
 «چین تایپه  5102هشتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان / گزارش » 

در رشته  نفر(11)و بانوان نفر( 48) ورزشکار در دو بخش آقایان 59در این بازی ها با ثامن االئمه )ع( کاروان 

های : بدمینتون ، بسکتبال ، بولینگ ، تنیس ، تنیس روی میز ، تکواندو ، دوومیدانی ، دوچرخه سواری ، 

 .جودو ، شنا ، فوتبال و فوتسال شرکت کرده بود 

بعد از کشورهای ژاپن ، چین تایپه و چین به مقام چهارم دست یابد این در صورتی است کاروان کشورمان 

  .تعداد ورزشکار بیشتر بعد از ایران در جایگاه پنجم قرار گرفت که کشور کره با

 

 

 مقام برنز نقره طال رشته ورزشی ردیف

 قهرمان 11 9 8 دوومیدانی 1

 نایب قهرمان 2 2 2 جودو 2

 قهرمان 2 1 2 تکواندو 3

 قهرمان - - 1 فوتبال 4

 قهرمان - - 1 فوتسال 5

 مقام ششم 3 - - شنا 6

 چهارم آقایان تنیس روی میز  7

 چهارم بانوان تنیس روی میز 8

 ششم آقایان بسکتبال 9

 

 جمع مدال برنز نقره طال نام کشور ردیف

 89 24 34 31 ژاپن 1

 74 26 19 29 چین تایپه 2

 51 14 18 19 چین 3

 44 18 12 14 ایران 4

 36 13 14 9 کره جنوبی 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدال طال

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 تکواندو بهزاد امیری 1

 تکواندو مرضیه خوش احوال 2

 پرتاب وزنه عرفان صفاری 3

 متر  5555 حسین صداقت 4

 متر 15555 حسین صداقت 5

 پرش ارتفاع محمدهادی صالحی 6

 پرتاب دیسک سجاد پیرآیقرچمن 7

 متر455 مریم عبدی فرد 8

 متر455 مسلم شیرزاد 9

 مانعمتر با 115 مسلم شیرزاد 11

 جودو مهرداد صیدی 11

 جودو علی سلحشور 12

 تیم ملی فوتبال 13

 تیم ملی فوتسال 14

 مدال نقره

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 تکواندو میثم عابدی 1

 پرتاب وزنه مونا شیری 2

 متر 5555 مهران سرفراز 3

 متر  255 مریم عبدی فرد 4

 متر 1555 مریم عبدی فرد 5

 پرش سه گام حبیب اله کیا 6

 پرتاب دیسک رضا حیدری 7

 پرش طول صغری ربیعی فرد 8

 پرش طول محمدهادی صالحی 9

 متر 4×155 تیم دوومیدانی 11

 جودو فرید عساکره 11

 جودو محمد آسیابی 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رکوردها :

 مدال برنز

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 تکواندو مریم خدابنده 1

 تکواندو محمد کاظم زاده 2

 پرش ارتفاع علیرضا صالحی 3

 متر 155 سجاد ماهپور 4

 پرتاب وزنه سجاد پیرآیقرچمن 5

 متر1555 حسین صداقت 6

 پرش سه گام محمد هادی صالحی 7

 متر15555 مهران سرفراز 8

 پرتاب وزنه پرور منصوری 9

 پرش طول یاشار وقار 11

 متر 255 سجاد ماهپور 11

 متر 855 مریم عبدی فرد 12

 متر 855 احمد روایه 13

 جودو علی دهقان 14

 جودو حسین اله کریمی 15

 متر شنا 455 مهراد کشاورز 16

 متر 4×155 تیم شنا 17

 متر 4×255 تیم شنا 18

 رکورد جدید رشته نام و نام خانوادگی

 متر69/56 پرتاب دیسک سجاد پیرآیقرچمن

 متر41/15 پرتاب وزنه عرفان صفاری

 متر99/1 پرش ارتفاع محمدهادی صالحی

 ثانیه41/55/33 متر15555 حسین صداقت

 ثانیه74/15 متر با مانع115 مسلم شیرزاد



 

 مدال( % 25نفر و 00بانوان مدال گیرنده  )

 متر برنز855و متر نقره 1555و  255متر طال ، 455ماده :  4در     مریم عبدی فرد 

 نقرهمدال        پرتاب وزنه                                      مونا شیری 

 نقرهمدال         پرش طول                             صغری ربیعی فرد 

 برنزمدال      پرتاب دیسک                                   پرور منصوری 

 مدال طال               تکواندو                         مرضیه خوش احوال 

 مدال برنز           تکواندو      مریم خدابنده                                 

 

 توضیحات نام و نام خانوادگی ردیف

 متر( 11111و  5111) دو طال  حسین صداقت 1

 متر(411متر با مانع و 111) دو طال  مسلم شیرزاد 2

    از ایران نفر اول و دوم  متر 11111در  3

 از ایران نفر اول و دوم  پرتاب دیسک 4

 از ایران نفر اول و سوم  متر5111ر د 5

 از ایران نفر اول و سوم  پرتاب وزنه 6

 از ایران نفر دوم و سوم  در پرش طول 7

 از ایران نفر دوم و سوم  در پرش سه گام 8

 

 مسابقات آسیا و اقیانوسیهدستاوردهای 

 عنوان ردیف

 2119میزبانی نهمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان  1

 سال 4کسب کرسی کنفدراسیون ورزشی آسیا و اقیانوسیه برای  2

 ماده 5رکورد شکنی در  3

 کسب مقام چهارم بازی ها 4

 قزاقستان در محل هتلنشست با مسئولین کشورهای چین ، استرالیا و  5

 بازی تدارکاتی تیم ملی فوتسال با تیم منتخب دانشگاه تایوان 6

 


