
جام فجر اریس

 سال15-17نتایج رده ی سنی 



مسابقات شنای جام اریس پسران

  سال17-15رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال سینه1100

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2400.58.41118آینده سازان پایگاه ملی الفعرفان عاقل رفتار1
3400.58.72216آینده سازان پایگاه ملی بمحمدحسین امینی2
6400.59.85315شهدای غواص الفمانی پاک صفت3
4401.00.22414آینده سازان پایگاه ملی دسپهر یاوری4
7401.00.44513آینده سازان پایگاه ملی جسپهر واثقی5
1401.01.41612آینده سازان پایگاه ملی برضا قنواتی6
4101.01.59711آینده سازان پایگاه ملی جعلیرضا کریمی7
5401.02.50810آینده سازان پایگاه ملی بمحمدرضا غالمی8
3301.03.0998اریس طالییمتین مرادی9
8401.04.84107آینده سازان پایگاه ملی الفکیارش معتمدی10
6301.05.54116شهدای غواص الفمحمد آرین سماوات11
1301.05.59125آینده سازان پایگاه ملی جرضا خدابخشی12
2301.05.67134اریس طالییکوروش سامانی13
7301.06.13143اریس طالییمعراج سلطانی14
2201.07.29152آینده سازان پایگاه ملی جسپهر نیک فر15
4301.07.59161اریس ستارهمهرشاد عیدی پور16
5301.10.44اریس طالییسهیل حبیبی17

4201.10.60المپیک الفمهدیار حاج هاشمی18

3201.11.88سیس شاهین شهرآروین ظهرابی19

6201.14.35سیس شاهین شهرایلیا عیان پور20

8301.14.43نوید الفمهرشاد رحیمی21

7201.29.56سیس شاهین شهرامیرحسین یوسفی22

6101.34.26نورعلیرضا سهرابی23

3101.53.31سیس شاهین شهردادمهر کاویانی24

5202.28.97المپیک الفمحمد امین مصطفوی25

51نوید الفسجاد آرامی26

اعالم نتایج 



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال17-15رده سنی

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23 متر قورباغه2100

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
3301.22.09118آینده سازان پایگاه ملی بمحمدرضا غالمی1
4301.23.09216آینده سازان پایگاه ملی بمحمدحسین امینی2
1301.24.47315آینده سازان پایگاه ملی جعلیرضا کریمی3
2201.24.73414آینده سازان پایگاه ملی جسپهر نیک فر4
5301.26.62513آینده سازان پایگاه ملی جرضا خدابخشی5
1201.29.16612المپیک الفمهدیار حاج هاشمی6
6301.31.53711آینده سازان پایگاه ملی الفعرفان عاقل رفتار7
2301.32.39810آینده سازان پایگاه ملی الفکیارش معتمدی8
8301.32.7998آینده سازان پایگاه ملی جسپهر واثقی9
6201.33.16107آینده سازان پایگاه ملی الفارشیا پورضا10
5201.36.34116اریس طالییمعراج سلطانی11
7301.36.62125آینده سازان پایگاه ملی برضا قنواتی12
8201.38.46134اریس ستارهمهرشاد عیدی پور13
7201.39.53143اریس طالییسهیل حبیبی14
4201.40.28152نوید الفمهرشاد رحیمی15
3101.46.75161سیس شاهین شهرآروین ظهرابی16
3201.55.44آینده سازان پایگاه ملی دسپهر یاوری17

6102.17.80سیس شاهین شهردادمهر کاویانی18

خطا41المپیک الفمحمد امین مصطفوی19
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21
22
23
24

اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

 سال17-15رده سنی 

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر کرال پشت 3100

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2201.06.79118آینده سازان پایگاه ملی الفوحید درخشنده1
3201.07.32216آینده سازان پایگاه ملی بیوسف تیغران2
1201.13.25315شهدای غواص الفمانی پاک صفت3
6201.13.29414آینده سازان پایگاه ملی بمحمدحسین امینی4
8201.23.59513اریس طالییمتین مرادی5
5201.26.19612شهدای غواص الفمحمد آرین سماوات6
7201.30.47711آینده سازان پایگاه ملی جسپهر نیک فر7
5101.35.66810اریس طالییسهیل حبیبی8
98خطا31سیس شاهین شهرآروین ظهرابی9
107غ41المپیک الفمهدیار حاج هاشمی10
116غ61المپیک الفمحمد امین مصطفوی11
125غ71نورعلیرضا سهرابی12
134غ42آینده سازان پایگاه ملی جرضا خدابخشی13
14
15
16
17
18
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اعالم نتایج



مسابقات شنای جام اریس پسران

  سال17-15رده سنی

1399بهمن ماه 

       پنج شنبه  99/11/23متر پروانه450

امتیازمقامرکورددستهخطتیمسال تولدنام و نام خانوادگیردیف
2300.27.92118آینده سازان پایگاه ملی الفارشیا پورضا1
3300.28.37216آینده سازان پایگاه ملی برضا قنواتی2
1300.28.50315آینده سازان پایگاه ملی الفعرفان عاقل رفتار3
7300.28.90414شهدای غواص الفمانی پاک صفت4
5300.29.47513آینده سازان پایگاه ملی دسپهر یاوری5
8300.30.34612آینده سازان پایگاه ملی جسپهر واثقی6
3200.30.41711آینده سازان پایگاه ملی الفوحید درخشنده7
6200.30.62810آینده سازان پایگاه ملی جعلیرضا کریمی8
8200.30.7298اریس طالییمعراج سلطانی9
4300.30.91107آینده سازان پایگاه ملی الفکیارش معتمدی10
6300.32.15116آینده سازان پایگاه ملی بمحمدرضا غالمی11
7200.32.16125اریس ستارهمهرشاد عیدی پور12
2200.32.27134اریس طالییکوروش سامانی13
4200.33.09143اریس طالییمتین مرادی14
5200.34.22152آینده سازان پایگاه ملی بیوسف تیغران15
5100.34.63161سیس شاهین شهرایلیا عیان پور16
4100.34.91شهدای غواص الفمحمد آرین سماوات17

7100.57.90سیس شاهین شهرامیرحسین یوسفی18

غ61المپیک الفمهدیار حاج هاشمی19
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اعالم نتایج 


