
جام فجر اریس

 سال13-14نتایج رده ی سنی 



مسابقات شنای جام اریس پسران

  سال14-13رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال سینه1100

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2401.01.28118آینده سازان پایگاه ملی الفمحمد جواد ملکوتی1
1401.01.84216اریس طالییشهراد شعرباف2
3401.02.19315المپیک الفآرین خسروی فوالدی3
4401.03.66414اریس طالییآروین انصاری4
8401.04.66513اریس ستارهبردیا اعصاری5
6401.05.23612شهدای غواص الفعلیرضا حیدری6
7401.05.91711شهدای غواص الفعلیرضا یاری7
6301.06.87810آینده سازان پایگاه ملی الفمیالد اسکندری8
5401.07.1398آینده سازان پایگاه ملی الفپارسا قربان زاده9
8301.08.28107سیس شاهین شهرامیر مهدی بختیاری10
2301.08.30116اریس طالیییوسف ذبیحی11
4301.08.35125اریس دلفینسجاد سلیمانی12
3301.08.63134آینده سازان پایگاه ملی الفرهام سلجوقیان13
5301.08.81143اریس ستارهمحمد عبدالهی14
4201.09.06152المپیک الفمحمدرضا نیک نژادی15
1201.09.63161سیس شاهین شهرآرمان صالحیان16
1301.09.63اریس ستارهکاوه ترابی17

2201.11.10اریس ستارهمتین راعی18

7301.11.25اریس کوسهابوالفضل زارعی19

6201.12.75اریس دلفینمهدی لرستانی20

8101.15.94نورحافظ افتخاری21

3101.16.44شهدای غواص بسید محمد موسوی22

7201.17.00اریس دلفینآرش رحیمی23

8201.18.66اریس کوسهعلی مطلبی24

2101.19.49شهدای غواص ببهشاد آرین فر25

5201.22.78اریس کوسهشنتیا گنجی مرادی26

4101.26.31المپیک الفامیرراد صادقی27

1101.27.91اریس کوسهفربد یزدخواستی28

6101.33.03سیس شاهین شهرایلیا قانعی پور29

7102.08.13المپیک الفمحمدارشیا مهرابی30

خطا51نورحامد میرفندرسکی پور31

خطا32اریس دلفینآرین سالم32

اعالم نتایج 



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال14-13رده سنی

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23 متر قورباغه2100

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
3301.21.78118شهدای غواص الفعلیرضا حیدری1
4301.27.59216اریس طالییشهراد شعرباف2
2301.29.41315آینده سازان پایگاه ملی الفمیالد اسکندری3
1301.30.16414آینده سازان پایگاه ملی الفپارسا قربان زاده4
5301.33.09513اریس طالییسپهر شریعتی5
4201.33.32612اریس ستارهمتین راعی6
8301.34.72711سیس شاهین شهرآرمان صالحیان7
6201.37.03810المپیک الفمحمدرضا نیک نژادی8
6301.37.2798اریس طالییآروین انصاری9
7201.42.75107المپیک الفآرین خسروی فوالدی10
6101.43.97116اریس کوسهابوالفضل زارعی11
4101.44.19125اریس دلفینآرین سالم12
3101.49.94134اریس دلفینآرش رحیمی13
5201.58.32143المپیک الفامیرراد صادقی14
152خطا51المپیک الفمحمدارشیا مهرابی15
161خطا71سیس شاهین شهرایلیا قانعی پور16
خطا32اریس ستارهکاوه ترابی17

خطا73اریس ستارهمحمد عبدالهی18

19
20
21
22
23

24

اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال14-13رده سنی

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال پشت 3100

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2301.11.51118آینده سازان پایگاه ملی الفمحمد جواد ملکوتی1
6301.17.79216المپیک الفمحمدرضا نیک نژادی2
5301.18.00315سیس شاهین شهرامیر مهدی بختیاری3
3301.18.69414آینده سازان پایگاه ملی الفپارسا قربان زاده4
1301.19.40513آینده سازان پایگاه ملی الفرهام سلجوقیان5
7301.20.50612شهدای غواص الفعلیرضا حیدری6
6201.21.47711اریس دلفینسجاد سلیمانی7
2201.22.27810اریس طالییسپهر شریعتی8
8301.24.1398اریس طالیییوسف ذبیحی9
1201.28.09107اریس ستارهبردیا اعصاری10
3201.30.47116اریس ستارهمتین راعی11
3101.35.69125اریس کوسهعلی مطلبی12
7201.37.60134اریس دلفینمهدی لرستاتی13
4201.38.06143اریس دلفینآرش رحیمی14
5201.44.97152اریس کوسهشنتیا گنجی مرادی15
8201.46.07161شهدای غواص ببهشاد آرین فر16
2102.57.47المپیک الفمحمدارشیا مهرابی17

خطا41اریس کوسهفربد یزدخواستی18

خطا61نورحامد میرفندرسکی پور19

20
21
22
23
24

اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

  سال14-13رده سنی

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر پروانه450

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدروانهردیف
6300.30.53118اریس طالییآروین انصاری1
4300.30.78216اریس طالییشهراد شعرباف2
3200.31.56315شهدای غواص الفعلیرضا یاری3
3300.31.59414شهدای غواص الفعلیرضا حیدری4
4200.32.62513اریس ستارهکاوه ترابی5
1300.33.25612آینده سازان پایگاه ملی الفمحمد جواد ملکوتی6
6200.33.27711اریس ستارهبردیا اعصاری7
8300.33.47810آینده سازان پایگاه ملی الفمیالد اسکندری8
1200.35.0698اریس دلفینسجاد سلیمانی9
7200.35.45107اریس دلفینآرین سالم10
7300.35.59116المپیک الفآرین خسروی فوالدی11
2100.37.70125سیس شاهین شهرآرمان صالحیان12
4100.40.18134اریس کوسهابوالفضل زارعی13
5200.40.35143سیس شاهین شهرامیر مهدی بختیاری14
5100.40.44152شهدای غواص بسید محمد موسوی15
2200.40.95161آینده سازان پایگاه ملی الفرهام سلجوقیان16
2300.40.99المپیک الفمحمدرضا نیک نژادی17

3100.41.75اریس دلفینمهدی لرستانی 18

8100.43.19نورحافظ افتخاری19

6100.47.32اریس کوسهعلی مطلبی20

7100.51.66شهدای غواص ببهشاد آرین فر21

22
23
24

اعالم نتایج


