
1

توضیحاتمقامرکوردخطدسته نام مدرسهنام و نام خانوادگیردیف

اول4401:06:25ایرن آکواتیکس شیرازصوفیا عزیزی1

دوم4501:14:12اریس اصفهانعسل نظری2

سوم4301:16:78اریس اصفهانفاطمه ترکی3

3401:22:94هیات شنا استان فارس الفاناهیتا دهقانیان4

4201:23:87چهارمحال و بختیاریکوثر خسرونیا5

4701:24:34ایرن آکواتیکس شیرازدیانا رنجبر6

4601:24:93آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار7

3201:27:49هیات شنا استان فارس الففرنوش زارع8

3501:29:10چهارمحال و بختیاریغزل کریمی9

بسمه تعالی

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

(یادبود شهید عبدالمهدی کاظمی)

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

صبح روز اول متر آزاد100



2301:30:41هیات شنا استان فارس بآیناز خرمی10

1601:31:79هیات شنا منطقه آزاد اروندهستی آبادی 11

3301:32:35آینده سازان اریس اصفهانستایش موهبت12

2701:33:44ریف طالیی اصفهانالینا کیانی13

3701:35:03هیات شنا خوزستانمهرسا آیین پرست14

2501:40:37هیات شنا استان فارس جمهتاب قدوسی زاده15

1201:41:85هیات شنا منطقه آزاد اروندیسنا زمانی16

2401:42:50هیات شنا استان فارس جآوا لحسائی زاده17

2201:43:94ریف طالیی اصفهانفریماه صمدی18

2601:55:10ستاره ها اصفهانرومینا روح الهی19

1301:57:19آکادمی شنا منطقه آزاد اروندرامیال ابراهیم زاده20

1402:14:00آبنوس اصفهاننگار زارعان21

1502:36:16آبنوس اصفهانباران اطراقچی22

غایب36هیات شنا استان فارس بآرشیدا عبدالهی23



2

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول4500:40:69اریس اصفهانفاطمه ترکی1

دوم4700:41:10ایرن آکواتیکس شیرازمهربانو عباسی زاده2

سوم4400:42:97هیات شنا استان فارس الفآویسا غالمی3

4200:44:33هیات شنا استان فارس الفساینا رحمان ستایش4

3400:47:47هیات شنا استان فارس جمهتاب قدوسی زاده5

3300:47:75ایرن آکواتیکس شیرازلیانا نوبخت6

3200:49:47آینده سازان اریس اصفهانمهسا علی محمدی7

3500:49:78هیات شنا استان فارس بآیسانا همایون8

4300:51:75چهارمحال و بختیاریسها نیکبخت9

3600:52:12هیات شنا استان فارس بایرانا فرهومند10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

صبح روز اولمتر قورباغه50



1200:52:64هیات شنا منطقه آزاد اروندهستی آبادی11

3700:56:81هیات شنا خوزستانآنوشا ناصری راد12

2200:56:94ستاره ها اصفهانالینا کمالی13

2300:57:22ریف طالیی اصفهانفریماه صمدی14

1700:57:93هیات شنا منطقه آزاد اروندالینا آهوپای15

2400:59:03اریس اصفهانپریا میرطاووسی16

1600:5950آکادمی شنا منطقه آزاد اروندرامیال ابراهیم زاده17

2701:02:15هیات شنا خوزستانرقیه شریفی مقدم18

2601:02:81ریف طالیی اصفهانراحیل کیانپور19

1501:05:50آبنوس اصفهانباران اطراقچی20

1301:26:53آبنوس اصفهانزینب امینی21

خطا4600:49:53چهارمحال و بختیارییسنا فرهمند22

خطا2500:59:00آینده سازان اریس اصفهانبنیتا فرداد23

خطا1401:02:64ستاره ها اصفهانرومینا روح الهی24



3

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول3401:16:66ایرن آکواتیکس شیرازصوفیا عزیزی1

دوم3301:26:34اریس اصفهانفاطمه ترکی2

سوم3501:30:81هیات شنا استان فارس الفساینا رحمان ستایش3

3601:31:60اریس اصفهانمهیسا همت کار4

3701:32:90هیات شنا استان فارس الفآناهیتا دهقانیان5

3201:35:11ایرن آکواتیکس شیرازترنم قائدی6

2601:44:00آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار7

2701:44:28هیات شنا استان فارس بباران رستمی8

2201:52:80هیات شنا استان فارس جآوا لحسائی زاده9

1502:06:03هیات شنا خوزستانآنوشا ناصری راد10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

صبح روز اولمتر کرال پشت100



1302:19:50ریف طالیی اصفهانراحیل کیانپور11

خطا1202:16:10هیات شنا منطقه آزاد اروندیسنا زمانی12

خطا1401:50:84هیات شنا استان فارس بآیناز خرمی13

خطا1602:15:84هیات شنا منطقه آزاد اروندالینا آهوپای14

خطا2301:45:66چهارمحال و بختیاریهلیا همتی15

خطا2401:39:95چهارمحال و بختیاریکوثر خسرونیا16

خطا2501:39:04آینده سازان اریس اصفهانستایش موهبت17



4

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

1

صوفیا عزیزی

مهربانو عباسی زاده

میترا رمزی

دیانا رنجبر

اول2402:36:21ایرن آکواتیکس شیراز

2

مهیسا همت کار

فاطمه ترکی

ستایش فالحتی

عسل نظری

دوم2302:38:60اریس اصفهان

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

صبح روز اول متر مختلط تیمی4×50



3

ساینا رحمان ستایش

آویسا غالمی

نگار سخنور

آناهیتا دهقانیان

سوم2502:40:34هیات شنا استان فارس الف

4

هلیا همتی

یسنا فرهمند

غزل کریمی

کوثر خسرونیا

2603:00:38چهارمحال و بختیاری

5

باران رستمی

آیسانا همایون

نیایش زارع

آیناز خرمی

2703:01:97هیات شنا استان فارس ب

6

ستایش موهبت

مهسا علی محمدی

عسل بهشتیان

پانیذ ستار

2203:03:67آینده سازان اریس اصفهان



7

الینا آهو پای

هستی ابادی

رتاج کعبی پور

صبا عبدالهی

1303:33:25هیات شنا منطقه آزاد اروند

8

آنوشا ناصری راد

سونیا رسولی

نیایش محمودی

مهرآسا آیین پرست

1403:39:04هیات شنا خوزستان

9

آال ملکی

باران اطراقچی

نگار زارعان

زینب امینی

خطا15آبنوس اصفهان



5

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول4403:08:64اریس اصفهانفاطمه ترکی1

دوم4503:13:75ایرن آکواتیکس شیراز مهربانو عباسی زاده2

سوم4603:20:25هیات شنا استان فارس الفآویسا غالمی3

4703:34:78اریس اصفهانستایش فالحتی4

4203:35:90هیات شنا استان فارس الفساینا رحمان ستایش5

4303:43:88ایرن آکواتیکس شیراز لیانا نوبخت6

3403:51:10آینده سازان اریس اصفهانمهسا علی محمدی7

2403:53:50هیات شنا استان فارس جمهتاب قدوسی زاده8

3303:54:37هیات شنا استان فارس بآیسانا همایون9

3503:56:19آینده سازان اریس اصفهانستایش موهبت10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

عصر روز اولمتر قورباغه200



3704:04:37چهارمحال و بختیاریسها نیکبخت11

3204:05:20چهارمحال و بختیاری یسنا فرهمند12

2504:18:38ریف طالیی اصفهانفریماه صمدی13

1304:21:43هیات شنا منطقه آراد اروندآیه قاسمی نژاد14

1504:42:59هیات شنا منطقه آراد اروندرتاج کعبی پور15

2304:47:28هیات شنا خوزستاننیایش محمودی16

1405:26:36آبنوس اصفهاننگار زارعان17

2205:49:29آبنوس اصفهانباران اطراقچی18

خطا2604:21:06هیات شنا خوزستانسونیا رسولی19

خطا3604:02:81هیات شنا استان فارس بایرنا فرهومند20



6

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول 3401:17:36ایرن آکواتیکس شیرازصوفیا عزیزی1

دوم3501:25:15اریس اصفهانفاطمه ترکی2

سوم3301:27:47هیات شنا استان فارس الفآویسا غالمی3

3201:28:23ایرن آکواتیکس شیرازمهربانو عباسی زاده4

3701:30:53هیات شنا استان فارس الفنگار سخنور5

2301:36:62چهارمحال و بختیاریکوثر خسرونیا6

2501:38:87آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار7

2401:42:04آینده سازان اریس اصفهانستایش موهبت8

2201:43:63چهارمحال و بختیاریغزل کریمی9

2701:47:44هیات شنا استان فارس بآیناز خرمی10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

عصر روز اولمتر مختلط انفرادی100



1401:48:90ریف طالیی اصفهانالینا کیانی11

2601:49:10هیات شنا استان فارس بباران رستمی12

1301:57:56هیات شنا خوزستانمهرسا آیین پرست13

1201:58:84هیات شنا منطقه آزاد اروندرتاج کعبی پور14

1502:25:18آبنوس اصفهاننگار زارعان15

خطا3601:28:75اریس اصفهانعسل نظری16

نیمه تمام16هیات شنا منطقه آزاد اروندهستی آبادی 17



7

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول4400:32:73ایرن آکواتیکس شیراز صوفیا عزیزی1

دوم4500:36:97هیات شنا استان فارس الفنگار سخنور2

سوم4600:39:22ایرن آکواتیکس شیراز مهربانو عباسی زاده3

4700:39:53اریس اصفهانعسل نظری4

4200:40:40اریس اصفهانفاطمه ترکی5

4300:40:59هیات شنا استان فارس الفآویسا غالمی6

3300:41:00هیات شنا استان فارس بنیایش زارع7

3600:45:75آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار 8

3500:46:31چهارمحال و بختیاریفاطمه فرج زاده9

3700:48:10آینده سازان اریس اصفهانعسل بهشتیان10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

عصر روز اولمتر پروانه50



3200:49:73هیات شنا استان فارس بآیناز خرمی11

2400:51:73ریف طالیی اصفهانالینا کیانی12

2300:52:25هیات شنا خوزستانمهرسا آیین پرست13

2500:52:90هیات شنا استان فارس جآوا لحسائی زاده14

1400:56:76آکادمی شنا منطقه آزاد اروندرامیال ابراهیم زاده15

2601:03:78ستاره ها اصفهانالینا کمالی16

انصراف15هیات شنا منطقه آزاد اروندهستی آبادی17

خطا13هیات شنا منطقه آزاد اروندرتاج کعبی پور18

خطا22هیات شنا خوزستانلیان فرخ منش19

خطا34چهارمحال و بختیاریغزل کریمی20

نیمه تمام27آبنوس اصفهاننگار زارعان21



8

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

1

صوفیا عزیزی

مهربانو عباسی زاده

ترنم قائدی

دیانا رنجبر
اول2505:17:22ایرن آکواتیکس شیراز

2

فاطمه ترکی

ستایش فالحتی

مهیسا همت کار

عسل نظری

دوم2405:21:28اریس اصفهان

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

عصر روز اولمتر آزاد تیمی4×100



3

نگار سخنور

آناهیتا دهقانیان

ساینا رحمان ستایش

آویسا غالمی

سوم2305:25:54هیات شنا استان فارس الف

4

غزل کریمی

فاطمه فرج زاده

هلیا همتی

کوثر خسرونیا

2606:09:18چهارمحال و بختیاری

5

ستایش موهبت

مهسا علی محمدی

فرناز حمزه زاده

پانیذ ستار

2206:19:26آینده سازان اریس اصفهان

6

آیناز خرمی

باران رستمی

نیایش زارع

آیسانا همایون

1406:25:11هیات شنا استان فارس ب



7

صبا عبدالهی

رتاج کعبی پور

یسنا زمانی

هستی آبادی

1506:58:68هیات شنا منطقه آزاد اروند

8

سونیا رسولی

نیایش محمدی

آنوشا ناصری راد

مهرسا آیین پرست

1307:12:34هیات شنا خوزستان



9

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول4400:30:56ایرن آکواتیکس شیرازصوفیا عزیزی1

دوم4500:34:00اریس اصفهانعسل نظری2

سوم4300:34:10اریس اصفهانفاطمه ترکی3

4600:35:22ایرن آکواتیکس شیرازدیانا رنجبر4

3500:36:28هیات شنا استان فارس الفآناهیتا دهقانیان5

4200:36:46چهارمحال و بختیاریکوثر خسرونیا6

4700:36:75هیات شنا استان فارس الفآویسا غالمی7

3300:38:09آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار8

3400:38:13چهارمحال و بختیاریفاطمه فرج زاده9

3600:39:48آینده سازان اریس اصفهانستایش موهبت10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

1401مردادماه7و6

صبح روز دوممتر آزاد 50



3700:39:69هیات شنا خوزستانمهرسا آیین پرست11

2400:40:17هیات شنا استان فارس بباران رستمی12

1200:40:18هیات شنا منطقه آزاد اروندهستی آبادی13

2300:43:25هیات شنا استان فارس جمهتاب قدوسی زاده14

1700:43:54هیات شنا منطقه آزاد اروندصبا عبدالهی15

2500:44:47هیات شنا استان فارس جآوا لحسائی زاده16

1400:46:11ستاره ها اصفهانرومینا روح الهی17

2600:46:67هیات شنا خوزستانلیان فرخ منش18

2700:48:44ریف طالیی اصفهانراحیل کیانپور19

1600:49:84آکادمی شنا منطقه آزاد اروندرامیال ابراهیم زاده20

2200:54:44ریف طالیی اصفهانفریماه صمدی21

1500:57:28آبنوس اصفهاننگار زارعان22

انصراف13آبنوس اصفهانزینب امینی 23

غایب32هیات شنا استان فارس بآرشیدا عبدالهی24



10

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول4401:29:37اریس اصفهانفاطمه ترکی1

دوم4601:30:75ایرن آکواتیکس شیرازمهربانو عباسی زاده2

سوم4501:30:96هیات شنا استان فارس الفآویسا غالمی3

4301:39:71هیات شنا استان فارس الفساینا رحمان ستایش4

4701:40:47اریس اصفهانستایش فالحتی5

4201:44:79ایرن آکواتیکس شیرازلیانا نوبخت6

3301:49:97آینده سازان اریس اصفهانمهسا علی محمدی7

3401:50:89هیات شنا استان فارس بآیسانا همایون8

3201:51:95چهارمحال و بختیارییسنا فرهمند9

3701:52:40آینده سازان اریس اصفهانستایش موهبت10

2401:53:82هیات شنا استان فارس جمهتاب قدوسی زاده 11

3601:54:31چهارمحال و بختیاریسها نیکبخت12

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

صبح روز دوممتر قورباغه100



3501:55:15هیات شنا استان فارس بایرانا فرهومند13

1301:59:87هیات شنا منطقه آزاد اروندآیه قاسمی نژاد14

2302:03:91ریف طالیی اصفهانفریماه صمدی15

2202:04:75هیات شنا خوزستانسونیا رسولی16

1502:12:94هیات شنا منطقه آزاد اروندالینا آهوپای17

2502:13:87هیات شنا خوزستاننیایش محمودی18

2602:22:10ریف طالیی اصفهانراحیل کیانپور19

2702:25:59آبنوس اصفهانباران اطراقچی20

1403:08:71آبنوس اصفهانزینب امینی21



11

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول3401:19:80ایرن اکواتیکس شیرازصوفیا عزیزی1

دوم3501:26:31هیات شنا استان فارس الفنگار سخنور2

سوم3601:32:22هیات شنا استان فارس الفآویسا غالمی3

3301:34:88اریس اصفهانعسل نظری4

2501:37:32ایرن اکواتیکس شیرازمیترا رمزی5

2301:47:09آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار6

3201:49:68چهارمحال و بختیاریغزل کریمی7

1401:58:71هیات شنا خوزستانمهرسا آیین پرست8

1202:05:23ریف طالیی اصفهانالینا کیانی9

2702:06:40آینده سازان اریس اصفهانفرناز حمزه زاده10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

صبح روز دوممتر پروانه100



2202:06:71اریس اصفهانآدرینا موسویان11

3702:13:72چهارمحال و بختیاریسها نیکبخت12

انصراف17آبنوس اصفهاننگار زارعان13

خطا13هیات شنا منطقه ازاد اروندرتاج کعبی پور14

خطا16هیات شنا منطقه ازاد اروندیسنا زمانی15

خطا26هیات شنا استان فارس بنیایش زارع16

غایب24هیات شنا استان فارس بآرشیدا عبدالهی17

نیمه تمام15هیات شنا خوزستاننیایش محمودی18



12

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

1

صوفیا عزیزی

مهربانو عباسی زاده

ترنم قائدی

لیانا نوبخت

میترا رمزی

دیانا رنجبر

اول2403:43:40ایرن آکواتیکس شیراز

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

صبح روز دوم متر آزاد تیمی6×50



2

آویسا غالمی

سوگل غفاری

نگار سخنور

فرنوش زارع

ساینا رحمان ستایش

آناهیتا دهقانیان

دوم2303:46:07هیات شنا استان فارس الف

3

عسل نظری

پریا میرطاووسی

آدرینا موسویان

ستایش فالحتی

مهیسا همت کار

فاطمه ترکی

سوم2503:56:21اریس اصفهان

4

غزل کریمی

سها نیکبخت

یسنا فرهمند

فاطمه فرج زاده

هلیا همتی

کوثر خسرونیا

2604:11:53چهارمحال و بختیاری



5

ستایش موهبت

فرناز حمزه زاده

بنیتا فرداد

عسل بهشتیان

مهسا علی محمدی

پانیذ ستار

1404:26:61آینده سازان اریس اصفهان

6

صبا عبدالهی

الینا آهوپای

رتاج کعبی پور

آیه قاسمی نژاد

یسنا زمانی

هستی آبادی

1504:39:84هیات شنا منطقه آزاد اروند

7

سونیا رسولی

رقیه شریفی مقدم

آنوشا ناصری راد

لیان فرخ منش 

نیایش محمودی

مهرسا آیین پرست

1304:45:13هیات شنا خوزستان



13

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول4402:26:58ایرن آکواتیکس شیرازصوفیا عزیزی1

دوم4302:46:19اریس اصفهانعسل نظری2

سوم4602:54:37اریس اصفهانمهیسا همت کار3

3303:01:44آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار4

4503:01:59هیات شنا استان فارس الفنگار سخنور5

3603:10:51هیات شنا استان فارس الفسوگل غفاری6

3403:12:92ایرن آکواتیکس شیرازمهربانو عباسی زاده7

3203:14:21هیات شنا استان فارس بآیناز خرمی8

4703:14:28چهارمحال و بختیاریکوثر خسرونیا9

2503:27:41ریف طالیی اصفهانالینا کیانی10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

عصر روز دوممتر آزاد 200



2403:27:62هیات شنا خوزستانمهرسا آیین پرست11

3703:28:59آینده سازان اریس اصفهانفرناز حمزه زاده12

3503:39:25چهارمحال و بختیاریهلیا همتی13

2303:46:59ریف طالیی اصفهانفریماه صمدی14

2603:50:00هیات شنا منطقه آزاد اروندرتاج کعبی15

1303:54:62هیات شنا منطقه آزاد اروندصبا عبدالهی16

1505:23:90آبنوس اصفهاننگار زارعان17

1405:29:56آبنوس اصفهانباران اطراقچی18

غایب42هیات شنا استان فارس بآرشیدا عبدالهی19



14

توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

اول4400:34:90ایرن آکواتیکس شیرازصوفیا عزیزی1

دوم4700:40:00اریس اصفهانفاطمه ترکی2

سوم4600:40:69هیات شنا استان فارس الفساینا رحمان ستایش3

4300:42:37اریس اصفهانمهیسا همت کار4

3500:43:41ایرن آکواتیکس شیرازترنم قائدی5

3300:44:69هیات شنا استان فارس بباران رستمی6

4500:45:31چهار محال و بختیاریکوثر خسرونیا7

3200:45:73آینده سازان اریس اصفهانستایش موهبت8

3600:49:44آینده سازان اریس اصفهانپانیذ ستار 9

2500:49:72هیات شنا خوزستانآنوشا ناصری راد10

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

عصر روز دوم مترکرال پشت50



3700:50:00هیات شنا استان فارس جآوا لحسائی زاده11

3400:50:04چهار محال و بختیاریهلیا همتی12

2400:51:85هیات شنا استان فارس بآیناز خرمی13

2600:55:72ریف طالیی اصفهانفریماه صمدی14

2200:56:38ستاره ها اصفهانرومینا روح الهی15

2700:57:53ستاره ها اصفهانالینا کمالی16

1400:57:82هیات شنا خوزستانلیان فرخ منش17

1200:59:11هیات شنا منطقه آزاد اروندالینا آهوپای18

2301:01:87ریف طالیی اصفهانراحیل کیانپور19

1301:15:06آبنوس اصفهانزینب امینی20

1501:29:47آبنوس اصفهانآال ملکی21

خطا16هیات شنا منطقه آزاد اروندصبا عبدالهی22

خطا42هیات شنا استان فارس الفآناهیتا دهقانیان23
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توضیحاتمقامرکوردخطدستهباشگاه/نام مدرسه نام و نام خانوادگیردیف

1

صوفیا عزیزی

میترا رمزی

لیانا نوبخت

مهربانو عباسی زاده

اول2302:36:12ایرن آکواتیکس شیراز

2

آویسا غالمی

ساینا رحمان ستایش

سوگل غفاری

نگار سخنور

دوم2402:40:57هیات شنا استان فارس الف

3

فاطمه ترکی

مهیسا همت کار

ستایش فالحتی

عسل نظری

سوم2502:47:53اریس اصفهان

 

سال12-11جشنواره شنای دختران رده سنی 

پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر-استان اصفهان،شهرستان مبارکه 

ویژه استان های جنوب کشور

مردادماه7و6

عصر روز دوم متر پروانه4×50



4

کوثر خسرونیا

سها نیکبخت

فاطمه فرج زاده

غزل کریمی

2603:12:53چهار محال و بختیاری

5

آیناز خرمی

باران رستمی

آیسانا همایون

نیایش زارع

2203:13:40هیات شنا استان فارس ب

6

ستایش موهبت

فرناز حمزه زاده

عسل بهشتیان

پانیذ ستار

1403:17:01آینده سازان اریس اصفهان

7

آنوشاد ناصری

لیان فرخ مش

سونیا رسولی

مهرسا آیین پرست

خطا13هیات شنا خوزستان



8

یسنا زمانی

صبا عبدالهی

رتاج کعبی پور

هستی آبادی

خطا15هیات شنا منطقه آزاد اروند


