
جام فجر اریس

 سال11-12نتایج رده ی سنی 



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال12-11رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال سینه1100

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
1501.07.13118اریس طالییپرهام تائبی1
3501.07.62216شهدای غواص الفمهراد محمدیان2
2501.08.29315اریس طالییپرهام آقایی3
6501.11.30414شهدای غواص الفبهراد بیگلری4
7501.12.97513سیس شاهین شهرحسین مقصودی5
8501.14.72612اریس ستارهفردین چاوشی6
5501.15.22711اریس طالییمحمد خدابخشی7
3401.15.62810اریس ستارهیونس تیغران8
2401.17.4198اریس ستارهمهرشاد رئیسی9
7401.18.22107اریس ستارهایلیا رمضانی10
4401.19.20116سیس شاهین شهرآرشام صالحیان11
8201.19.79125آبی المپیک الفشنتیا نظری12
1301.21.46134اریس کوسهآرین یزدی13
2301.21.80143اریس کوسهمحمدحسن حسینی14
1401.21.94152اریس طالییایلیا قائدامینی15
6401.22.16161اریس دلفینابوالفضل روزگاریان16
8301.22.75شهدای غواص بامیررضا بابایی17

5401.22.97اریس دلفینعلی خدابخشی18

3201.23.50شهدای غواص بمهدیار رحیمی19

7201.24.50آبی المپیک الفآرین دباغی20

6301.24.90اریس صدفآرمان یارقلی21

5201.25.44آبی المپیک الفهیربد شاه زمانی22

8401.27.85اریس دلفین محمد طاها روانفر23

6201.28.04آبی المپیک الفماهان سیدی پور24

4301.29.29اریس کوسهامیرعلی پهلوان نژاد25

3301.32.62اریس کوسهمحمدحسین عنایتی26

5301.33.28اریس صدفکوروش فوده27

4201.37.66آبی المپیک بآرمان سیدی پور 28

4501.38.57نوید الفعلی اصغر پارسایی29

1101.41.00آبی المپیک بعلی موالیی30

7301.45.34نوید الفمانی انتظامی31

1201.47.66اریس دلفینیونس کاردان32

2201.48.89نوید بحسین ممیز33

4101.51.19سیس شاهین شهرآرش جهانپور34

3101.54.69نوید الفعلی شاهچراغی35

6101.57.13آبی المپیک بمحمد هوایی36

2102.21.47نوید الفکوروش بیگی37

اعالم نتایج 



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال12-11رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر قورباغه250

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
1400.42.22118اریس طالییپرهام تائبی1
4400.43.29216اریس طالییمحمد خدابخشی2
8400.44.37315آبی المپیک الفشنتیا نظری3
6400.44.41414اریس ستارهفردین چاوشی4
2400.44.85513شهدای غواص الفبهراد بیگلری5
3400.46.58612سیس شاهین شهرحسین مقصودی6
3200.46.81711اریس دلفینعلی خدابخشی7
5400.47.41810اریس ستارهایلیا رمضانی8
2200.48.0398اریس دلفینابوالفضل روزگاریان9
7400.49.69107سیس شاهین شهرآرشام صالحیان10
3300.50.16116آبی المپیک بآرمان سیدی پور 11
1300.51.22125آبی المپیک الفماهان سیدی پور12
8300.51.28134شهدای غواص بمهدیار رحیمی13
1200.51.78143آبی المپیک الفهیربد شاه زمانی14
4300.52.60152اریس صدفپارسا پور محمدی15
5300.52.81161اریس صدفآرمان یارقلی16
6300.53.57اریس صدفعلیرضا صفایی17

6200.55.67آبی المپیک بعلی موالیی18

2300.56.47اریس کوسهمحمدحسن حسینی19

7200.56.50آبی المپیک الفآرین دباغی20

7300.56.94اریس صدفکوروش فوده21

2100.57.29نوید الفعلی اصغر پارسایی22

5200.59.13اریس دلفینیونس کاردان23

3101.05.62آبی المپیک بمحمد هوایی24

8201.06.38نوید بحسین ممیز25

1101.07.53نوید الفمانی انتظامی26

4201.09.40سیس شاهین شهرآرش جهانپور27

5101.10.75نوید الفکوروش بیگی28

4101.14.53نوید الفعلی شاهچراغی29

30

اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال12-11رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال پشت 350

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2400.35.80118اریس طالییپرهام آقایی1
3400.37.00216شهدای غواص الفمهراد محمدیان2
7400.38.88315اریس ستارهیونس تیغران3
1300.41.06414اریس دلفینعلی خدابخشی4
1400.41.22513سیس شاهین شهرحسین مقصودی5
5400.41.44612اریس ستارهمهرشاد رئیسی6
3300.42.19711اریس کوسهآرین یزدی7
6400.42.87810شهدای غواص الفبهراد بیگلری8
4400.42.9798سیس شاهین شهرآرشام صالحیان9
5300.43.13107اریس دلفینطاها روانفر10
4200.45.22116آبی المپیک الفشنتیا نظری11
3200.45.34125آبی المپیک الفآرین دباغی12
8400.46.06134اریس طالییایلیا قائدامینی13
1200.48.00143آبی المپیک الفهیربد شاه زمانی14
2200.48.73152آبی المپیک الفماهان سیدی پور15
2300.48.79161اریس کوسهمحمدحسین عنایتی16
6200.51.93شهدای غواص بمهدیار رحیمی17

8200.54.00آبی المپیک بعلی موالیی18

7300.54.00اریس صدفپارسا پور محمدی19

6300.56.09اریس صدفعلیرضا صفایی20

8300.56.91آبی المپیک بآرمان سیدی پور 21

2100.59.73نوید الفعلی اصغر پارسایی22

7201.00.80نوید بحسین ممیز23

1101.01.63نوید الفمانی انتظامی24

3101.04.22آبی المپیک بمحمد هوایی25

4301.04.91سیس شاهین شهرآرش جهانپور26

5101.10.68نوید الفکوروش بیگی27

4101.12.16نوید الفعلی شاهچراغی28

5201.22.63شهدای غواص بامیررضا بابایی29

30
31
32
33

اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال12-11رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر پروانه 450

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
3400.33.53118اریس طالییپرهام تائبی1
2400.33.85216شهدای غواص الفمهراد محمدیان2
5400.36.31315اریس ستارهیونس تیغران3
6400.36.56414شهدای غواص الفبهراد بیگلری4
7400.36.68513اریس ستارهفردین چاوشی5
1400.37.90612سیس شاهین شهرحسین مقصودی6
4400.38.20711اریس طالییپرهام آقایی7
1300.40.53810اریس دلفینعلی خدابخشی8
3300.41.4698اریس ستارهایلیا رمضانی9
6300.43.94107اریس صدفآرمان یارقلی10
2300.44.20116اریس ستارهمهرشاد رئیسی11
2200.44.27125اریس دلفینابوالفضل روزگاریان12
4300.45.34134اریس کوسهمحمدحسن حسینی13
5300.47.72143اریس کوسهامیرعلی پهلوان نژاد14
2100.48.21152آبی المپیک الفشنتیا نظری15
4200.49.57161آبی المپیک الفماهان سیدی پور16
6200.49.60آبی المپیک الفآرین دباغی17

8400.51.13سیس شاهین شهرآرشام صالحیان18

1200.52.16اریس دلفینطاها روانفر19

3200.52.97اریس صدفپارسا پور محمدی20

7300.53.84اریس کوسهمحمدحسین عنایتی21

5200.55.40آبی المپیک الفهیربد شاه زمانی22

8300.56.94اریس صدفکوروش فوده23

1101.04.31نوید الفمانی انتظامی24

3101.06.59نوید الفعلی اصغر پارسایی25

6101.07.53آبی المپیک بعلی موالیی26

4101.11.66آبی المپیک بآرمان سیدی پور 27

28
29
30
31
32
33

اعالم نتایج


