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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

Round 1

St.

رضوی
خراسان 1
] [1س .گلچين حسينی
رامتين حکمتی نيا مازندران 2
3

Qualification - Q2

معين مقدم زنجان 4
] [5/8مهدی خليليان اصفهان 5
6

Qualification - Q1

ایمان فاخر فارس 7
متين نمازی تهران 8
] [3/4س .صفری سنجانی مرکزی 9
10

Qualification - Q3

رضوی
خراسان 11
محمد رضا تقی زاده کلر
اميرحسين یزدی گلستان 12
محمد باقری

یزد

13

ایليا عبدی بادله مازندران 14
علی تجمليان

یزد

Qualification - Q4
اميرمحمد پاک نژاد
Qualification - Q7

15
16

قﻢ

17
18

کيان بنکدار سمنان 19
شمالی
20
خراسان
] [5/8متين عزیزی
اميرعلی احمدلو مرکزی 21
محمدمهدی رضائی مازندران 22
Qualification - Q6

23

رضوی
خراسان 24
] [3/4مهدی حاج طالبی
Qualification - Q8

25

محمدامين کارگران تهران 26
اميرحسين عجملو زنجان 27
] [5/8ه .منوچهری نجف آبادی اصفهان 28
ایليا عباسی ورلهکرمانشاه29
Qualification - Q5

30

رضوی
خراسان 31
محمد متين قاسمی
] [2عادل صورتی کرمان 32

1st Boy's Junior Ranking-1401
BS U17 - QUALIFICATION

City, Country

Website

Bojnourd

iranbadminton.org

Date

20 - 22 Jul 2022

Printed: 7/19/2022 7:04:39 PM
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Finals

Round 1

Round 2
] [1آرش نکویی

Q1
امير محمد پروستان

] [5/8ایليا رحمانی
Q2

] [3/4ایليا اصﻼن پناه
Q3
رادمهر عقيقی شریف

] [5/8امير پرهام اقتداری فر
Q4

Q5
] [5/8عليرضا فاخر

Q6
] [3/4شادمهر عسگری

Q7
] [5/8آریان کيخسروی

متين مطيع
Q8
] [2آرمان رفيعيان

St.

] [1آرش نکویی اصفهان 1
2
Bye
عليرضا حيات نوسعيد تهران 3
شمالی
4
خراسان
شهریار ارغوان
امير محمد پروستان فارس 5
6
Bye
شرقی
آذربایجان 7
محمد پورکریﻢ
دانيال دهقانی یزد 8
] [5/8ایليا رحمانی قزوین 9
10
Bye
آرتا محمدیکردستان11
عرفان عبداله پور البرز 12
رضوی
خراسان 13
اميرعلی محمدپور
محمدمهدی کنعانی اميری قﻢ 14
ارشيا رحيميان مرکزی 15
رادین صحبتی زنجان 16
شمالی
17
خراسان
] [3/4ایليا اصﻼن پناه
18
Bye
پرهام اسدی نژاد مرکزی 19
جنوبی
20
خراسان
محمدعرشيا بهمنيان
رادمهر عقيقی شریف تهران 21
22
Bye
غﻼم حسين زهتاب زاده فارس 23
هيژا مصطفیکردستان24
] [5/8امير پرهام اقتداری فر قﻢ 25
26
Bye
اميرحسام صادقی کيوی اردبيل 27
عليرضا عوامی سمنان 28
محمدميکائيل علﻢ چی ميبدی یزد 29
شرقی
آذربایجان 30
حميدرضا حسن زاده
ایليا داورانی راد کرمان 31
شادمهر ایشانی البرز 32
اميرمحمد همدمی اندبيل اردبيل 33
کميل نکونام کرمان 34
جنوبی
35
خراسان
الياس رضازاده
پارسا طالقانی قزوین 36
آراد سعيدي البرز 37
محمدرضا فتاحی اردکانی یزد 38
39
Bye
] [5/8عليرضا فاخر فارس 40
علی اصفياءخوزستان41
شرقی
آذربایجان 42
ایلقار نجفی
اميد دهقانی نجف آبادی اصفهان 43
شمالی
44
خراسان
اشکان محمدپور
سوران شهبازیکردستان45
محمد پرهام فراهانی قﻢ 46
47
Bye
] [3/4شادمهر عسگری تهران 48
محمد حسن نگارستانی کرمان 49
علی آقاشاهی یزد 50
مهدی نظری پور گلستان 51
محمدطاها خيالی بﻼلمی سمنان 52
سينا فرخی زنجان 53
پارسا اکبری مازندران 54
55
Bye
] [5/8آریان کيخسرویکردستان56
امير حسين صف شکن خرامه فارس 57
حسين شعبانی مرکزی 58
59
Bye
متين مطيع قﻢ 60
کاوه خردمند تهران 61
محمد حميدی نجف آبادی اصفهان 62
63
Bye
] [2آرمان رفيعيان البرز 64
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

خراسان رضوی
] [1مهدی حاج طالبی
رضوی
خراسان 1
سيد محمد گلچين حسينی

2

Qualification - Q4

اميرعلی احمدلو مرکزی
رضوی
خراسان 3
محمد متين قاسمی
محمد حميدی نجف آبادی اصفهان
آرش نکویی اصفهان 4
] [3/4اميرحسين عجملو زنجان
معين مقدم زنجان 5
خراسان شمالی
ایليا اصﻼن پناه
شمالی
6
خراسان
متين عزیزی

7

Qualification - Q2

ایليا عباسی ورلهکرمانشاه
محمدامين کارگران تهران 8
آرمان رفيعيان البرز
عرفان عبداله پور البرز 9
محمد باقری
علی تجمليان

Qualification - Q1

یزد
یزد

10

11

] [3/4مهدی خليليان اصفهان
ه .منوچهری نجف آبادی اصفهان 12
ایمان فاخر فارس
عليرضا فاخر فارس 13
رامتين حکمتی نيا مازندران
محمدمهدی رضائی مازندران 14

Qualification - Q3

15

] [2س .صفری سنجانی مرکزی
عادل صورتی کرمان 16
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Finals

Round 2
] [1شادمهر عسگری
متين نمازی
مهدی نظری پور
اميرحسين یزدی

Q1

ایليا داورانی راد
محمد حسن نگارستانی

] [3/4علی آقاشاهی
محمدرضا فتاحی اردکانی

Q2

سوران شهبازی
هيژا مصطفی

] [1شادمهر عسگری تهران
متين نمازی تهران 1
2

Bye
مهدی نظری پور گلستان
اميرحسين یزدی گلستان 3
4

Bye
ایليا داورانی راد کرمان
محمد حسن نگارستانی کرمان 5
Bye
محمد پرهام فراهانی
محمدمهدی کنعانی اميری

قﻢ
قﻢ

Bye
] [3/4علی آقاشاهی
محمدرضا فتاحی اردکانی

یزد
یزد

6
7
8
9
10

Bye
شادمهر ایشانی البرز
آراد سعيدي البرز 11
خراسان رضوی
محمد رضا تقی زاده کلر
رضوی
خراسان 12
اميرعلی محمدپور
سوران شهبازیکردستان
هيژا مصطفیکردستان13
14

Bye
رادین صحبتی زنجان
سينا فرخی زنجان 15
ایليا رحمانی قزوین
پارسا طالقانی قزوین 16
آذربایجان شرقی
حميدرضا حسن زاده
شرقی
آذربایجان 17
محمد پورکریﻢ
امير پرهام اقتداری فر قﻢ
متين مطيع قﻢ 18

عليرضا حيات نوسعيد
رادمهر عقيقی شریف

Bye
عليرضا حيات نوسعيد تهران
رادمهر عقيقی شریف تهران 20
کيان بنکدار سمنان
عليرضا عوامی سمنان 21
ارشيا رحيميان مرکزی
حسين شعبانی مرکزی 22

] [3/4غﻼم حسين زهتاب زاده
امير محمد پروستان

23

Q3

شهریار ارغوان
اشکان محمدپور
Q4

Round 1

St.

19

Bye
] [3/4غﻼم حسين زهتاب زاده فارس
امير محمد پروستان فارس 24
آرتا محمدیکردستان
آریان کيخسرویکردستان25
دانيال دهقانی یزد
محمدميکائيل علﻢ چی ميبدی یزد 26
27
Bye
خراسان شمالی
شهریار ارغوان
شمالی
28
خراسان
اشکان محمدپور

اميرحسام صادقی کيوی
اميرمحمد همدمی اندبيل

29

Bye
اميرحسام صادقی کيوی اردبيل
اميرمحمد همدمی اندبيل اردبيل 30

] [2پارسا اکبری
ایليا عبدی بادله

31

Bye
] [2پارسا اکبریمازندران
ایليا عبدی بادلهمازندران 32
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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

St.

Round 1

] [1علی حياتیکرمانشاه1
بهنام حسنی قزوین 2
3

Qualification - Q6

شمالی
4
خراسان
امير بذرکار
] [5/8سيد حسين احمدی کرمان 5
6

Qualification - Q4

احسان مرادی زنجان 7
شرقی
آذربایجان 8
رادمهر یاری
رضوی
خراسان 9
] [3/4امير محمد حاج ملک
10

Qualification - Q2

جواد شيرمحمدي زنجان 11
محسن نعيمی نظام آباد گلستان 12
] [5/8یاسين طﻼیی

یزد

13

سجاد یوسفی فارس 14
محمدمعين خاکی

قﻢ

Qualification - Q8

15
16

مهرزاد صفدری قزوین 17
یونﺲ کمالی فر کرمان 18
19

Qualification - Q1

] [5/8محمد باقری اصفهان 20
امير رجبلو گلستان 21
عرفان محيطی
Qualification - Q3

یزد

22
23

] [3/4امير حسين حسنی زنجان 24
حميدرضا آلنگکرمانشاه25
Qualification - Q7

26

امير مهدی عزیزیان تهران 27
] [5/8محمد پارسا الوندیکرمانشاه28
شرقی
آذربایجان 29
علی رضائی فرد
محمدحسين شاکرمی لرستان 30
Qualification - Q5

31

رضوی
خراسان 32
] [2محمد زرچي
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Round 1

Round 2
] [1عليرضا مهنانی
دیار دآرآفرین

Q1
سروش استقﻼل
بنيامين کاظمی مردخی
] [5/8ارمان محمدزاده مهر
یونﺲ افتاده
Q2
طاها جنتی کيوی

] [3/4سروش والی
مجتبی خاکيان
Q3
مانی زرگر خرازی اصفهانی
اشکان محمدزاده مهر
] [5/8امير محمد شاهبازی
سحاب ميرزایی
Q4
آروین فخرالدین

مانی مصوری
Q5
اميرحسين رحمانی
] [5/8امير محمد صادقی
متين محمدی شکور
آرمان محمودیان
Q6
مانی امينی
] [3/4محمد متين تابعی

محمدعلی مرسلی
Q7
اميرمهدی ذوالفعلی نزاد
] [5/8مهدی غﻼميان
عليرضا خليليان
ایليا ممدوح نيای زاده
Q8
ابوالفضل بهمنی زرگری
] [2پرهام خاکشوران

St.

شمالی
1
خراسان
] [1عليرضا مهنانی
2
Bye
دیار دآرآفرینکردستان3
4
Bye
سروش استقﻼل فارس 5
6
Bye
بنيامين کاظمی مردخی البرز 7
8
Bye
] [5/8ارمان محمدزاده مهر تهران 9
10
Bye
جنوبی
11
خراسان
یونﺲ افتاده
12
Bye
طاها جنتی کيوی اردبيل 13
14
Bye
احمد رئوفی مرکزی 15
شایان گودرزی همدان 16
] [3/4سروش والی سمنان 17
18
Bye
مجتبی خاکيان لرستان 19
20
Bye
مانی زرگر خرازی اصفهانی اصفهان 21
22
Bye
اشکان محمدزاده مهر تهران 23
24
Bye
] [5/8امير محمد شاهبازی تهران 25
26
Bye
سحاب ميرزایی کرمان 27
28
Bye
آروین فخرالدین مازندران 29
30
Bye
محمد عماد محی الدینکرمانشاه31
سيد علی بخشایش بوشهر 32
سيد علی مهدی نيا مازندران 33
اميرصادق حسينی آهق اردبيل 34
35
Bye
مانی مصوری تهران 36
37
Bye
شمالی
38
خراسان
اميرحسين رحمانی
39
Bye
شرقی
آذربایجان 40
] [5/8امير محمد صادقی
41
Bye
متين محمدی شکورکرمانشاه42
43
Bye
آرمان محمودیان سمنان 44
45
Bye
مانی امينیکردستان46
47
Bye
جنوبی
48
خراسان
] [3/4محمد متين تابعی
اميرعلی داودی سمنان 49
شمالی
50
خراسان
عليرضا بيناباجی
51
Bye
محمدعلی مرسلی زنجان 52
53
Bye
اميرمهدی ذوالفعلی نزاد همدان 54
55
Bye
] [5/8مهدی غﻼميان البرز 56
57
Bye
عليرضا خليليان اصفهان 58
59
Bye
ایليا ممدوح نيای زاده تهران 60
61
Bye
ابوالفضل بهمنی زرگری فارس 62
63
Bye
رضوی
خراسان 64
] [2پرهام خاکشوران
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

] [1محمد پارسا الوندیکرمانشاه
علی حياتیکرمانشاه1

2

Qualification - Q2

بهنام حسنی قزوین
مهرزاد صفدری قزوین 3
خراسان شمالی
امير بذرکار
شمالی
4
خراسان
عليرضا مهنانی
] [3/4محمد باقری اصفهان
امير حسين حسنی زنجان 5
اشکان محمدزاده مهر تهران
مانی مصوری تهران 6
امير رجبلو گلستان
محسن نعيمی نظام آباد گلستان 7

8

Qualification - Q4

جواد شيرمحمدي زنجان
احسان مرادی زنجان 9

10

Qualification - Q1

خراسان شمالی
اميرحسين رحمانی
احمد رئوفی مرکزی 11
] [3/4سيد حسين احمدی کرمان
محمدمعين خاکی قﻢ

Qualification - Q3
یاسين طﻼیی
عرفان محيطی

12

13
یزد
یزد

14

آذربایجان شرقی
امير محمد صادقی
شرقی
آذربایجان 15
رادمهر یاری
خراسان رضوی
] [2امير محمد حاج ملک
رضوی
خراسان 16
محمد زرچي
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] [1حميدرضا آلنگ
متين محمدی شکور

St.

Round 1

] [1حميدرضا آلنگکرمانشاه
متين محمدی شکورکرمانشاه1

Bye
Q1

2

طاها جنتی کيوی اردبيل
اميرصادق حسينی آهق اردبيل 3
ابوالفضل بهمنی زرگری فارس
سجاد یوسفی فارس 4

] [3/4مهدی غﻼميان
بنيامين کاظمی مردخی

] [3/4مهدی غﻼميان البرز
بنيامين کاظمی مردخی البرز 5

Bye
Q2

6

اميرمهدی ذوالفعلی نزاد همدان
یونﺲ کمالی فر کرمان 7
امير محمد شاهبازی تهران
امير مهدی عزیزیان تهران 8
مانی امينیکردستان
دیار دآرآفرینکردستان9
اميرعلی داودی سمنان
آرمان محمودیان سمنان 10

Q3
] [3/4ارمان محمدزاده مهر
ایليا ممدوح نيای زاده

Bye

11

] [3/4ارمان محمدزاده مهر تهران
ایليا ممدوح نيای زاده تهران 12
آروین فخرالدین مازندران
سيد علی مهدی نيا مازندران 13
مجتبی خاکيان لرستان
محمدحسين شاکرمی لرستان 14

Q4
] [2عليرضا خليليان
مانی زرگر خرازی اصفهانی

Bye

15

] [2عليرضا خليليان اصفهان
مانی زرگر خرازی اصفهانی اصفهان 16

