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 2021بازی های پاراآسیایی جوانان بحرین  شناپارا مسابقات نتایج 

 مدال  مقام رکورد ماده کالس  استان اسامی ورزشکاران ر

 اصفهان  علی مطلبی فشارکی  1

S9 

 برنز  سوم  1:19.77 کرال پشت متر  100

 - چهارم  30.23 متر آزاد 50

 نقره  دوم 5:09.36 متر آزاد 400

 نقره  دوم 1:06.02 متر آزاد 100

 - هشتم  1:33.92 متر پروانه  100

SM9 200 پنجم  2:58.59 متر مختلط انفرادی - 

SB8 100  هفتم 1:46.25 متر قورباغه - 

 ابوالفضل ظریف پور  2
خراسان  

 رضوی 

S9 

 نقره  دوم 1:18.71 کرال پشت متر  100

 برنز  سوم  30.01 متر آزاد 50

 - چهارم  5:22.21 متر آزاد 400

 نقره  دوم 1:15.95 متر پروانه  100

 - چهارم  1:07.27 متر آزاد 100

SM9 200 نقره  دوم 2:48.34 متر مختلط انفرادی 

SB9 100  برنز  سوم  1:29.66 متر قورباغه 

 خوزستان  دانیال محسنیان 3

S9 

 نقره  دوم 1:16.44 کرال پشت متر  100

 طل  اول 29.55 متر آزاد 50

 نقره  دوم 5:10.61 متر آزاد 400

 طل  اول 1:05.91 متر آزاد 100

 نقره  دوم 1:23.29 متر پروانه  100

SM9 200 پنجم  2:55.34 متر مختلط انفرادی - 

SB8 100  نهم 1:41.61 متر قورباغه - 

 S3 مرکزی علی یساولی  4

 - بیست و یکم  1:29.02 متر آزاد 50

 - هجدهم  2:54.84 متر آزاد 100

 - پنجم  6:27.72 متر آزاد 200

 برنز  سوم  1:26.28 متر کرال پشت  50
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 مدال  مقام رکورد ماده کالس  استان اسامی ورزشکاران ر

 یزد علی حسن زاده کریم آباد  1
S11 

 طل  اول 1:35.37 کرال پشت متر  100

 طل  اول 1:40.14 متر پروانه  100

 نقره  دوم 1:18.74 متر آزاد 100

 نقره  دوم 6:16.23 متر آزاد 400

 نقره  دوم 34.89 متر آزاد 50

SM11 200 نقره  دوم 3:29.53 متر مختلط انفرادی 

SB11 100  چهارم  1:57.70 متر قورباغه - 

 رضوی .خ امیرمحمد فرخنده زاد 2
S13 

 نقره  دوم 1:30.43 متر کرال پشت  100

 نقره  دوم 1:50.38 متر پروانه  100

 - چهارم  1:14.56 متر آزاد 100

 برنز  سوم  5:53.92 متر آزاد 400

 برنز  سوم  33.71 متر آزاد 50

SM13 200 ششم 3:29.57 متر مختلط انفرادی - 

SB13 100  ششم 1:53.22 متر قورباغه - 

 رضوی .خ ی لطفعل  یحانیمحمدرضا ر 3
S12 

 برنز  سوم  1:34.21 متر کرال پشت  100

 DQ متر پروانه  100

 برنز  سوم  1:10.98 متر آزاد 100

 - چهارم  6:20.23 متر آزاد 400

 طل  اول 30.75 متر آزاد 50

SM12 200 برنز  سوم  3:21.05 انفرادی متر مختلط 

SB12 100  نقره  دوم 1:42.43 متر قورباغه 

 یزد یدستگرد یموسو  یمحمد عل دیس 4
S12 

 - چهارم  1:34.62 متر کرال پشت  100

 نقره  دوم 1:40.79 متر پروانه  100

 - ششم 1:26.36 متر آزاد 100

 - ششم 6:44.14 متر آزاد 400

 - پنجم  39.55 آزادمتر  50

SM12 200 پنجم  3:24.57 متر مختلط انفرادی - 

SB12 100  برنز  سوم  1:42.76 متر قورباغه 

 اصفهان  محمدزاده  یمحمد مهد دیس 5
S12 

 - سوم  1:57.12 متر کرال پشت  100

 برنز  سوم  2:04.06 متر پروانه  100

 - ششم 1:27.55 متر آزاد 100

 - سوم  6:59.78 متر آزاد 400

 - دوم 36.58 متر آزاد 50

SM12 200 طل  اول 4:08.78 متر مختلط انفرادی 

SB12 100  چهارم  2:05.78 متر قورباغه - 

 

کرده ناعالم  را مدال نقره    2 مدال طال و    2  ) بحرین  –  برنز   11نقره و    14طال ،    4مدال شامل   29تعداد مدال کسب شده :  

 است.(

 برنز   4نقره و    8طال ،    2مدال شامل    14جانبازان : تعداد مدال کسب شده توسط 
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 برنز  7نقره و    8طال ،    4مدال شامل   18تعداد مدال کسب شده توسط نابینایان و کم بینایان : 

 نابینایان و کم بینایان(   –سید علیرضا ایزدی ) جانبازان و معلولین   سرمربی:

 محمد اسماعیل فرح بخشی ، پدرام پور محمودیانمربی  نابینایان و کم بینایان:   

 سید شورش دل پسند : جانبازان و معلولینمربی  

 آذر   16تا    11تاریخ مسابقات:  

 


