
1

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول6601:15.31اریس اصفهانعلیرضا صادقی1

دوم6301:15.34اریس اصفهانامیر علی صالحی2

سوم6201:16.71بوعلی سینا همدانرهام الماسی نژاد3

چهارم6401:18.04سوییم تلنت اراککیان اطمینان4

پنجم5601:20.53 قهرمانی ستارگان اصفهانعلی پهلوان نژاد5

ششم6501:21.01سوییم تلنت اراکمحسن یوسفی راد6

6701:23.93سرزمین شنا شیرازنیکان ساریخانی7

1301:24.31سوییم تلنت اراکپرهام فراهانی8

1501:26.12سوییم تلنت اراکصالح جیریایی9

5201:26.21 قهرمانی ستارگان اصفهانکیان میراحمدی کرمی10

4401:27.42آینده سازان اریس اصفهانرهام صنعتی11

2501:29.03ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد کبیرزاده12

5401:29.39سرزمین شنا شیرازآدرین خلیلی13

4301:29.76هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی14

2601:29.81ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد مهرابی15

5701:31.37 اریس اصفهانحسین گرامی16

2201:31.95ستارگان شنا نجف آبادحسین رحمانی17

2301:34.28بوعلی سینا همدانسپهراد رفائی18

3401:34.46 قهرمانی ستارگان اصفهانایلیا باسکیان اف19

5301:35.67خوشبخت اصفهانسجاد غفاری20

3701:37.54پیشرو مرکزیآراد محمودی21

1601:38.14بوعلی سینا همدانباربد شرفخانی22

4501:44.45خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا23

4201:45.87دراگون اصفهانسامیار نجاتی24

بسمه تعالی

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

صبح روز اول متر آزاد100



3201:46.75ستارگان شنا نجف آبادامیرعلی شریفی25

2701:47.46ستارگان شنا نجف آبادمهدی جمشیدیان26

3301:48.00 قهرمانی ستارگان اصفهانشنتیآ کرباسی27

5501:48.31خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده28

2401:48.43پیشرو مرکزیعلی عرب 29

4701:55.46خوشبخت اصفهانمحمدعلی خردمند30

1401:55.48بوعلی سینا همدانامیرحافظ گودینی31

3601:56.04هیات شنا فریدونشهر اصفهانسامیار ملیانیان 32

4602:07.78دراگون اصفهانمحمد متین طالبی 33

3502:10.09دراگون اصفهانعلی مطهری نیا34

2

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول6200:45.04سرزمین شنا شیرازنیکان ساریخانی1

دوم6300:45.62اریس اصفهانامیر محمدهادی2

سوم6700:46.09قهرمانی ستارگان اصفهانعلی پهلوان نژاد3

چهارم6600:46.64اریس اصفهانمحمد امین صلواتی4

پنجم6400:46.97 سوییم تلنت اراککیان اطمینان5

ششم5400:49.73سرزمین شنا شیرازماهان سختی6

5600:50.64قهرمانی ستارگان اصفهانکیان میراحمدی کرمی7

1300:50.78بوعلی سینا همدانرهام الماسی نژاد8

6500:51.50 سوییم تلنت اراکمحسن یوسفی راد9

5200:51.98آینده سازان اریس اصفهانرهام صنعتی10

2700:55.46ستارگان شنا نجف آبادعلی ابوترابی11

4700:55.54قهرمانی ستارگان اصفهانامیرعلی اسماعیلی12

5500:56.10اسپادانا اصفهانامیرحسین پناهی13

5700:57.18خوشبخت اصفهانسجاد غفاری14

صبح روز اول متر قورباغه50

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 



4400:57.28اسپادانا اصفهانپارسا پناهی15

1500:57.75پیشرو مرکزیآراد محمودی16

2400:57.85قاسمیون اصفهانمهدی بنی اسدی17

4600:57.89خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده18

2200:58.12پیشرو مرکزیعلی عرب 19

3401:00.00دراگون اصفهانعلی مطهری نیا20

3201:00.36هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی21

2601:00.93بوعلی سینا همدانسپهراد رفائی22

3301:02.75خوشبخت اصفهاننیما موذنی23

2301:03.07بوعلی سینا همدانباربد شرفخانی24

3501:03.43خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا25

3601:03.89هیات شنا فریدونشهر اصفهانسامیار ملیانیان 26

4301:04.07دراگون اصفهانمحمد امین مطیع27

2501:04.21بوعلی سینا همدانامیرحافظ گودینی28

4501:07.78اسپادانا اصفهانامیر علی کرمی29

4201:08.98دراگون اصفهانعلی نصر اصفهانی30

3701:11.92خوشبخت اصفهانشروین رضایی31

خطا14پیشرو مرکزینیما   یوسفی32

خطا53خوشبخت اصفهانمحمدعلی خردمند33

3

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول5700:37.62سرزمین شنا شیرازآرشام بای1

دوم5300:37.64اریس اصفهاناریا رمضانی2

سوم5600:38.12اریس اصفهانعلیرضا صادقی3

چهارم5400:39.30سوییم تلنت اراککیان اطمینان4

پنجم5200:41.90سرزمین شنا شیرازآدرین خلیلی5

ششم5500:42.62سوییم تلنت اراکپرهام فراهانی6

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

صبح روز اول متر پروانه50



4500:45.65قهرمانی ستارگان اصفهانکیان میراحمدی کرمی7

1400:49.43ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد مهرابی8

2200:50.12 بوعلی سینا همدانرهام الماسی نژاد9

4400:50.48 اریس اصفهانحسین گرامی10

1300:52.39ستارگان شنا نجف آبادحسین رحمانی11

1500:52.57ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد کبیرزاده12

4700:54.78قهرمانی ستارگان اصفهانامیرعلی اسماعیلی13

4200:56.40خوشبخت اصفهانسجاد غفاری14

2600:56.64 بوعلی سینا همدانسپهراد رفائی15

4300:56.68اسپادانا اصفهانامیرحسین پناهی16

3600:58.89دراگون اصفهانسامیار نجاتی17

3501:03.25خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا18

3401:04.87هیات شنا فریدونشهر اصفهانسامیار ملیانیان 19

2301:05.70 بوعلی سینا همدانباربد شرفخانی20

3301:12.64خوشبخت اصفهانمحمدعلی خردمند21

4601:13.90خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده22

2501:19.25 بوعلی سینا همدانامیرحافظ گودینی23

3701:21.23خوشبخت اصفهاننیما موذنی24

3201:24.73دراگون اصفهانمحمد امین مطیع25

خطا24خوشبخت اصفهانشروین رضایی26

4

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول4401:20.90اریس اصفهانامیر علی صالحی1

دوم4201:24.90اریس اصفهاناریا رمضانی2

سوم4601:36.01سرزمین شنا شیرازآدرین خلیلی3

چهارم4301:40.45سوییم تلنت اراکصالح جبریایی4

پنجم4701:4082سرزمین شنا شیرازامیدرضا غالمی حقیقی5

صبح روز اول متر کرال پشت100

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 



ششم4501:42.20سوییم تلنت اراکمحسن یوسفی راد6

1401:44.21ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد مهرابی7

2301:45.79هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی8

1501:47.95ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد کبیرزاده9

1301:48.85ستارگان شنا نجف آبادحسین رحمانی10

2201:49.48پیشرو مرکزیعلی عرب 11

3601:54.18قهرمانی ستارگان اصفهانکیاراد ضیائی12

3701:56.60خوشبخت اصفهانسجاد غفاری13

3202:00.31قهرمانی ستارگان اصفهانایلیا باسکیان اف14

3402:02.53اسپادانا اصفهانهانی هادی15

2502:06.90قهرمانی ستارگان اصفهانشنتیآ کرباسی16

2402:11.79خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده17

2702:12.82خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا18

3502:17.97دراگون اصفهانعلی نصر اصفهانی19

2602:26.57دراگون اصفهانامیر حسین منصوری20

3302:29.09دراگون اصفهانمحمد متین طالبی 21

5

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1

امیر علی صالحی

امیر محمد هادی

آریا رمضانی

علیرضا صادقی

اول2402:36.83اریس اصفهان

2

 

آدرین خلیلی

نیکان ساریخانی

آرشام بای

ماهان سختی

دوم2302:48.38سرزمین شنا شیراز

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

صبح روز اول متر مختلط تیمی4×50



3

صالح جبریایی

کیان اطمینان

پرهام فراهانی

محسن یوسفی راد

سوم2502:58.42سوییم تلنت اراک

4

کیاراد ضیائی

امیرعلی اسماعیلی

کیان میراحمدی

علی پهلوانی نژاد

چهارم2203:09.53قهرمانی ستارگان اصفهان

5

امیرمحمد کبیرزاده

علی ابوترابی

امیرمحمد مهرابی

حسین رحمانی

پنجم1303:14.96ستارگان شنا نجف آباد

6

رهام الماسی نژاد

امیر حافظ گودینی

سپهراد رفایی

باربد شرفخانی

ششم1403:39.71بوعلی سینا همدان

7

محمد امین مطیع

 علی مطهری نیا

سامیار نجاتی

علی نصر اصفهانی

2603:54.67دراگون اصفهان

8

نیما موذنی

سجاد غفاری

محمد حسین صادق زاده

طاها مشکل گشا

1504:06.44خوشبخت اصفهان

9

هانی هادی

امیر علی کرمی

پارسا پناهی

امیرحسین پناهی

2704:13.70اسپادانا اصفهان



6

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول1700:19.15سرزمین شنا شیرازآرشام بای1

دوم5500:20.03اریس اصفهانامیر محمدهادی2

سوم5400:20.47اریس اصفهاناریا رمضانی3

چهارم1600:22.93سوییم تلنت اراکپرهام فراهانی4

پنجم1500:23.28سوییم تلنت اراکصالح جیریایی5

ششم2700:23.51سرزمین شنا شیرازآدرین خلیلی6

4300:25.11قهرمانی ستارگان اصفهانعلی پهلوان نژاد7

5300:25.19خوشبخت اصفهانسجاد غفاری8

1300:25.28ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد مهرابی9

5200:25.32قهرمانی ستارگان اصفهانکیان میراحمدی کرمی10

1400:25.54ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد کبیرزاده11

5600:26.07خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده12

4500:26.18آینده سازان اریس اصفهانرهام صنعتی13

4200:27.06قهرمانی ستارگان اصفهانایلیا باسکیان اف14

2600:27.17بوعلی سینا همدانرهام الماسی نژاد15

3200:27.95قهرمانی ستارگان اصفهانشنتیآ کرباسی16

5700:28.15خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا17

2500:28.48دراگون اصفهانعلی مطهری نیا18

4600:29.75قهرمانی ستارگان اصفهانکیاراد ضیائی19

1200:30.20ستارگان شنا نجف آبادحسین رحمانی20

4700:30.32هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی21

(بدون فین)متر پای دلفین25

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

عصر روز اول



2200:30.54پیشرو مرکزینیما   یوسفی22

3400:30.79خوشبخت اصفهانمحمدعلی خردمند23

2300:31.42بوعلی سینا همدانامیرحافظ گودینی24

3700:31.59دراگون اصفهانسامیار نجاتی25

3500:35.70خوشبخت اصفهاننیما موذنی26

3300:36.12خوشبخت اصفهانشروین رضایی27

3600:38.14دراگون اصفهانمحمد امین مطیع28

2400:41.43هیات شنا فریدونشهر اصفهانسامیار ملیانیان 29

انصراف44 اریس اصفهانحسین گرامی30

7

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول4202:44.53 بوعلی سینا همدانرهام الماسی نژاد1

دوم4302:46.43اریس اصفهانامیر علی صالحی 2

سوم4402:47.46 سوییم تلنت اراککیان اطمینان3

چهارم4602:52.31اریس اصفهانآریا رمضانی4

پنجم3403:00.36سرزمین شنا شیرازآرشام بای5

ششم4503:04.14 سوییم تلنت اراکمحسن یوسفی راد6

3203:08.61قهرمانی ستارگان اصفهانکیان میراحمدی کرمی7

4703:10.35سرزمین شنا شیرازآدرین خلیلی8

1603:16.29ستارگان شنا نجف آبادحسین رحمانی9

1303:17.75ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد کبیرزاده10

1403:18.12 بوعلی سینا همدانباربد شرفخانی11

1503:20.40ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد مهرابی12

3703:21.25هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی13

3603:31.87دراگون اصفهانمحمد متین طالبی 14

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

عصر روز اول متر آزاد200



2203:35.34قهرمانی ستارگان اصفهانایلیا باسکیان اف15

3303:38.93دراگون اصفهانعلی نصر اصفهانی16

2403:38.98خوشبخت اصفهانسجاد غفاری17

2603:48.95قهرمانی ستارگان اصفهانکیاراد ضیائی18

2503:51.43خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا19

3504:14.51خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده20

2704:22.48 بوعلی سینا همدانامیرحافظ گودینی21

انصراف23هیات شنا فریدونشهر اصفهانسامیار ملیانیان 22

8

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول4201:37.05سرزمین شنا شیرازنیکان ساریخانی1
دوم4301:42.05اریس اصفهانامیر محمدهادی2
سوم3401:42.41قهرمانی ستارگان اصفهانعلی پهلوان نژاد3
سوم4601:42.41اریس اصفهانمحمد امین صلواتی4
پنجم4701:43.59سرزمین شنا شیرازآرشام بای5
ششم4401:44.38سوییم تلنت اراککیان اطمینان6
4501:52.84سوییم تلنت اراکمحسن یوسفی راد7
3501:57.35آینده سازان اریس اصفهانرهام صنعتی8
1602:03.15ستارگان شنا نجف آبادعلی ابوترابی9
2402:06.59خوشبخت اصفهانسجاد غفاری10
1302:08.56پیشرو مرکزیآراد محمودی11
1202:08.78بوعلی سینا همدانسپهراد رفائی12
2302:10.69هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی13
3202:11.62دراگون اصفهانعلی مطهری نیا14
3602:12.09دراگون اصفهانسامیار نجاتی15
3702:12.65خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده16
2702:15.94هیات شنا فریدونشهر اصفهانسامیار ملیانیان 17
1502:18.68بوعلی سینا همدانامیرحافظ گودینی18
2202:19.68خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا19

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

عصر روز اول متر قورباغه100



3302:23.76دراگون اصفهانمحمد امین مطیع20
2502:27.53خوشبخت اصفهانمحمدعلی خردمند21
1402:29.21قهرمانی ستارگان اصفهانشنتیآ کرباسی22
خطا26خوشبخت اصفهاننیما موذنی23

9

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول3300:37.20اریس اصفهانامیر علی صالحی1

دوم6400:38.54اریس اصفهاناریا رمضانی2

سوم6500:44.54سوییم تلنت اراکصالح جبریایی3

چهارم6300:45.25سوییم تلنت اراکپرهام فراهانی4

پنجم6200:45.57سرزمین شنا شیرازماهان سختی5

ششم6600:45.91سرزمین شنا شیرازامیدرضا غالمی حقیقی6

1200:47.10ستارگان شنا نجف آبادحسین رحمانی7

1300:47.46ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد مهرابی8

3400:48.01هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی9

1400:48.81ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد کبیرزاده10

2200:49.14پیشرو مرکزیعلی عرب 11

5400:49.69خوشبخت اصفهانسجاد غفاری12

5600:51.55قهرمانی ستارگان اصفهانکیاراد ضیائی13

5700:52.41اسپادانا اصفهانپارسا پناهی14

3600:52.59قهرمانی ستارگانامیرعلی اسماعیلی15

3500:52.90آینده سازان اریس اصفهانرهام صنعتی16

2500:53.11بوعلی سینا همدانباربد شرفخانی17

5500:55.62اسپادانا اصفهانهانی هادی18

4600:55.68قهرمانی ستارگان اصفهانایلیا باسکیان اف19

6700:57.41دراگون اصفهانعلی نصر اصفهانی20

2600:57.71بوعلی سینا همدانرهام الماسی نژاد21

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

عصر روز اول متر کرال پشت50



5300:59.48خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده22

4200:59.65قهرمانی ستارگان اصفهانشنتیآ کرباسی23

4301:00.05خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا24

3701:01.39خوشبخت اصفهاننیما موذنی25

2401:01.78خوشبخت اصفهانشروین رضایی26

4701:03.84دراگون اصفهانامیر حسین منصوری27

2301:05.82بوعلی سینا همدانسپهراد رفائی28

4401:06.02دراگون اصفهانمحمد امین مطیع29

5201:08.77اسپادانا اصفهانامیر علی کرمی30

4501:09.02دراگون اصفهانمحمد متین طالبی 31

3201:12.70خوشبخت اصفهانمحمدعلی خردمند32

2701:53.37پیشرو مرکزیکوروش امینی33

خطا15پیشرو مرکزینیما   یوسفی34

10

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

اول8600:33.41اریس اصفهانعلیرضا صادقی1

دوم8300:33.59اریس اصفهانامیر علی صالحی2

دوم8700:33.59 بوعلی سینا همدانرهام الماسی نژاد3

چهارم7300:35.51سرزمین شنا شیرازآرشام بای4

پنجم8400:35.87سوییم تلنت اراککیان اطمینان5

ششم7500:36.17سرزمین شنا شیرازنیکان ساریخانی6

8200:36.19قهرمانی ستارگان اصفهانعلی پهلوان نژاد7

8500:36.28سوییم تلنت اراکمحسن یوسفی راد8

7200:38.62آینده سازان اریس اصفهانرهام صنعتی9

7400:38.62قهرمانی ستارگان اصفهانکیان میراحمدی کرمی10

1500:38.78سوییم تلنت اراکپرهام فراهانی11

3400:39.64ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد کبیرزاده12

عصر روز اول متر آزاد50

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 



6200:39.71قهرمانی ستارگان اصفهانامیرعلی اسماعیلی13

3500:39.87ستارگان شنا نجف آبادحسین رحمانی14

5400:40.16هیات شنا فریدونشهر اصفهانامیر علی قالنی15

4700:40.40ستارگان شنا نجف آبادامیرمحمد مهرابی16

3700:41.29پیشرو مرکزینیما   یوسفی17

1400:41.37سوییم تلنت اراکصالح جیریایی18

2600:41.46سرزمین شنا شیرازآرتین عبدالهی19

4200:41.65 بوعلی سینا همدانسپهراد رفائی20

6400:43.00خوشبخت اصفهانسجاد غفاری21

3600:43.43ستارگان شنا نجف آبادعلی ابوترابی22

4600:43.84 بوعلی سینا همدانباربد شرفخانی23

6700:44.18قهرمانی ستارگان اصفهانایلیا باسکیان اف24

3300:44.60ستارگان شنا نجف آبادامیرعلی شریفی25

6300:44.64اسپادانا اصفهانامیرحسین پناهی26

2300:45.25پیشرو مرکزیآراد محمودی27

2400:45.57پیشرو مرکزیعلی عرب 28

4500:46.82قاسمیون اصفهانمهدی بنی اسدی29

6600:47.95اسپادانا اصفهانپارسا پناهی30

1300:48.16ستارگان شنا نجف آبادمهدی جمشیدیان31

5500:48.47دراگون اصفهانسامیار نجاتی32

6500:49.23خوشبخت اصفهانطاها مشگل گشا33

7600:49.53خوشبخت اصفهانمحمدحسین صادق زاده34

5600:50.38خوشبخت اصفهانمحمدعلی خردمند35

4300:53.46 بوعلی سینا همدانامیرحافظ گودینی36

5200:53.62خوشبخت اصفهاننیما موذنی37

5700:54.38خوشبخت اصفهانشروین رضایی38

5300:58.15دراگون اصفهانعلی نصر اصفهانی39

2501:42.76پیشرو مرکزیکوروش امینی40

انصراف32ستارگان شنا نجف آبادمهدی جمشیدیان41

انصراف77اریس اصفهانحسین گرامی42

خطا44هیات شنا فریدونشهر اصفهانسامیار ملیانیان 43



11

مقامرکوردخطدستهمدرسه شنا/نام باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1

علیرضا صادقی

محمد امین صلواتی

حسین گرامی

آریا رمضانی

امیرمحمد هادی

امیرعلی صادقی

اول1403:36.42اریس اصفهان

2

نیکان ساریخانی

ماهان سختی

امیدرضا غالمی حقیقی

آدرین خلیلی

آرتین عبدالهی

آرشام بای

دوم1603:56.59سرزمین شنا شیراز

3

کیاراد ضیایی

امیرعلی اسماعیلی

شنتیا کرباسی

ایلیا باسکیان اف

کیان میراحمدی

علی پهلوان نژاد

سوم1304:10.82قهرمانی ستارگان اصفهان

4

علی ابوترابی

امیر محمد کبیرزاده

امیرعلی شریفی

امیر محمد مهرابی

مهدی جمشیدیان

حسین رحمانی

چهارم1704:14.00ستارگان شنا نجف آباد

 

1401 شهریور ماه 11(جام شهدای ورزشکار)سال پسران10جشنواره زیر 

استان اصفهان،شهرستان مبارکه،پایگاه ملی مسافت کوتاه اسپینر

سال10-9رده سنی 

عصر روز اول متر آزاد تیمی6×50



5

طاها مشکل گشا

شروین رضایی

نیما موذنی

محمد علی خردمند

محمد حسین صادق زاده

سجاد غفاری

پنجم1204:52.12خوشبخت اصفهان

6

منصوری

مطهری

مطیع

متین طالبی

نصر

نجاتی

ششم1505:53.33دراگون اصفهان


