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 97-2018مسابقات شنا بازی های پاراآسیایی جاکارتا نتایج   

 جمع مدال  مدال  مقام  رکورد  ماده  کالس استان اسامي ورزشكاران  ر

 خ.رضوی  شاهین ایزدیار  1

S10 

 طال اول 25.95 مترآزاد 50

 نقره 1طال، 6

 طال اول 57.15 مترآزاد 100

 نقره دوم 4.41.23 مترآزاد 400

SB9 100 طال اول 1.14.71 متر قورباغه 

S10 100   طال اول 1.09.23 متر کرال پشت 

S10 100 طال اول 1.07.12 متر پروانه 

SM10 200 طال اول 2.27.07 متر مختلط انفرادی 

 S1 همدان علیرضا جلیلی  2

 - نهم 1.38.30 متر آزاد   50

- 
 - هشتم 3:27.09 مترآزاد 100

 - هشتم 6:58.84 متر آزاد 200

 - هشتم 1:46.25 متر کرال پشت   50

 یزد سیدمهدی میردهقان  3

S11 

 - هشتم 34.58 مترآزاد 50

- 

 - ششم 1.15.29 مترآزاد 100

 - دوازدهم  1.25.99 ر پروانه مت100

SB11 100   پنجم 1:50.28 متر قورباغه - 

S11 100   پنجم 1.49.77 متر کرال پشت - 

SM11 200 پنجم 3:23.10 متر مختلط انفرادی - 

 خ.رضوی  محمدحسین کریمی 4

S12 

 برنز سوم  26.24 مترآزاد 50

 برنز1

 - هفتم 58.39 مترآزاد 100

 - هشتم 5:54.48 مترآزاد 400

SB12 100 چهارم 1:13.33 متر قورباغه - 

S12 100   پنجم 1.10.22 متر کرال پشت - 

SM12 200 یازدهم  3:02.10 متر مختلط انفرادی - 

 S5 خ.رضوی  محمدرضا رهبری 5

 - هفتم 1.50.26 مترآزاد 100

- 
 - دهم  50.59 متر آزاد   50

 - یازدهم  1:09.55 متر کرال پشت   50

 - دهم  01.10.87 متر پروانه   50

 تهران  علی محمودخانی 6

SB6 100 هشتم 1.47.17 متر قورباغه - 

- S8 100   پنجم 1:22.97 متر کرال پشت - 

SM8 200 پنجم 3:10.19 متر مختلط انفرادی - 
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 : احمد ارشدی) تهران( سرپرست

 خ.رضوی( حمید شریفیان) تهران(،مهدی ضیایی) : محمد اسماعیل فرح بخش)خراسان رضوی(مربیان

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

 برنز(1نقره، 1طال،  6مدال شامل) 8 تعداد مدال های کسب شده:

کشور شامل) ایران، چین، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی، ازبکستان، تایلند، مالزی، هند،    26:تعداد کشورهای شرکت کننده 

سنگاپور عراق،  قزاقستان،  ویتنام،  فیلیپین،  کنگ،  افغانستان،نپال،  هنگ  کامبوج،  شمالی،ماکائو،  کره  میانمار،  تایپه،  چین   ،

 بحرین، الئوس، جمهوری تیمور، تاجیکستان( 

 ن دوم، ازبکستان سوم، ایران چهارم، قزاقستان پنجماول، ژاپ   : چیننتایج تیمي 

 


