
مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

8 و زیر 8 سال50 متر آزاد1

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3300:42.190 استخر شهید حججی مشهد92امیرعلی ترابیان1

3500:45.780 حرکت و سالمت92آروین عیدی پور2

2400:48.060 مدرسه شنای قهرمان مشهد92محمد حسین موحد3

3400:51.070 حرکت و سالمت92محمدبردیا ترابیان4

1300:55.470 استخر شهید حججی مشهد92سامان صفاریان5

1400:55.880 راه المپیک92علیرضا قنبرزاده6

1501:02.100 استخر شهید حججی مشهد93جعفر نجیب راد7

2201:12.750 موج مشهد93شروین کسنوی8

3201:14.150 اورکا92مهرسام سادات طلب9

2701:16.790 اورکا92امیر حسین سادات10

2301:23.090 موج مشهد92اریس غالم زاده11

3601:27.680 اورکا92علیرضا قدوسی12

2601:48.150 موج مشهد94ارشان حسینی فرح آبادی13

2502:03.150 موج مشهد94سپهر زرین14

0غایبغایب31 اورکا94ایرج رخصت15

0غایبغایب37 اورکا93بهراد آقاسی زاده16

0غایبغایب38 اورکا94شهاب الدین هاشمی17



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

10-9 سال50 متر آزاد2

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

5400:32.250 حرکت و سالمت90سپهر سبزپوش1

3500:36.780 موج مشهد91امیرحسین عظیمی2

3400:39.530 موج مشهد90امیرپارسا جاللی3

3600:39.540 موج مشهد90محمد کیان امام دوست4

3300:40.810 موج مشهد91آدرین جاللی5

5600:41.090 هیات شنا نیشابور90سید علی میرزایی6

2600:41.100 مدرسه شنای قهرمان مشهد91محمد مهدی محمدیان7

5700:41.100 حرکت و سالمت91محمدحسین بزاززاده تربتی8

1400:42.870 راه المپیک90نیما قلیچی حصاری9

2300:43.160 هیات شنا نیشابور90وحید طالبی10

2400:43.410 استخر شهید حججی مشهد90احسان احمدی11

5300:43.620 حرکت و سالمت91پرهام یزدان فر12

2500:43.780 استخر شهید حججی مشهد91سید محمد وصال محمودی13

5200:43.810 هیات شنا نیشابور90یزدان قربانی14

3800:46.820 موج مشهد91امیر علی نصیری15

2200:47.570 مدرسه شنای قهرمان مشهد91ارشیا نیک بین16

5500:49.180 هیات شنا نیشابور91محمد زرندی17

2100:49.590 موج مشهد90امیرعباس کرمی سقی18

2700:51.000 مدرسه شنای قهرمان مشهد91طاها اسدی19

1300:54.380 استخر شهید حججی مشهد91پرهام انارکی20

1500:54.720 استخر شهید حججی مشهد91سلمان زحمتکش21

5100:54.910 هیات شنا نیشابور91یاسین سهرابی پور22

4300:56.620 اورکا91هومن گرجی23

3100:56.970 موج مشهد91امیرمحمد متین نژاد24

3700:57.630 موج مشهد90ابولفضل زارع25

4800:58.620 اورکا91عرفان نجاتیان کاشانی26

4700:59.560 اورکا90سید پارسا حسینی27

4401:03.220 موج مشهد91محمدکیان متقی28

4201:07.780 اورکا91حسام الدین ادهم هاشمی29

4101:15.560 اورکا90امیرارسالن ارمغانی30

4601:28.350 اورکا91ماهان جوکار31

4501:42.970 حرکت و سالمت91محمدحسین تجلی32

3202:08.970 موج مشهد91سید شروین شرفی33

0غایبغایب58 اورکا90الیار ابری34



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

12-11 سال100 متر آزاد3

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

6301:03.650 حرکت و سالمت88فرنام ثقفی1

6401:05.000 استخر شهید حججی مشهد88آرمین لعل اکبری2

6601:08.340 حرکت و سالمت88امیریوسف شاهزاده3

6501:10.030 هیات شنا نیشابور88امیر علی عیاشی4

6801:16.030 حرکت و سالمت88سعید سلیمانی5

4401:19.000 استخر شهید حججی مشهد89امیرمحمد قیصری زاده6

4601:19.660 هیات شنا نیشابور88ایلیا داوریان7

6701:20.690 استخر شهید حججی مشهد88سپهر یکتامنش8

5301:21.000 هیات شنا نیشابور88یاسین انجیدنی9

5401:21.180 استخر شهید حججی مشهد89محمد پارسا سلیقه10

3601:22.900 موج مشهد88متین فرید مهر11

4301:23.140 هیات شنا نیشابور89مهر سام سپهران12

2701:24.440 مدرسه شنای قهرمان مشهد88حسینعلی فرهنگی13

5701:25.590 حرکت و سالمت89محمد صدرا عبدالهی14

1401:28.440 راه المپیک89رهام عالمی15

2401:30.630 استخر شهید حججی مشهد89محمدصدرا حاجی مختاری16

5101:31.120 هیات شنا نیشابور88بردیا جمال17

6101:31.220 هیات شنا نیشابور88مهدی بوژآبادی18

5601:32.160 هیات شنا نیشابور89ایلیا اکرامی19

4101:34.030 حرکت و سالمت89علی عسگری نژاد توحیدی20

4701:35.350 حرکت و سالمت89ایلیا جهانی21

2601:35.380 مدرسه شنای قهرمان مشهد88بنیامین بیضایی22

4201:35.530 هیات شنا نیشابور88یاشار موحد23

5801:38.810 هیات شنا نیشابور88نیما آمارلو24

3501:38.850 موج مشهد89کیارش باقرزاده25

3801:39.100 اورکا88ابولفضل نجاتیان کاشانی26

5501:39.190 هیات شنا نیشابور89احسان ابراهیمیان27

2201:39.410 مدرسه شنای قهرمان مشهد88ایلیا فتحی28

1301:40.070 استخر شهید حججی مشهد89آرش اسکندری29

4501:40.840 هیات شنا نیشابور89سبحان سعادت30

2501:41.250 مدرسه شنای قهرمان مشهد89علیرضا نزاکتی مالک31

3101:43.790 اورکا89آریا جبرانی32

1501:45.500 راه المپیک89ایلیا زند بگلی33

4801:54.090 هیات شنا نیشابور89شایان شادی34

3401:56.970 مدرسه شنای قهرمان مشهد88وصال تنهایی35

3302:03.630 موج مشهد89کسری کرامتی36

2102:09.350 مدرسه شنای قهرمان مشهد88طاها صانعی37

0غایبغایب23 مدرسه شنای قهرمان مشهد89محمد پارسا قشنگ38



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

0غایبغایب32 حرکت و سالمت89محمد مهدی نیک خواه39

0خطاخطا37 اورکا88امیرحسین جعفرزاده40

0خطاخطا52 هیات شنا نیشابور89رامین طاهری41

0خطاخطا62 هیات شنا نیشابور88امیر علی سید آبادی42



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

14-13 سال100 متر آزاد4

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

4401:02.970 هیات شنا نیشابور86یزدان حصارنوی1

4201:03.340 استخر شهید حججی مشهد87مهدی فتوحی نیا2

1301:03.750 مدرسه شنای قهرمان مشهد87آبتین تاج الدین3

4501:03.810 هیات شنا نیشابور86امیر علی باقری4

4301:03.840 هیات شنا نیشابور86عباس میرشاهی5

4601:05.000 هیات شنا نیشابور87امیر علی ثابتی6

3501:07.340 استخر شهید حججی مشهد86ابولفضل سرداریان باجگیران7

4701:08.630 هیات شنا نیشابور87امیر حسین محسن ابادی8

2701:13.250 اورکا87پارسا بی ریایی9

4101:14.000 هیات شنا نیشابور87امیر رضا لگزیان10

3801:14.060 استخر شهید حججی مشهد86طاها خوش ید طوسی11

3601:14.250 هیات شنا نیشابور86محمد حاجی آبادی12

1401:17.470 راه المپیک87عرشیا علیمردانی13

3201:17.850 استخر شهید حججی مشهد87سید مهدی یار محمودی14

2801:18.720 استخر شهید حججی مشهد87ساالر روئیایی15

1101:19.810 موج مشهد86علیرضا رسولی16

3701:20.500 هیات شنا نیشابور86امیرعلی رحمتی17

1201:21.250 مدرسه شنای قهرمان مشهد86کوروش قلعه نویی18

2401:23.060 موج مشهد86سید ایریک مرتضوی19

3401:24.910 هیات شنا نیشابور87شهراد شجاعی20

1701:26.260 موج مشهد86علیرضا ذاکرزاده21

2301:26.930 موج مشهد87علیرضا کیانی خواه22

1601:27.100 مدرسه شنای قهرمان مشهد86احمدرضا نیک بین23

2601:31.310 حرکت و سالمت86مهرشاد خوش دل24

3301:31.810 هیات شنا نیشابور87پویان خرقانی25

1501:39.830 مدرسه شنای قهرمان مشهد87مهرداد رضایی26

2101:41.500 اورکا86سپهر سجادی27

2201:43.870 حرکت و سالمت87آبتین خاکسار28

3101:50.470 هیات شنا نیشابور87امیرحسین دهنوی29

2502:08.500 موج مشهد86اهورا صفرپور قلی خان30

0غایبغایب48 حرکت و سالمت86نیما زهرایی31



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

8 و زیر 8 سال50 متر قورباغه5

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1500:52.560 حرکت و سالمت92آروین عیدی پور1

1300:57.090 استخر شهید حججی مشهد92کسری کرمانی نژاد2

1200:58.440 مدرسه شنای قهرمان مشهد92محمد حسین موحد3

1401:00.430 حرکت و سالمت92محمدبردیا ترابیان4

1601:06.350 راه المپیک92علیرضا قنبرزاده5



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

10-9 سال50 متر قورباغه6

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1400:48.380 راه المپیک90نیما قلیچی حصاری1

3600:52.680 حرکت و سالمت91محمدحسین بزاززاده تربتی2

2500:55.220 موج مشهد91امیرحسین عظیمی3

1500:55.440 مدرسه شنای قهرمان مشهد91محمد مهدی محمدیان4

2400:56.160 مدرسه شنای قهرمان مشهد91طاها اسدی5

3200:56.540 هیات شنا نیشابور90سید علی میرزایی6

3300:58.470 حرکت و سالمت91پرهام یزدان فر7

3700:58.720 هیات شنا نیشابور90یزدان قربانی8

3100:59.310 هیات شنا نیشابور91یاسین سهرابی پور9

3500:59.690 هیات شنا نیشابور90پویان داودی10

1301:00.190 مدرسه شنای قهرمان مشهد91ارشیا نیک بین11

3801:05.690 اورکا91عرفان نجاتیان کاشانی12

2701:06.220 موج مشهد91امیرمحمد متین نژاد13

2201:06.340 موج مشهد90طاها خدیوی زننده14

3401:10.090 هیات شنا نیشابور91محمد زرندی15

2601:10.960 موج مشهد90عطا میر حسینی موسوی16

2301:11.780 موج مشهد90ابولفضل زارع17

2101:35.850 اورکا90سید پارسا حسینی18



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

12-11 سال100 متر قورباغه7

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

4401:21.500 استخر شهید حججی مشهد88آرتین اردکانیان1

4501:31.940 استخر شهید حججی مشهد88طاها کرمانی نژاد2

4701:32.500 حرکت و سالمت89ماهان میرشاهی3

4101:34.000 هیات شنا نیشابور88امیر علی عیاشی4

4301:34.030 حرکت و سالمت88سعید سلیمانی5

4201:36.870 استخر شهید حججی مشهد88سپهر یکتامنش6

3301:37.440 استخر شهید حججی مشهد89طاها بهروزفر7

4601:38.780 استخر شهید حججی مشهد89محمد پارسا سلیقه8

3101:39.340 اورکا88سیدامیرمحمد سیدان9

3401:49.430 هیات شنا نیشابور89مهر سام سپهران10

3601:51.280 استخر شهید حججی مشهد89سهیل لعل اکبری11

2401:51.970 استخر شهید حججی مشهد89محمد صالح جوان12

1301:52.690 استخر شهید حججی مشهد89امیر علی وظیفه دان13

3501:54.710 حرکت و سالمت89علی عسگری نژاد توحیدی14

1401:55.660 راه المپیک89رهام عالمی15

4801:56.060 هیات شنا نیشابور88نیما آمارلو16

3801:56.130 اورکا88ابولفضل نجاتیان کاشانی17

2501:56.500 مدرسه شنای قهرمان مشهد89علیرضا نزاکتی مالک18

3701:56.750 موج مشهد88متین فرید مهر19

2102:01.530 موج مشهد89کیارش باقرزاده20

2602:07.630 مدرسه شنای قهرمان مشهد88بنیامین بیضایی21

2202:10.590 مدرسه شنای قهرمان مشهد88ایلیا فتحی22

1502:17.350 راه المپیک89ایلیا زند بگلی23

3202:31.620 موج مشهد89کسری کرامتی24

2702:49.260 مدرسه شنای قهرمان مشهد88وصال تنهایی25

2303:37.840 مدرسه شنای قهرمان مشهد89محمد پارسا قشنگ26



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

14-13 سال100 متر قورباغه8

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3301:22.840 حرکت و سالمت86نیما زهرایی1

3401:24.310 استخر شهید حججی مشهد87امیرسبحان نصری2

1701:24.620 موج مشهد87امیر سجاد عظیمی برخورداری3

3501:24.660 هیات شنا نیشابور87امیر علی ثابتی4

3701:29.840 استخر شهید حججی مشهد87حامی فرخی5

3101:31.940 استخر شهید حججی مشهد86ابولفضل سرداریان باجگیران6

3601:32.470 هیات شنا نیشابور87امیر رضا لگزیان7

2101:37.750 استخر شهید حججی مشهد87ساالر روئیایی8

3201:38.820 هیات شنا نیشابور86محمد حاجی آبادی9

1101:39.900 موج مشهد86سید ایریک مرتضوی10

2801:43.400 استخر شهید حججی مشهد86طاها خوش ید طوسی11

2601:47.100 حرکت و سالمت86مهرشاد خوش دل12

1801:48.680 موج مشهد87یاسین آذرباد13

2501:51.970 هیات شنا نیشابور86امیرعلی رحمتی14

1301:54.350 مدرسه شنای قهرمان مشهد86کوروش قلعه نویی15

1201:55.810 موج مشهد86علیرضا رسولی16

3801:57.940 هیات شنا نیشابور87پویان خرقانی17

2402:01.750 هیات شنا نیشابور87شهراد شجاعی18

1502:05.590 مدرسه شنای قهرمان مشهد86احمدرضا نیک بین19

2302:10.650 هیات شنا نیشابور87امیرحسین دهنوی20

1602:14.310 موج مشهد86علیرضا ذاکرزاده21

1402:21.090 مدرسه شنای قهرمان مشهد87مهرداد رضایی22

0غایبغایب22 حرکت و سالمت87آبتین خاکسار23

0غایبغایب27 اورکا86سپهر سجادی24



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

8 و زیر 8 سال50 متر کرال پشت9

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2400:51.310 استخر شهید حججی مشهد92امیرعلی ترابیان1

2500:52.050 استخر شهید حججی مشهد92کسری کرمانی نژاد2

1401:05.690 استخر شهید حججی مشهد93جعفر نجیب راد3

1501:09.340 استخر شهید حججی مشهد92سامان صفاریان4

1701:10.000 موج مشهد93شروین کسنوی5

2301:11.440 اورکا92امیر حسین سادات6

1601:17.560 موج مشهد92اریس غالم زاده7

2601:19.540 اورکا92علیرضا قدوسی8

2201:21.210 اورکا92مهرسام سادات طلب9

2801:45.780 اورکا94شهاب الدین هاشمی10

2702:15.940 اورکا93بهراد آقاسی زاده11

2102:24.060 اورکا94ایرج رخصت12

1302:35.690 موج مشهد94سپهر زرین13

1202:55.470 موج مشهد94ارشان حسینی فرح آبادی14



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

10-9 سال50 متر کرال پشت10

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2200:49.160 موج مشهد91آدرین جاللی1

2800:50.780 موج مشهد90طاها خدیوی زننده2

3400:51.340 هیات شنا نیشابور90پویان داودی3

2500:53.230 استخر شهید حججی مشهد91سید محمد وصال محمودی4

1400:55.320 راه المپیک90محمد صالح الریان5

2600:56.250 موج مشهد90امیرعباس کرمی سقی6

1300:57.310 استخر شهید حججی مشهد91پرهام انارکی7

1501:00.720 استخر شهید حججی مشهد91سلمان زحمتکش8

2401:03.320 استخر شهید حججی مشهد90احسان احمدی9

3601:07.410 اورکا91هومن گرجی10

3701:13.250 اورکا91حسام الدین ادهم هاشمی11

3501:16.780 موج مشهد91محمدکیان متقی12

3101:18.090 اورکا90امیرارسالن ارمغانی13

2101:28.150 موج مشهد90عطا میر حسینی موسوی14

3201:31.470 اورکا91ماهان جوکار15

1601:35.630 استخر شهید حججی مشهد91کوروش کمرطالیی16

3301:47.530 حرکت و سالمت91محمدحسین تجلی17

3802:11.850 اورکا90الیار ابری18

2702:20.250 موج مشهد91سید شروین شرفی19

0غایبغایب23 هیات شنا نیشابور90وحید طالبی20



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

12-11 سال100 متر کرال پشت11

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3501:19.310 حرکت و سالمت88امیریوسف شاهزاده1

3401:28.910 هیات شنا نیشابور88امیر محمد داراشانی2

3301:29.870 هیات شنا نیشابور88امیر علی سید آبادی3

1201:33.780 مدرسه شنای قهرمان مشهد88حسینعلی فرهنگی4

2501:40.060 استخر شهید حججی مشهد89طاها بهروزفر5

3601:41.950 هیات شنا نیشابور88یاسین انجیدنی6

3701:42.880 هیات شنا نیشابور89رامین طاهری7

3801:43.840 حرکت و سالمت89ایلیا جهانی8

2301:45.340 استخر شهید حججی مشهد89سهیل لعل اکبری9

1501:50.560 استخر شهید حججی مشهد89امیر علی وظیفه دان10

1301:53.290 استخر شهید حججی مشهد89محمدصدرا حاجی مختاری11

1601:55.910 استخر شهید حججی مشهد89محمد صالح جوان12

3201:56.590 هیات شنا نیشابور89احسان ابراهیمیان13

1401:59.160 استخر شهید حججی مشهد89آرش اسکندری14

2402:02.020 هیات شنا نیشابور89ایلیا اکرامی15

3102:02.350 هیات شنا نیشابور89سبحان سعادت16

2802:02.400 اورکا89آریا جبرانی17

2602:27.910 هیات شنا نیشابور89شایان شادی18

2102:55.160 اورکا88امیرحسین جعفرزاده19

2203:01.460 مدرسه شنای قهرمان مشهد88طاها صانعی20

0غایبغایب27 حرکت و سالمت89محمد مهدی نیک خواه21



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

14-13 سال100 متر کرال پشت12

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2401:06.380 هیات شنا نیشابور86یزدان حصارنوی1

2301:12.030 هیات شنا نیشابور87امیر علی سام2

2501:14.840 استخر شهید حججی مشهد87مهدی فتوحی نیا3

1401:15.150 مدرسه شنای قهرمان مشهد87آبتین تاج الدین4

2601:17.900 استخر شهید حججی مشهد87حامی فرخی5

2201:33.870 استخر شهید حججی مشهد87سید مهدی یار محمودی6

1502:01.820 موج مشهد87یاسین آذرباد7

1302:30.630 موج مشهد86اهورا صفرپور قلی خان8

0غایبغایب27 اورکا87پارسا بی ریایی9



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

10-9 سال50 متر پروانه13

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1400:35.160 حرکت و سالمت90سپهر سبزپوش1

1300:48.000 موج مشهد90امیرپارسا جاللی2

1200:57.620 موج مشهد91امیر علی نصیری3

1500:58.160 راه المپیک90محمد صالح الریان4

1601:00.250 موج مشهد90محمد کیان امام دوست5



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

12-11 سال100 متر پروانه14

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

2301:12.440 حرکت و سالمت88فرنام ثقفی1

2401:13.180 استخر شهید حججی مشهد88آرتین اردکانیان2

2501:25.310 استخر شهید حججی مشهد88آرمین لعل اکبری3

2601:25.310 استخر شهید حججی مشهد88طاها کرمانی نژاد4

2201:30.250 حرکت و سالمت89ماهان میرشاهی5

1501:30.880 استخر شهید حججی مشهد89امیرمحمد قیصری زاده6

2701:36.810 هیات شنا نیشابور88امیر محمد داراشانی7

1301:44.720 هیات شنا نیشابور88ایلیا داوریان8

1401:50.160 حرکت و سالمت89محمد صدرا عبدالهی9

2101:50.630 هیات شنا نیشابور88بردیا جمال10

2801:56.150 هیات شنا نیشابور88مهدی بوژآبادی11

1602:14.400 هیات شنا نیشابور88یاشار موحد12

0غایبغایب12 اورکا88سیدامیرمحمد سیدان13



مسابقات شنای پسران رده های سنی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاریخ :

14-13 سال100 متر پروانه15

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

1501:07.500 هیات شنا نیشابور86عباس میرشاهی1

1301:11.810 استخر شهید حججی مشهد87امیرسبحان نصری2

1401:17.000 هیات شنا نیشابور86امیر علی باقری3

1601:19.180 هیات شنا نیشابور87امیر علی سام4

1201:30.590 هیات شنا نیشابور87امیر حسین محسن ابادی5

1701:31.020 راه المپیک87عرشیا علیمردانی6

1101:32.030 موج مشهد87امیر سجاد عظیمی برخورداری7

1801:58.660 موج مشهد87علیرضا کیانی خواه8


