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 97-2018مسابقات بسکتبال با ویلچر آقایان بازی های پاراآسیایی جاکارتا  نتایج  

 مدال  مقام کالس  استان اسامی ورزشکاران ر

 1.5 تهران محمد صحی 1

 طال اول 

 1 قم  محمد محمد نژاد 2

 4.5 زنجان  مرتضی ابراهیمی  3

 3 مرکزی  مرتضی عابدی 4

 3.5 اردبیل طلوعیمحسن  5

 2 خ. رضوی حسن عبدی  6

 4 خوزستان عادل طرفی 7

 1.5 گلستان  عبالجلیل قرنجیک  8

 2 مازندران حکیم منصوری  9

 4 مرکزی  محمد حسن سیاری  10

 2.5 مازندران وحید سعادت پور 11

 4 تهران امید هادی اظهر 12

 

 دکتر حمید علی صمیمی)تهران(  سرپرست:

 محمدرضا دستیار) تهران( سرمربی:

 مازیار میر عظیمی)اصفهان(   مربی:

 مسعود فالح) مازندران( تکنسین:

 اکتبر(  13-6مهرماه)  21-14  تاریخ مسابقات: 

 ایران اول، ژاپن دوم،کره جنوبی سومرده بندی مسابقات:  

 گروه به شرح ذیل 2کشور در  10تعداد و اسامی تیم های شرکت کننده:

 ایران، چین، تایلند، عراق، اندونزی :Aگروه

   ژاپن، کره جنوبی، چین تایپه، عربستان سعودی، مالزی  :Bگروه
 

 مقدماتی  نیمه نهایی  نهایی

 اندونزی   -ایران 117-17  

 چین   -ایران 91-55  

 تایلند  -ایران 89-56  

 عراق -ایران 87-30  

 کره جنوبی  -ایران  89-52 

 ژاپن   -ایران   68-66
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1 

 

 

 97-2018بازی های پاراآسیایی جاکارتا  بانوان مسابقات بسکتبال با ویلچر نتایج 

 مدال  مقام  کالس استان اسامی ورزشکاران  ر

 4   خ.رضوی  مهسا سعادت زیدانلو 1

 - هارمچ

 4 خ.رضوی  فتانه پورات 2

 4 فارس ناهید کرمی کوشکک 3

 4 زنجان لیال عباسی  4

 3.5 فارس ندا فراستی 5

 3 زنجان سحر حیدری  6

 2.5 فارس اد پور زسمیه که 7

 2 یزد زهرا حبیبی پور علی 8

 2 زنجان لکی لیال م 9

 1.5 اردبیل  مهدیه خاکبار علی آباد  10

 1 زنجان رقیه امیری  11

 1 زنجان ثریا نوری 12

 

 دکتر بتول مشرف جوادی)تهران(  سرپرست:

 )زنجان(آذر همایون پورسرمربی:   

 ) خراسان رضوی( مهری یوسف زاده  مربی:

 اکتبر(  13-6مهرماه)  21-14 تاریخ مسابقات:

 چین اول، ژاپن دوم، تایلند سوم، ایران چهارمرده بندی مسابقات:  

 ذیل گروه به شرح  2در کشور 6تعداد و اسامی تیم های شرکت کننده:

 ایران، چین، کامبوج :Aگروه

 ژاپن، تایلند، افغانستان  :Bگروه

 

 مقدماتی  نیمه نهایی  رده بندی

 چین   -ایران 18-94  

 کامبوج   -ایران 86-18  

 افغانستان   -ایران  49-13 

 ژاپن   -ایران  27-96 

 تایلند  -ایران   40-41
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