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Round 4

Round 3

Round 1

Round 2
] [1مهدی رضائی
امين شيرمحمدلی
ارمين نبوی

] [9/16علی طيب نژاد
علی خراسانی
آراد بحری

] [5/8ساﻻر بيات
آروین فخرالدین
شباهنگ عسگری

] [9/16محمدرضا شاهرخ شاهی

علی رستم زاده
ميثم محمودپورملکی

] [3/4اميد مرادی
علی مداح
محمد عفتی

] [9/16محمد هادی آشتيانی
حميدرضا کارگریان مياندواب
علی طب ّاخ دماوندی

] [5/8مهرداد رحمانی
امير رجبلو
مهدی یﻼ

] [9/16ﻓربد ﯾاسمی
علی اکبرزاده
مجتبی بهجتی نجف آبادی

St.

رضوی
خراسان 1
] [1مهدی رضائی
2
Bye 1
امين شيرمحمدلی گلستان 3
4
Bye 33
ارمين نبوی سمنان 5
6
Bye 17
سيد علی مهدی نيا مازندران 7
مهرزاد صفدری قزوین 8
] [9/16علی طيب نژاد لرستان 9
10
Bye 9
علی خراسانی یزد 11
12
Bye 41
آراد بحری زنجان 13
14
Bye 25
کيوان جعفرطياری تهران 15
مهرداد ایزدفر سمنان 16
] [5/8ساﻻر بيات زنجان 17
18
Bye 5
آروین فخرالدین مازندران 19
20
Bye 37
شباهنگ عسگری تهران 21
22
Bye 21
شمالی
23
خراسان
عليرضا مهنانی
عليرضا عوامی سمنان 24
] [9/16محمدرضا شاهرخ شاهی تهران 25
26
Bye 13
علی رستم زاده سمنان 27
28
Bye 45
غربی
آذربایجان 29
ميثم محمودپورملکی
30
Bye 29
دانيال یازرلو گلستان 31
ایليا ممدوح نيای زاده کرمان 32
] [3/4اميد مرادی تهران 33
34
Bye 3
علی مداح سمنان 35
36
Bye 35
شمالی
37
خراسان
محمد عفتی
38
Bye 19
محمدیاسين طالبيان درزی مازندران 39
بهنام حسنی قزوین 40
] [9/16محمد هادی آشتيانی گلستان 41
42
Bye 11
غربی
آذربایجان 43
حميدرضا کارگریان مياندواب
44
Bye 43
علی طب ّاخ دماوندی مازندران 45
46
Bye 27
رضوی
خراسان 47
حامد برکات
آرمان محمودیان سمنان 48
] [5/8مهرداد رحمانی البرز 49
50
Bye 7
امير رجبلو گلستان 51
52
Bye 39
مهدی یﻼ مازندران 53
54
Bye 23
رضوی
خراسان 55
پوریا یاهوئی
کيانوش زارع زاده مهریزی تهران 56
] [9/16ﻓربد ﯾاسمی زنجان 57
58
Bye 15
علی اکبرزاده قزوین 59
60
Bye 47
مجتبی بهجتی نجف آبادی تهران 61
62
Bye 31
محمد جواد صادقی نژاد سمنان 63
شمالی
64
خراسان
امير بذرکار
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پارسا اکبری

] [9/16اﯾمان معمارپور

پرهام طالب بيدختی
مهدی بيگدلی
] [5/8ارشيا قاسم پور

احمد آذری
سهيل فرجي
] [9/16اﯾليا مداح

محمدعلی امينی
پویا یوسفی
] [3/4محمد زرچی

علی حسينعلی
عباس وحدانی
] [9/16اميرحسين حسين زاده

مبين قلعه قافی
رامتين حکمتی نيا
] [5/8محمد رضا حيدری

مرتضی ثابت رفتار
سروش والی
] [9/16شاﯾان لشگربلوکی

احسان مرادی
سيد دانيال حسينيان
] [2سينا ساﻻری

St.

آریا پورآقایی تهران 65
غربی
آذربایجان 66
ميﻼد محمودپورملکی
67
Bye 32
پارسا اکبری مازندران 68
محمد حسين عبدالهی سمنان 69
شمالی
70
خراسان
متين عزیزی
71
Bye 16
] [9/16اﯾمان معمارپور البرز 72
سجاد معتمد راد مازندران 73
محمد حسين قربانزاده نمين گلستان 74
75
Bye 24
پرهام طالب بيدختی سمنان 76
77
Bye 40
مهدی بيگدلی زنجان 78
79
Bye 8
] [5/8ارشيا قاسم پور تهران 80
محمدمهدی شریفی زارچی یزد 81
محمدمهدی رضائی مازندران 82
83
Bye 28
شمالی
84
خراسان
احمد آذری
85
Bye 44
سهيل فرجي تهران 86
87
Bye 12
] [9/16اﯾليا مداح سمنان 88
عليرضا پورقربان تهران 89
علی یزدان فر گلستان 90
91
Bye 20
محمدعلی امينی قزوین 92
93
Bye 36
پویا یوسفی زنجان 94
95
Bye 4
رضوی
خراسان 96
] [3/4محمد زرچی
سهراب ميرزایی لرستان 97
بهروز حسنی سمنان 98
99
Bye 30
علی حسينعلی تهران 100
101
Bye 46
شمالی
102
خراسان
عباس وحدانی
103
Bye 14
] [9/16اميرحسين حسين زادهمازندران 104
ایرمان پيوندی سمنان 105
پارسا علی عباسی تهران 106
107
Bye 22
مبين قلعه قافی گلستان 108
109
Bye 38
رامتين حکمتی نيا مازندران 110
111
Bye 6
] [5/8محمد رضا حيدری زنجان 112
113
آذربایجان غربی
امير شاهبازی
افشين یوسفی تهران 114
115
Bye 26
مرتضی ثابت رفتار قزوین 116
117
Bye 42
سروش والی سمنان 118
119
Bye 10
] [9/16شاﯾان لشگربلوکی گلستان 120
سينا ایوانیکرمانشاه121
دانيال زرگرصقا کرمان 122
123
Bye 18
احسان مرادی زنجان 124
125
Bye 34
سيد دانيال حسينيان مازندران 126
127
Bye 2
128
خراسان رضوی
] [2سينا ساﻻری
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Round 3

Round 1

Round 2
] [1اميد روشن
عرﻓان نوری
دانيال زرگرصقا
ایليا ممدوح نيای زاده
مهرداد رحمانی
ایمان معمارپور
احمد آذری
متين عزیزی

St.

] [1اميد روشن قزوین
عرﻓان نوری قزوین 1
2

Bye 1
دانيال زرگرصقا کرمان
ایليا ممدوح نيای زاده کرمان 3
4

Bye 17
مهرداد رحمانی البرز
ایمان معمارپور البرز 5
6
Bye 9
خراسان شمالی
احمد آذری
شمالی
7
خراسان
متين عزیزی
8

Bye 25
] [5/8محمدرضا شاهرخ شاهی تهران
] [5/8محمدرضا شاهرخ شاهی
ارشيا قاسم پور تهران 9
ارشيا قاسم پور
10
Bye 5
بهروز حسنی سمنان
بهروز حسنی
محمد جواد صادقی نژاد سمنان 11
محمد جواد صادقی نژاد
12
Bye 21
علی طب ّاخ دماوندی مازندران
علی طب ّاخ دماوندی
سجاد معتمد راد مازندران 13
سجاد معتمد راد
14
Bye 13
علی طيب نژاد لرستان
علی طيب نژاد
سهراب ميرزایی لرستان 15
سهراب ميرزایی
16
Bye 29
] [3/4محمد هادی آشتيانی گلستان
] [3/4محمد هادی آشتيانی
شاﯾان لشگربلوکی گلستان 17
شاﯾان لشگربلوکی
18
Bye 3
آذربایجان غربی
امير شاهبازی
امير شاهبازی
غربی
آذربایجان 19
حميدرضا کارگریان مياندواب
حميدرضا کارگریان مياندواب
20
Bye 19
پرهام طالب بيدختی سمنان
پرهام طالب بيدختی
ایرمان پيوندی سمنان 21
ایرمان پيوندی
22
Bye 11
پارسا اکبری مازندران
پارسا اکبری
اميرحسين حسين زاده مازندران 23
اميرحسين حسين زاده
24
Bye 27
] [5/8کيوان جعفرطياری تهران
] [5/8کيوان جعفرطياری
آرﯾا پورآقاﯾی تهران 25
آرﯾا پورآقاﯾی
26
Bye 7
علی خراسانی یزد
علی خراسانی
محمدمهدی شریفی زارچی یزد 27
محمدمهدی شریفی زارچی
28
Bye 23
رامتين حکمتی نيا مازندران
رامتين حکمتی نيا
محمدیاسين طالبيان درزی مازندران 29
محمدیاسين طالبيان درزی
30
Bye 15
خراسان شمالی
عليرضا مهنانی
شمالی
31
خراسان
عباس وحدانی
خراسان رضوی
محمد زرچی
رضوی
خراسان 32
سينا ساﻻری
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سينا ایوانیکرمانشاه
محمد حسين قربانزاده نمين گلستان 33
مهرداد ایزدفر سمنان
محمد حسين عبدالهی سمنان 34
مبين قلعه قافی
دانيال یازرلو

35

Bye 16
مبين قلعه قافی گلستان
دانيال یازرلو گلستان 36

پارسا علی عباسی
عليرضا پورقربان

37

Bye 24
پارسا علی عباسی تهران
عليرضا پورقربان تهران 38

] [5/8آراد بحری
ﻓربد ﯾاسمی

39

Bye 8
] [5/8آراد بحری زنجان
ﻓربد ﯾاسمی زنجان 40

بهنام حسنی
مهرزاد صفدری

41

Bye 28
بهنام حسنی قزوین
مهرزاد صفدری قزوین 42

آرمان محمودیان
علی مداح

43

Bye 12
آرمان محمودیان سمنان
علی مداح سمنان 44

محمدمهدی رضائی
مهدی یﻼ

45

Bye 20
محمدمهدی رضائی مازندران
مهدی یﻼ مازندران 46

] [3/4سهند برازنده
شباهنگ عسگری

47

Bye 4
] [3/4سهند برازنده گلستان
شباهنگ عسگری تهران 48
کيانوش زارع زاده مهریزی تهران
سهيل فرجي تهران 49
علی اکبرزاده قزوین
مرتضی ثابت رفتار قزوین 50

سيدعرفان کاهانی
پوریا یاهوئی

51
Bye 14
خراسان رضوی
سيدعرفان کاهانی
رضوی
خراسان 52
پوریا یاهوئی

علی رستم زاده
ارمين نبوی

53

Bye 22
علی رستم زاده سمنان
ارمين نبوی سمنان 54

] [5/8امير رجبلو
علی ﯾزدان ﻓر

55

ميثم محمودپورملکی
ميﻼد محمودپورملکی
سيد دانيال حسينيان
سيد علی مهدی نيا
امير بذرکار
ایمان فيروزه
] [2قاسم شاهمرادی
اميد مرادی

Bye 6
] [5/8امير رجبلو گلستان
علی ﯾزدان ﻓر گلستان 56
57
Bye 26
آذربایجان غربی
ميثم محمودپورملکی
غربی
آذربایجان 58
ميﻼد محمودپورملکی
59

Bye 10
سيد دانيال حسينيان مازندران
سيد علی مهدی نيا مازندران 60
61
Bye 18
خراسان شمالی
امير بذرکار
شمالی
62
خراسان
ایمان فيروزه
63

Bye 2
] [2قاسم شاهمرادی تهران
اميد مرادی تهران 64
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