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مقام امتياز رکورد رنگ کاله شماره کاله تاريخ تولد نام و نام خانوادگی استان - تيم رديف

اول ١٨ 45/45 سفيد ٧ رعد پدافند محمدحسين قاسمی ١
دوم ١۶ 45/47 سفيد ١٧ گلستان هومر عباسی ٢
سوم ١۴ 45/48 سفيد ۴ استخر نور تهران ب علی افشاری ٣
سوم ١۴ 47/44 سفيد ٨ رعد پدافند محمد مهمان نواز ۴
پنجم ١٠ 47/52 سفيد ۵ استخر نور تهران ب محمد پارسا نورآيين ۵
ششم ٨ 49/14 سفيد ١٩ گلستان مهدی سوخته سرايی ۶

49/28 سفيد ١٨ گلستان پدرام کشميری ٧
هفتم ۶ 50/20 سفيد ١ استخر نورتهران الف محمد مهدی  حاجری ٨
هشتم ۵ 50/21 سفيد ٣ استخر نورتهران الف آرمان حسنی ٩

50/22 سفيد ٢ استخر نورتهران الف محمدرضا اکبرنژاد ١٠
نهم ۴ 50/30 سفيد ٩ مازندران الف ( نوشهر) علی کردناييج ١١

51/39 سفيد ۶ تهران ب يونس عيسی وندی ١٢
دهم ٣ 55/45 سفيد ١۶ گيالن محمد حسين مرادی ١٣

يازدهم ٢ 56/59 سفيد ١١ مازندران الف ( نوشهر) علی ابوالقاسمی ١۴
دوازدهم ١ 57/00 سفيد ١۵ گيالن ابوالفضل نقره تاب ١۵

57/31 سفيد ١٠ مازندران الف ( نوشهر) سيد سينا علی اصغرپور ١۶
57/45 سفيد ٢٨ مازندران پارسا درويش نيا ١٧
59/57 سفيد ٣٠ آذربايجان شرقی احسان سلمانی ١٨
59/58 سفيد ٢٢ ياسوج آيدين لواء ١٩
59/59 سفيد ١۴ گيالن کيان جليل پور ٢٠

1/01/06 سفيد ٢٧ مازندران همايون نصيری ٢١
1/01/24 سفيد ٢٣ لرستان طاها حسن وند ٢٢

 مسابقات شنا آبهای آزاد "جام شروع دوباره" 
استان مازندران -  شهرستان نوشهر

Results
۱۴۰۰- ساعت ۱۰صبح ۰۶ ه ۲۲ دوش

       ٣ کيلومتر زير٢٠سال  (١٣٨۶-١٣٨٠)  



1/02/08 سفيد ٢۴ لرستان البرز اسدی ٢٣
١ 1/04/09 سفيد ٢٩ مازندران روزبهان ترجانی ٢۴

1/05/10 سفيد ١٢ مازندران ب دانيال شعبانی ٢۵
حذف سفيد ١٣ مازندران ب طالبی ٢۶
حذف سفيد ٢٠ زنجان اميرحسين رحيمی ٢٧
غايب سفيد ٢١ زنجان اميرمحمد جعفری ٢٨
غايب سفيد ٢۵ لرستان علی سپه وند ٢٩
حذف سفيد ٣٢ مازندران معين خوش نظر ٣٠
حذف سفيد ٣٣ لرستان شايان يگانه ٣١
حذف سفيد ٣١ آذربايجان شرقی پويا رضا پسند ٣٢
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اول ٣٠ رعد پدافند

دوم ٢۴ گلستان

سوم ٢۴ استخر نور تهران ب

 مسابقات شنا آبهای آزاد "جام شروع دوباره" 
استان مازندران -  شهرستان نوشهر 

Results
۱۴۰۰- ساعت ۱۰صبح ۰۶ ه ۲۲ دوش

    ٣      کيلومتر زير٢٠سال  (١٣٨۶-١٣٨٠)  


