
1
مقام امتياز رکورد رنگ کاله شماره  باشگاه نام و نام خانوادگی رديف

اول ١٨ ٣٢ ٠٧ قرمز 40 بوشهر محمد مهمان نواز ١
دوم ١۶ ٣٣ ٠٩ قرمز 42 گيالن رامان غفاری ٢
سوم ١۴ ٣٣ ٢١ قرمز 76 کمپرس اسپرت سيد صابر معتمدی ٣

١٢ ٣۴ ٣٩ قرمز 41 مازندران علی کرد نائيج ۴
١٠ ٣۴ ۴٢ قرمز 77 کمپرس اسپرت علی چگينی ۵
٨ ٣۵ ١٣ قرمز 43 بوشهر احسان نژاد حسينی ۶
۶ ٣۵ ١٧ قرمز 44 مازندران رضا محمودی ٧
۵ ٣۶ ١٠ قرمز 46 گيالن ارشيا هاشمی ٨

٣۶ ٢۶ قرمز 47 گيالن محمد حسين مرادی ٩
٣٧ ٠۶ قرمز 45 کمپرس اسپرت حامد سليمی ١٠

۴ ٣٨ ١٩ قرمز 70 بوشهر ب آرش رونقی ١١
٣٨ ٣٨ قرمز 49 بوشهر دانيال ناصر پور ١٢

٣ ۴۴ ٣٩ قرمز 71 بوشهر ب ياسر يار محمدی ١٣
٢ ۴۴ ۵٢ قرمز 75 بوشهر ج پيمان ره کوی ١۴

خطا قرمز 48 بوشهر علی نريمانی ١۵
خطا قرمز 72 بوشهر ب محمدرضا داوری ١۶
خطا قرمز 73 بوشهر ب سينا زنده بودی ١٧

 مسابقات ليگ شنای آبهای آزاد "مرحله سوم" 
استان بوشهر-  شهرستان بوشهر 

Results
۹۸ - ساعت ۱۰صبح ۰۸ ه ۱۶ پنج ش

٣ کيلومتر زير٢٠ سال  ١٣٧٨ به باال



2
مقام امتياز رکورد رنگ کاله شماره کاله باشگاه نام و نام خانوادگی رديف

اول ١٨ ١ ٠١ ۴٩ آبی 30 گيالن رامتين کاظمی ١
دوم ١۶ ١ ٠۴ ٢٠ آبی 32 گيالن صادق رحيمی پور ٢
سوم ١۴ ١ ٠۴ ۴٠ آبی 35 کمپرس اسپرت محمد رضا خانبانان ٣

١ ٠۶ ٢٨ آبی 36 گيالن اکبر رنج کش ۴
١٢ ١ ٠٨ ١٢ آبی 34 همدان محمد سجاد رحيمی فرد ۵
٠ خطا آبی 39 کمپرس اسپرت يونس اوسطی ۶

انصراف آبی 37 بوشهر عارف حسن زاده حيدری ٧
انصراف آبی 38 بوشهر عبداله ادراش ٨

 مسابقات ليگ شنای آبهای آزاد "مرحله سوم" 
استان بوشهر-  شهرستان بوشهر 

Results
۹۸ - ساعت ۱۰صبح ۰۸ ه ۱۶ پنج ش

۵ کيلومتر باالی ٢٠سال  (١٣٧٧ به پايين) 


