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 2013مالزی   پاراآسيايي جوانان  جانبازان و معلولين  شنامسابقات  

 مدال  مقام تيمي  ركورد ماده كالس  استان  اسامي ورزشكاران ر

 تهران  رضا جوادی  1

S10 100 1:17.10 آزاد 

- 

 برنز سوم

S10 400 برنز سوم 6:09.69 آزاد 

S10 100 برنز سوم 1:25.34 كرال پشت 

S10 100برنز سوم 1:43.86 اغه قورب 

 اصفهان  محمد رضا نکویی  2

S8 100 1:12.41 آزاد 

- 

- - 

S8 400 5:51.75 آزاد - - 

S8 100 1:21.72 كرال پشت - - 

S8 100 طال اول 1:42.03 قورباغه 

 آ.شرقی  مهران رشیدی  3

S6 100 1:29.30 آزاد 

- 

 - پنجم 

S6 400 7:55.54 آزاد - - 

S6 100برنز سوم 1:43.56 رال پشت ك 

S6 100 نقره  دوم 1:48.25 قورباغه 

4 
امیر محمد توحید  

 نژاد 
 مركزی

S9 100 1:56.19 آزاد 

- 

 برنز سوم

S9 100 برنز سوم 2:15.80 كرال پشت 

S9 100 قورباغه DQ - - 

 

 برنز  7-ا نقره –طال 1-مدال  9: تعداد مدال های اكتسابي 

عراق -میانمار –تایلند –ویتنام  –چین  –كره جنوبی -ایران–قزاقستان  –ژاپن كشور شامل:  17  : ور های شركت كننده تعداد و اسامي كش 

 افغانستان -سنگاپور  –فلیپین -كره شمالی–ازبکستان -اندونزی–

 )جانبازان و معلولین و نابینایان و كم بینایان( دهم :  م تيميامق

 : ایزدی  سرمربي

 



22  

 2013شنا نابينايان پاراآسيايي جوانان مالزی مسابقات  

 مدال  مقام ركورد ماده كالس  استان  اسامي ورزشكاران  ر

1 
 محمد حسین كریمی 

 جهان آبادی 
 خ.رضوی 

B3 100 طال اول 1:09.25 آزاد 

S13 100 1:29.19 قورباغه - - 

B3 100 1:30.93 كرال پشت - - 

2 
 سعید منتظری 

 
 یزد 

B2 100 1:21.56 آزاد - - 

B2 100 1:46.47 قورباغه - - 

B2 100 1:44.72 كرال پشت - - 

3 
سید مهدی میر دهقان  

 بنادكی 
 یزد 

 نقره  دوم 1:32.58 آزاد 100 نابینای مطلق 

 برنز سوم 2:14.30 قورباغه 100 نابینای مطلق 

 - چهارم  1:55.89 كرال پشت 100 نابینای مطلق 

 

 برنز    1-نقره   1 –طال  1-دال م 3:تعداد مدال های اكتسابي 

-اندونزی–عراق -میانمار –تایلند –ویتنام  –چین  –كره جنوبی -ایران –قزاقستان  –: ژاپن  تعداد و اسامي كشور های شركت كننده 

 افغانستان -سنگاپور  –فلیپین -كره شمالی–ازبکستان 

 دهم)جانبازان و معلولین و نابینایان و كم بینایان( مقام تيمي :

 : حمید شریفیان رمربي س

 

 ورزشكاراني كه در مقابل نامشان فقط ركورد ثبت گرديده و فاقد مقام مي باشند ، در ماده مذكور به تنهايي حضور داشته اند . 

 

 


