
جام فجر اریس

 سال 10 و زیر 10نتایج رده ی سنی 



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال10 و زیر 10رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال سینه150

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2300.36.09118اریس طالییدانوش مجید نژاد1
3300.39.97216شهدای غواص ببامداد شرفخانی2
1500.40.81315نورابوالفضل عابدینی3
1300.42.50414شهدای غواص برامین وارسته4
2200.43.78513آبی المپیک الفعلی پهلوان نژاد5
6300.44.13612آبی المپیک الفحافظ کیوان6
5300.45.22711اریس طالییمهراد اکبری7
7300.46.94810اریس طالییامیرعلی صالحی8
8300.47.7298آبی المپیک الفکیان محمدی9
1200.48.16107آبی المپیک الفکوروش قربانی10
3200.49.07116اریس ستارهپارسا تصدیقی11
4200.49.44125اریس ستارهآرمان کربالیی12
4300.50.69134شهدای غواص الفرادمهر محمدی13
6200.52.01143اریس ستارهآریا رمضانی14
6100.55.26152نویدمحمدصدرا بهرامی15
5200.55.40161اریس دلفینپرهام جعفری16
8100.57.94نورامیر مهدی پناهی 17

7101.00.22نوررضا باقری18

7201.02.85اریس طالییمحمد امین صلواتی19

4101.06.12اریس دلفینحسین گرامی20

8201.07.59اریس دلفینسپنتا ترکی21

1101.10.07اریس ستارهسپهر صدرالدین22

3101.11.66اریس دلفینایلیا ادریس زاده23

2101.24.83سیس شاهین شهرشروین ظهرابی24

25

اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال10 و زیر 10رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر قورباغه250

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
7200.53.97118اریس طالییدانوش مجید نژاد1
6200.54.91216آبی المپیک الفحافظ کیوان2
4200.55.85315آبی المپیک الفکوروش قربانی3
5200.59.09414اریس طالییمهراد اکبری4
3200.59.60513آبی المپیک الفکیان محمدی5
8201.00.21612آبی المپیک الفعلی پهلوان نژاد6
1201.02.97711شهدای غواص ببامداد شرفخانی7
2101.04.42810اریس طالییامیرعلی صالحیان8
1101.09.6398اریس ستارهپارسا تصدیقی9
2201.11.52107نویدمحمدصدرا بهرامی10
4101.11.97116اریس ستارهآریا رمضانی11
3101.13.41125اریس ستارهسپهر صدرالدین12
7101.16.43134اریس دلفینسپنتا ترکی13
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اعالم نتایج 



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال10 و زیر 10رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال پشت 350

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
3200.46.32118اریس طالییدانوش مجید نژاد1
2200.50.99216شهدای غواص برامین وارسته2
6200.51.44315اریس طالییامیرعلی صالحی 3
1200.56.00414شهدای غواص الفرادمهر محمدی4
4200.56.78513آبی المپیک الفحافظ کیوان5
7200.58.28612اریس طالییمهراد اکبری6
3100.59.59711آبی المپیک الفکوروش قربانی7
7101.00.88810اریس ستارهآریا رمضانی8
5201.00.9398اریس ستارهآرمان کربالیی9
8201.01.84107آبی المپیک الفعلی پهلوان نژاد10
8101.03.03116نورامیر مهدی پناهی 11
2101.05.67125آبی المپیک الفکیان محمدی12
4101.06.35134اریس دلفینپرهام جعفری13
1101.06.81143اریس طالییمحمد امین صلواتی14
5101.08.19152نوررضا باقری15
6101.20.73161اریس دلفینایلیا ادریس زاده16
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اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال10 و زیر 10رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر پروانه450

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2100.53.59118اریس طالییدانوش مجید نژاد1
3101.00.09216شهدای غواص ببامداد شرفخانی2
1101.03.18315اریس ستارهپارسا تصدیقی3
8101.07.85414آبی المپیک الفکوروش قربانی4
4101.09.40513آبی المپیک الفحافظ کیوان5
7101.11.22612اریس طالییمهرداد اکبری6
5101.22.09711آبی المپیک الفعلی پهلوان نژاد7
810غ61آبی المپیک الفکیان محمدی8
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اعالم نتایج


