
 سال15مسابقات شنای مسافت کوتاه جام ری دختران زیر 

( 1400پاییز - استان تهران  )  

متر آزاد650

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاهنام و نام خانوادگیردیف
361-28-3600غدیر گرگانهانا سادات حسینی1
212-29-3500(الف)ممتازان البرز السا اکبری2
513-29-4600هیات شنای شهرریپارمیس عرب3
854-29-4500هیات شنا استان فارسویستا فروزش4
975-29-2400شهید هاشمی نژاد مشهدشیرین شیرخانی5
096-30-2500هیات شنا استان فارسرومینا ابراهیمی6
477-30-4400شهید حججی مشهدساتگین صادقی زاده7
588-30-2600(1)پیشتاز بانوان پرگل آخوندنسب8
759-30-5400آوانا گلستانآیدا کیخائی9
7910-30-3300شهید هاشمی نژاد مشهدتهمینه یزدانی10
9911-30-1500هیات شنای شهرریآرمیتا یوسفی11
1212-31-3400(2)پیشتاز بانوان زهرا محمدی12
4713-31-5500(1)پیشتاز بانوان نیکا نجفی زاده13
6714-31-5600(الف)ستارگان دلفین پریا شمبوری14
9015-31-5200اریس طالیی اصفهانثنا ادهم15
9116-31-2200دختران ریسوگل صادق16
2717-32-1400(2)پیشتاز بانوان آمیتیس دالوری17
4218-32-1600(الف)ستارگان دلفین آترین دهقانی زاده18
6519-32-4300دختران ریستایش صادق19
6720-32-3200آوانا گلستانفاطمه ابراهیمی20
7521-32-2300شهید حججی مشهدتارا یوسف21
1422-33-4200اریس طالیی اصفهانستایش شریعتی22
7723-33-1300(ب)ستارگان دلفین آیسا نصیری23
3224-34-1200اریس آینده سازان اصفهانتارا حاج زرگر24
6925-34-5300(ب)ستارگان دلفین سپینود مشیرفر25
5426-36-3100(ب)ممتازان البرز روژین مهرنیا26
9527-36-4100(الف)ممتازان البرز سروشا گروسی27
1028-45-5100(ب)ممتازان البرز زهرا باباعلی28
21اریس آینده سازان اصفهانپانیا موسویان29

نتیجه نهاییعصر- پنجشنبه1400/8/27: تاریخ

خطا



 سال15مسابقات شنای مسافت کوتاه جام ری دختران زیر 

( 1400پاییز - استان تهران  )  

متر کرال پشت7100

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاهنام و نام خانوادگیردیف
981-11-4501هیات شنا استان فارسویستا فروزش1
182-14-5301(الف)ممتازان البرز السا اکبری2
213-14-2501آوانا گلستانرامیال سحری3
264-14-4401(1)پیشتاز بانوان ملینا خالقی4
335-16-3401شهید هاشمی نژاد مشهدآیسان اخوین5
596-16-3301شهید هاشمی نژاد مشهدشیرین شیرخانی6
507-17-3501(الف)ستارگان دلفین مانیا کسروی7
528-17-2401(2)پیشتاز بانوان آرتینا عالمی8
569-18-5401(2)پیشتاز بانوان آمیتیس دالوری9
5810-19-1401شهید حججی مشهدنگین عباسی10
8211-19-5501(الف)ستارگان دلفین آیلین ابدالی11
6812-21-4301شهید حججی مشهدآوین آرزو12
1213-23-3201اریس طالیی اصفهانثنا ادهم13
6214-23-2201اریس طالیی اصفهانستایش رجب زاده14
4515-24-1501(ب)ستارگان دلفین نگار قاسمی دوست15
5016-30-1301(ب)ستارگان دلفین باران هادی کمال16
5517-31-3101اریس آینده سازان اصفهانهانیه علوی17
0718-32-4101اریس آینده سازان اصفهانتارا حاج زرگر18
0919-32-4201آوانا گلستانموژان امامی19
38-23-2301هیات شنا استان فارسصوفیا عزیزی20
خطا55-31-2101(الف)ممتازان البرز سالله باقرزاده21

خطا

نتیجه نهاییعصر- پنجشنبه1400/8/27: تاریخ



 سال15مسابقات شنای مسافت کوتاه جام ری دختران زیر 

( 1400پاییز - استان تهران  )  

متر آزاد8400

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاهنام و نام خانوادگیردیف
011-04-2405شهید هاشمی نژاد مشهدآیسان اخوین1
222-06-3305شهید حججی مشهدساتگین صادقی زاده2
773-07-4405(الف)ستارگان دلفین پریا شمبوری3
994-07-1305غدیر گرگانوانیا عظیمی فر4
135-08-3205هیات شنا استان فارسرومینا ابراهیمی5
946-08-3405(1)پیشتاز بانوان سویل مختارپور6
597-12-5405(الف)ستارگان دلفین مانیا کسروی7
968-14-4205شهید حججی مشهدآوین آرزو8
639-19-1405هیات شنای شهررییاسمین یارولی9
5310-20-5205آوانا گلستانآیدا کیخائی10
7811-21-5305(2)پیشتاز بانوان آرتینا عالمی11
5912-29-2205آوانا گلستانفاطمه ابراهیمی12
3413-47-3105اریس طالیی اصفهانستایش شریعتی13
8114-50-4305(ب)ستارگان دلفین آیسا نصیری14
9715-59-4105اریس طالیی اصفهانستایش رجب زاده15
3616-21-2306(ب)ستارگان دلفین نگار قاسمی دوست16
7217-33-2106اریس آینده سازان اصفهانهانیه علوی17

نتیجه نهاییعصر- پنجشنبه1400/8/27: تاریخ



 سال15مسابقات شنای مسافت کوتاه جام ری دختران زیر 

( 1400پاییز - استان تهران  )  

متر قورباغه9100

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاهنام و نام خانوادگیردیف
781-22-4501هیات شنای شهرریآرمیتا یوسفی1
032-23-2401(الف)ممتازان البرز السا اکبری2
773-27-5401شهید حججی مشهدساتگین صادقی زاده3
474-28-1501(الف)ستارگان دلفین مانیا کسروی4
605-28-3501(1)پیشتاز بانوان پرگل آخوندنسب5
656-29-2501(الف)ستارگان دلفین آیلین ابدالی6
837-29-3301آوانا گلستانآدرینا باقری7
848-29-4301شهید حججی مشهدآوین آرزو8
509-30-2301شهید هاشمی نژاد مشهدتهمینه یزدانی9
8910-30-5501(1)پیشتاز بانوان نیکا نجفی زاده10
6711-31-5301(2)پیشتاز بانوان زهرا محمدی11
4012-32-2201آوانا گلستانرامیال سحری12
5013-33-1401(2)پیشتاز بانوان شمیم مولوی13
2514-34-3201اریس طالیی اصفهانرز نصر14
9215-34-3401(ب)ستارگان دلفین سپینود مشیرفر15
3016-35-1301شهید هاشمی نژاد مشهدمهدیه زحمت کش16
8917-36-4401(ب)ستارگان دلفین آیسا نصیری17
2618-38-4201اریس طالیی اصفهاننازگل واقعی18
4819-48-4101اریس آینده سازان اصفهانساناز حمزه زاده19
6420-48-3101(ب)ممتازان البرز فاطمه دره کردی20
2121-56-5201(الف)ممتازان البرز آدرینا داور21
1722-01-2102(ب)ممتازان البرز زهرا باباعلی22

نتیجه نهاییعصر- پنجشنبه1400/8/27: تاریخ



 سال15مسابقات شنای مسافت کوتاه جام ری دختران زیر 

( 1400پاییز - استان تهران  )  

متر پروانه1050

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاهنام و نام خانوادگیردیف
411-31-1600غدیر گرگانهانا سادات حسینی1
782-31-2600(الف)ممتازان البرز السا اکبری2
263-32-4600(1)پیشتاز بانوان سویل مختارپور3
674-32-3600هیات شنای شهرریپارمیس عرب4
145-33-2500آوانا گلستانآیدا کیخائی5
386-33-1500شهید هاشمی نژاد مشهدشیرین شیرخانی6
707-33-5500هیات شنا استان فارسرومینا ابراهیمی7
778-33-3400هیات شنا استان فارسویستا فروزش8
609-34-4400شهید حججی مشهدنگین عباسی9
7710-34-1400هیات شنای شهررییاسمین یارولی10
8911-34-3500(الف)ستارگان دلفین پریا شمبوری11
3312-35-4500(الف)ستارگان دلفین آترین دهقانی زاده12
5013-35-5600(1)پیشتاز بانوان نیکا نجفی زاده13
5114-35-2400دختران ریستایش صادق14
5114-35-5400دختران ریسوگل صادق15
5716-35-1300آوانا گلستانموژان امامی16
2017-36-3100اریس طالیی اصفهانثنا ادهم17
0918-37-3200اریس طالیی اصفهانستایش شریعتی18
2519-37-3300شهید حججی مشهدتارا یوسف19
9420-37-4300شهید هاشمی نژاد مشهدمهدیه زحمت کش20
1421-40-5300(ب)ستارگان دلفین مهتاب دانش سرشت21
5222-40-4200(ب)ممتازان البرز روژین مهرنیا22
1023-41-2200(2)پیشتاز بانوان شمیم مولوی23
1524-41-4100اریس آینده سازان اصفهانتارا حاج زرگر24
2625-43-5200(الف)ممتازان البرز سروشا گروسی25
3026-44-2100اریس آینده سازان اصفهانپانیا موسویان26
5927-44-2300(ب)ستارگان دلفین نگار قاسمی دوست27

نتیجه نهاییعصر- پنجشنبه1400/8/27: تاریخ


