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 2021پاراآسیایی جوانان بحرین  بازی های دوومیدانی پارا  مسابقات نتایج  

 پرتاب ها

 كالس استان  اسامي ورزشكاران  ر 
 نیزه پرتاب  دیسک پرتاب  پرتاب وزنه 

 مدال
 مقام  ركورد  مقام  ركورد  مقام  ركورد 

 نقره  دوم  44.01 چهارم  29.90 هفتم 8.76 46 خوزستان  سجاد  جرفی  1

 برنز طال، چهارم  22.89 اول  16.99 سوم  5.87 40 اردبیل مهدی  قربانی کوالنی جدید  2

 نقره طال، دوم  14:00 ششم 11.25 اول  8.01 34 لرستان  سید محمدمهدی رحمتیان  3

 نقره 2طال، اول  28.68 دوم  22.80 دوم  6.61 34 همدان  محمد ابراهیم پور طالیی 4

 نقره 2طال، دوم  23.15 اول  32.95 دوم  9.74 56 خ. رضوی  ماریان مصطفی    5

 ،نقره طال2 اول  24.17 دوم  28.94 اول  9.96 56 کرمان  علی اصغر ابارقی  6

 طال  هشتم 28.28 هفتم 27.45 اول  11.31 46 لرستان  محمد شهمرادیان  7

 نقره،برنز  ششم 13.29 دوم  34.74 سوم  8.04 37 آ.شرقی  طاها  مشتاق  8

 فاقد کالس پزشکی  41 لرستان  امیرحسین میرزایی رشنو  9

 طال  پنجم 13.28 اول  30.55 چهارم  7.37 55 تهران  مجید جباری  10

 طال 2 اول  39.13 چهارم  18.13 اول  11.35 57 فارس  ابوالفضل کوه پیما  11

 طال،نقره 2 دوم  17.49 اول  * * اول 8.56 37 آ. شرقی امیرمحمد  منصوری نژاد  12

 طال،برنز  هشتم 9.41 اول  26.00 سوم  6.49 34 خ. رضوی  امیرعباس  کارگران  13

 ،برنز نقره دوم  19.61 سوم  15.56 پنجم 6.57 55 تهران  امیرمهدی  ابوالحسنی 14

 نقره  چهارم  26.72 هشتم 22.17 دوم  9.09 37 خ. رضوی  اردالن حسین زاده  15

 برنز  ششم 12.62 پنجم 11.30 سوم  7.50 55 تهران  امیر حسین شاه میرزایی 16

 طال، برنز  چهارم  16.70 سوم  14.49 اول  8.89 34 فارس  آرمین صالحی  17

 نقره 2طال، دوم  10.66 اول  10.67 دوم  6.21 34 گلستان سکینه ذاکری  18

 طال 2 اول  13.29 - - اول  5.98 33 قزوین  آتنا محمدی ها  19

 طال،نقره 2 دوم  14.47 اول  23.43 اول  6.57 57 خوزستان  فاطمه  حزبیان  20

 برنز 2 سوم  9.21 چهارم  6.70 سوم  4.45 54 فارس  نگار قربانی سنگری  21

 طال  اول  20.71 - - چهارم  6.07 46 سمنان  مبینا  ساوه  22

 ،برنز نقره سوم  15.69 دوم  20.21 پنجم 5.76 46 خ. رضوی  سیده بیتا طیبان  23

 طال 3 اول  27.89 اول  34.95 اول  14.15 11 لرستان  د یپور دارب  یعل  نیرحسیام 24

 برنز نقره،2 سوم  19.10 دوم  27.94 دوم  10.52 12 کردستان  مهرشاد مرادی  25

 طال 2 چهارم  15.89 اول  26.98 اول  10.37 13 تهران  امیرعلی تارویردی  26

 حمیدرضا پیاره  27
و  هیکهگلو

 راحمد یبو
 نقره 3 دوم  24.98 * دوم 33.04 دوم  8.99 13
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 دوها 

 

 كالس استان اسامي ورزشكاران  ر
 پرش طول  متر 1500 متر800

 مدال 
 مقام  ركورد  مقام  ركورد  مقام  ركورد 

 طال - - - - اول 2:30.70 11 آ.شرقی مهدی معصومی  - 

 طال - - - DQ اول 2:53.14 11 اصفهان  نرگس کریمی  - 

 نقره - - - - دوم 2:32.67 11 آ.شرقی یمحمد هاد - 

  فاقد کالس پزشکی  13 همدان مهدی سیاری 40

 - پنجم 3.30 - - - - 11 فارس محدثه رمضانی  - 

 نقره - - پنجم 6:56.10 دوم 3:06.51 12 آ.شرقی لیال فیضی  - 

کهگلویه و  ابوالفضل شریفی  - 

 برنز سوم  4.91 - - - - 13 بویراحمد 

 ،برنزنقره - - دوم 6:07.38 سوم  2:56.32 12 خ.رضوی  زهرا سادات پوراسماعیل - 

 

 برنز  19  –نقره    29  –طال    32  –  مدال 80:  تعداد مدال كسب شده  

 برنز   9  – نقره    15 –طال    21و كم بینا :  تعداد مدال كسب شده توسط ورزشكاران نابینا  

 برنز   10 –نقره    14 - طال  11تعداد مدال كسب شده توسط ورزشكاران جانباز و معلول:   

 فرعی، علی پوررکنی وسید جواد موسوی، ظفر بهرامی، اختر نوری زاده، فاطمه برمشوری، بهمن رضایی  :  جانبازان و معلولین    مربي

 محمد رضا صحرا گرد

 لیال صفری، هاشم حاصلی خانکهدانی، سهراب اسدی شیراز، علی اصغر هادی زاده نابینایان و كم بینایان:و دونده همراه  مربي  

 )دونده همراه(  فاطمه امیر زادگانی،   ایمان طالبی رسا) مربی و دونده همراه(   سعید سلیمی نیا و  زهره فرجام)مربی( 

 كالس استان  اسامي ورزشكاران  ر 
 متر 400 متر 200 متر 100

 مدال
 مقام  ركورد  مقام  ركورد  مقام  ركورد 

 ، برنز طال چهارم  1:02.16 سوم  25.42 اول  12.51 46 اصفهان  ی سودان  ای مان  نیحس 28

 برنز 2 چهارم  1:01.55 سوم  26.01 سوم  12.44 11 همدان  مهرداد نجفی چراغی  29

 - - DQ چهارم  26.52 - - 11 آ.شرقی  مهدی معصومی  30

 نقره  دوم  57.21 - - پنجم 12.32 12 آ.شرقی  ی محمد هاد 31

 - - - چهارم  36.26 چهارم  16.63 11 فارس  محدثه رمضانی  32

 نقره 2طال، اول  1:14.01 دوم  31.52 دوم  14.97 12 اصفهان  نازنین قریشی نژاد  33

 برنز نقره، سوم  57.44 دوم  25.20 ششم 12.33 13 آ.شرقی  علی بالش زاده اقدرق  34

 طال 3 اول  59.58 اول  25.86 اول  12.71 13 اصفهان  محمدحسین عیدی عبدالهی  35

 نقره  دوم  1:17.06 - - - - 12 آ.شرقی  لیال فیضی 36

کهگلویه و  ابوالفضل شریفی 37

 بویراحمد
 برنز 2 - - سوم  26.68 سوم  12.83 13

 برنز  سوم  1:18.30 - - - - 12 خ. رضوی  زهرا سادات پوراسماعیل  38

 نقره  دوم  1:17.60 - - - - 11 اصفهان  نرگس کریمی 39
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 1400 آذر 16تا  11تاریخ مسابقات:  

 

 

 دونده همراه مهرداد نجفی  – ایمان طالبی رسا 

 دونده همراه نرگس کریمی  – فاطمه امیر زادگانی 


