13متر آزاد 400

13 پنجم 6.02.37 1 4 توسکا چوب  ارسطو حمل دار 6 سال14-13متر آزاد 400

12 ششم 6.32.90 4 3 توسکا چوب  رضا علوی 7 سال14-13متر آزاد 400

شناگر سوم 6.33.26 3 3 سیم و کابل مفید  امیرمهدی رسولی 8 سال14-13متر آزاد 400

11 هفتم 6.52.94 5 3 یادگار امام خرمدره کامیار کالنتری 9 سال14-13متر آزاد 400

10 هشتم 7.38.29 3 2 یادگار امام خرمدره سید مهدی موسوی 10 سال14-13متر آزاد 400

شناگر سوم 8.24.56 2 2 یادگار امام خرمدره محمد مهدی بابایی 11 سال14-13متر آزاد 400

8 نهم 8.24.66 4 1 مقاومت سپاه شایان مولوی 12 سال14-13متر آزاد 400

7 دهم 8.33.72 2 1 مقاومت سپاه سید متین هاشمی 13 سال14-13متر آزاد 400

شناگر سوم 9.56.72 3 1 مقاومت سپاه امیرمحمد زمانلو 14 سال14-13متر آزاد 400

غایب 2 3 توسکا چوب  محمدامین مالیی 15 سال14-13متر آزاد 400

غایب 4 2 استخردریادالن محمدسهیل اسالمی 16 سال14-13متر آزاد 400

97/08/17جمعه سال14-13متر آزاد 400

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی



Result 20

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.43.29 2 2 توسکا چوب  نقیلو-کیانی-رحمتی-موالئی 1 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

32 دوم 2.47.68 3 2 پارسا گشت الف قاسمیان-بهمنی-اشرفی-عاملی 2 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

30 سوم 2.59.13 5 2 سیم و کابل مفید  محرمی-سهرابی-احمدی-پرچگانی 3 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

28 چهارم 3.01.41 1 2 پارسا گشت ب قزلباش-سراجی-بیات-سهرابی 4 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

26 پنجم 3.01.54 3 1 یادگار امام خرمدره میرزابیگی-کالنتری-شرفی-فیروزی 5 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

24 ششم 3.08.47 4 2 استخر صدف استخر صدف 6 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

22 هفتم 3.17.69 2 1 ستارگان دریایی آقاجانلو-علی دوستی-امیردوستی-نظریان 7 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

20 هشتم 3.49.78 1 1 مقاومت سپاه عبدالهی-مرادی-نقیلو-مطلبی 8 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

16 نهم 4.02.87 4 1 فجر دادگستری فجر دادگستری 9 سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال10متر آزاد تیمی زیر 4/50



Result 21

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.17.92 3 2 فجر دادگستری احمدی-رحیم پور-جوادنیا-فرزامی 1 سال12-11مترآزاد تیمی 4/50

32 دوم 2.32.87 4 2 استخر صدف باقری-نجفی-بیات-معصومی 2 سال12-11مترآزاد تیمی 4/50

30 سوم 2.33.90 2 2 استخر دریادالن محرمی-دین محمدی-فیاضی-تقی بیگلو 3 سال12-11مترآزاد تیمی 4/50

28 چهارم 2.34.66 4 1 یادگار امام خرمدره سیاحی-کالنتری-اخوان-نشانی 4 سال12-11مترآزاد تیمی 4/50

26 پنجم 3.03.90 3 1 مقاومت سپاه عبدالهی-مرادی-نظری-مرادی 5 سال12-11مترآزاد تیمی 4/50

24 ششم 3.07.96 2 1 توسکا چوب سعیدی-قزلباش-محمدی-حاتمی 6 سال12-11مترآزاد تیمی 4/50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/17جمعه  سال12-11مترآزاد تیمی 4/50



Result 22

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 2.03.53 3 2 سیم و کابل مفید سراجی-قاسمیان -احمدی-اباعی 1 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

32 دوم 2.09.50 4 2 هیات سه گانه موالئی-امیرنصیری-شامی-آرتین نصیری 2 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

30 سوم 2.13.28 2 2 توسکا چوب نباتی-حمل دار-مالیی-علوی 3 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

28 چهارم 2.15.40 4 1 یادگار امام خرمدره کالنتری-رحیمی-موسوی-جعفری 4 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

26 پنجم 2.59.21 2 1 مقاومت سپاه امامی-مولوی-زمانلو-هاشمی 5 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

غایب 00/00 3 1 استخر دریادالن تیموری-نجفیان-قدمائی-اسالمی 6 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

97/08/17جمعه  سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

98آبان  (خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی






