
  فدراسيون ورزشھای نابينايان و کم بينايان 

  انجمن شنا

  آسيايی جاکارتا ارکورد گيری تيم ملی شنا جھت اعزام به مسابقات بين المللی آلمان و بازيھای پار

  تھران  -1397ارديبھشت  21لغايت  19

  

  برگزار کنندگان

  سمت  نام و نام خانوادگی رديف
  سرپرست مسابقات  حميد شريفيان  1
  سرداور  مسعود عباسی  2
  داور  محمد جواد فيروز زارع  3
داور  بيژن پيريائی  4
داور  محمد معصوم پرست  5
داور  سليم کشاورزی  6
داور  ھادی ميرزا موسی پور  7

  

  شرکت کنندگان در رکورد گيری

  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی  رديف
 B3  البرز  رادين جعفری  1
  B3  البرز  امير محمد صديفی  2
  B3  آذربايجان شرقی  حامد اصغريان  3
  B2  مازندران  مسعود محمودی  4
  B1  مازندران  عليرضا اميری مرگاوی  5
  B1  مازندران  محمد جواد محمديان  6
  B1  کردستان  فراز رمضانعلی  7
  B1  کردستان  صالح سعيد پور  8
  B3  فارس  محمد دلير حيدر آبادی  9

  B3  فارس  سعيد رحيمی پور  10
  B2  خراسان رضوی  محمد حسين کريمی جھان آبادی  11
  B2  خراسان رضوی  امير حسين سعادتی مقدم  12
  B2  خراسان رضوی  ابراھيم عمرانی  13
  B3  خراسان رضوی  احمد نخعی  14
  B1  خراسان رضوی  ن جھاندارحس  15
  B2  خراسان رضوی  ھاشم اصلی  16
  B3  خراسان رضوی  مصطفی محمدی اول  17
  B1  خراسان رضوی  ماليجردی ابوالفضل  18
  B3  خراسان رضوی  محمد رضا مرادی  19
  B1  يزد  سيد مھدی مير دھقان بنادکی  20

    

  

  

  

  



  نتايج رکورد گيری

  متر مختلط انفرادی 200
  توضيحات  رکورد  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی رديف

  -  B3 2:43.05  فارس  محمد دلير حيدر آبادی  1
  -  B3  3:47.47  البرز  رادين جعفری  2

  

  متر قورباغه 100
  توضيحات  رکورد  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی  رديف

  -  B3 1:29.47  آذربايجان شرقی  حامد اصغريان  1
  -  B3  1:34.84  البرز  امير محمد صديفی  2
  -  B3  1:34.92  فارس  سعيد رحيمی پور  3
  -  B2  1:36.10  خراسان رضوی  ھاشم اصلی  4
  کسب ورودی رنکينگ سوم  B1  1:46.26  خراسان رضوی  ابوالفضل ماليجردی  5
  کسب ورودی رنکينگ سوم  B1  1:51.64  مازندران  مرگاویعليرضا اميری   6

  

  متر آزاد 50
  توضيحات  رکورد  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی  رديف

  کسب ورودی رنکينگ سوم  B3 25.71  فارس  محمد دلير حيدر آبادی  1
  ومدکسب ورودی رنکينگ   B2  27.66  خراسان رضوی  محمد حسين کريمی جھان آبادی  1
  -  B3 28.92  آذربايجان شرقی  حامد اصغريان  2
  -  B3 30.27  خراسان رضوی  مصطفی محمدی اول  3
  -  B3 31.00  خراسان رضوی  احمد نخعی  4
  -  B3 31.92  خراسان رضوی  محمد رضا مرادی  5
  -  B2  32.61  خراسان رضوی  امير حسين سعادتی مقدم  6
  -  B2  32.61  مازندران  مسعود محمودی  7
  -  B2  33.31  خراسان رضوی  ابراھيم عمرانی  8
  -  B1  35.42  کردستان  صالح سعيد پور  9

  -  B1  37.90  مازندران  عليرضا اميری مرگاوی  10
  -  B1 40.85  خراسان رضوی  حسين جھاندار  11

  

  متر کرال پشت 100
  توضيحات  رکورد  کالس پزشکی  استان  خانوادگینام و نام   رديف

  ومدکسب ورودی رنکينگ  B2  1:16.36  خراسان رضوی محمد حسين کريمی جھان آبادی  1
  - B3 1:25.17  آذربايجان شرقی  حامد اصغريان  2
  - B3 1:36.27  خراسان رضوی  محمد رضا مرادی  3
  - B3  1:38.01  البرز  رادين جعفری  4
  ومدکسب ورودی رنکينگ  B1 1:43.09  رضوی خراسان  ن جھاندارحس  5
  - B2  1:48.36  خراسان رضوی  ابراھيم عمرانی  6
  ومسکسب ورودی رنکينگ  B1  1:51.85  مازندران  عليرضا اميری مرگاوی  7
  ومسکسب ورودی رنکينگ  B1  1:52.85  مازندران  محمد جواد محمديان  8
  - B1  2:19.47  کردستان  فراز رمضانعلی  9

  - B1  2:38.09  کردستان  صالح سعيد پور  10
  

  

  

  



  متر آزاد 400
  توضيحات  رکورد  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی  رديف

  ومسکسب ورودی رنکينگ  B3  5:30.73  فارس  محمد دلير حيدر آبادی  1
  ومسکسب ورودی رنکينگ  B3  5:33.90  خراسان رضوی  احمد نخعی  2
  - B3 6:09.61  آذربايجان شرقی  حامد اصغريان  3
  - B3 6:17.58  خراسان رضوی  محمدی اولمصطفی   4
  - B3  6:17.96  البرز  رادين جعفری  5
  - B3  6:21.45  فارس  سعيد رحيمی پور  6
  ومسکسب ورودی رنکينگ  B1  6:25.55  يزد  سيد مھدی مير دھقان بنادکی  7
  - B2  6:36.73  خراسان رضوی  امير حسين سعادتی مقدم  8
  - B3  6:54.29  البرز  امير محمد صديفی  9

  - B2  6:55.40  خراسان رضوی  ھاشم اصلی  10
  - B1  8:47.17  خراسان رضوی  ابوالفضل ماليجردی  11
  - B1  9:15.91  کردستان  فراز رمضانعلی  12
  - B1 9:32.19  مازندران  محمد جواد محمديان  13

  

  متر پروانه 100
  توضيحات  رکورد  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی  رديف

  -  B3  1:17.74  خراسان رضوی  احمد نخعی  1
  -  B3 1:36.35  خراسان رضوی  محمد رضا مرادی  2
  -  انصراف  B2  خراسان رضوی  امير حسين سعادتی مقدم  3

 

  مترآزاد 100
  توضيحات  رکورد  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی  رديف

  -  B3 1:14.21  خراسان رضوی  مصطفی محمدی اول  1
  -  B3  1:18.35  البرز  رادين جعفری  2
  -  B1  1:19.58  يزد  سيد مھدی مير دھقان بنادکی  3

  

  نتايج کلی

  تعداد ورودی کسب شده  کالس پزشکی  استان  نام و نام خانوادگی  رديف
  رنک سه  رنک دو  رنک يک

  B1      1  خراسان رضوی  ابوالفضل ماليجردی  1
  B1      1  مازندران  عليرضا اميری مرگاوی  2
  B1      1  مازندران  محمد جواد محمديان  3
  B1      1  يزد  بنادکیسيد مھدی مير دھقان   4
    B1   1  خراسان رضوی  ن جھاندارحس  5
  B3      1  خراسان رضوی  احمد نخعی  6
    B2    2  خراسان رضوی  محمد حسين کريمی جھان آبادی  7
  B3     2  فارس  محمد دلير حيدر آبادی  8

  7  3  -جمع کل
  

  


