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 2018مسابقات والیبال نشسته آقایان بازی های پاراآسیایی جاکارتا نتایج 

 مدال  مقام  کالس استان اسامی ورزشکاران  ر

 VS1 قزوین حسین فرزانه  1

 طال اول 

 VS1 قم  حسین گلستانی 2

 VS1 تهران  داوود علیپوریان 3

 VS1 مازندران رمضان صالحی حاجیکلالئی  4

 VS1 تهران  صادق بیگدلی  5

 VS1 مرکزی عیسی زیراهی  6

 VS1 مازندران مجید لشکری 7

 VS1 اصفهان  محمدرضا سبحانی نیا  8

 VS1 گلستان محمد نعمتی  9

 VS1 مازندران مرتضی مهرزاد 10

 VS1 خ رضوی  مهدی بابادی  11

 VS2 گیالن میثم علیپور 12

 

 )آ.شرقی(  علی کشفیاسرپرست:  

 هادی رضایی) خراسان رضوی( سرمربی: 

 ردی زاده) تهران(یعلیرضا معمری) البرز( و بهمن تارو مربی:

 ایران اول، چین دوم، قزاقستان سوم  :مقام تیمی 

 گروه به شرح ذیل  2در  شاملتیم  8 :تعداد تیم های شرکت کننده

 میانمار، اندونزیعراق، قزاقستان، : Aگروه

 ایران، چین، ژاپن، کره جنوبی:  Bگروه  

 

 مقدماتی  نیمه نهایی  نهایی

 کره جنوبی  -ایران 3-0  

 ژاپن - ایران 3-0  

 چین - ایران 3-0  

 عراق -ایران  3-0 

 چین - ایران   3-0
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 97-2018مسابقات والیبال نشسته بانوان بازی های پاراآسیایی جاکارتا 

 مدال  مقام  کالس استان اسامی ورزشکاران  ر

 VS1 چهارمحال و بختیاری نسرین فرهادی  1

 نقره  دوم

 VS1 گیالن مهری فالحی دریا کناری  2

 VS1 کرمان فاطمه جهانی  3

 VS2 هرمزگان فرزانه حیدری  4

 VS1 گلستان زهرا دانای طوس 5

 VS1 همدان زهرا نجاتی عارف  6

 VS1 اصفهان  زینب ملکی دیزیجه 7

 VS2 کرمان بتول جعفریان ارجلس  8

 VS1 کرمان بتول خلیل زاده فرسنگی 9

 VS1 خ رضوی  معصومه زارعی بروتی  10

 VS1 اصفهان  معصومه شجراتی  11

 VS1 خ رضوی  ندا پنجه باشی  12

 

 رقیه اله کرمی)تهران(سرپرست:  

 فریبا سلیمانی) تهران(سرمربی: 

 :مریم ایرانمنش) کرمان( مربی

 چین اول، ایران دوم، ژاپن سوم مقام تیمی: 

 (ایران، ژاپن، اندونزی، مغولستان، چینشامل )در یک گروه تیم  5تعداد تیم های شرکت کننده:

 

 مقدماتی  نهایی نیمه   نهایی

 ژاپن   -ایران 3-1  

 اندونزی   -ایران 3-0  

 چین-ایران 0-3  

 مغولستان -ایران 0-3  

 ژاپن -ایران  3-0 

 چین-ایران   0-3
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