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Round 3

Round 1

Round 2
] [1محمد چهارمالی
احمد مزارعی
بابﮏ ﻗﻨاعﺘی
محمد امين همﺘی
] [9/16احسان پيروزوند
رضا کریمی بيسﺘگانی
امين یزدانی

] [5/8مجتبی زارع
سيد حسين چاوشی
سيد هومن ﻗریشی

] [9/16ع .بهجتی اردکانی
حسن زارعی
یاسين ترابی نيکجو

] [3/4اميررضا اخﻼقی
ساسان احمدی ریشهری
محمدباﻗر ترابی

] [9/16رهام شيخ حسنی
امين آﻗابابائی سامانی
شادمهر عسگری

] [5/8سجاد ترابی
عليرضا شﻨبه زاده
محمد معين نادری ﻗمی

] [9/16پویا حيدری
سيد علی دارابی
حسين زاهدی زاده مارمی

St.

] [1محمد چهارمالی فارس 1
2
Bye 1
احمد مزارعی بوشهر 3
4
Bye 33
بابﮏ ﻗﻨاعﺘی بوشهر 5
6
Bye 17
محمد امين همﺘی تهران 7
8
Bye 49
] [9/16احسان پيروزوند تهران 9
10
Bye 9
رضا کریمی بيسﺘگانی اصفهان 11
12
Bye 41
امين یزدانی مازندران 13
14
Bye 25
بخﺘياری
چهارمحال و 15
امير مهدی نادری بﻨی
ایليا عبدی بادله مازندران 16
] [5/8مجتبی زارع ﻗﻢ 17
18
Bye 5
سيد حسين چاوشی ﻗﻢ 19
20
Bye 37
سيد هومن ﻗریشی تهران 21
22
Bye 21
رضا بوسﺘانی فارس 23
مﺼﻄفی ﻗاسمی لرسﺘان 24
] [9/16ع .بهجتی اردکانی یزد 25
26
Bye 13
حسن زارعی همدان 27
28
Bye 45
یاسين ترابی نيکجو همدان 29
30
Bye 29
بخﺘياری
چهارمحال و 31
اميرحسين اميﻨی
علی معيﻨی تهران 32
] [3/4اميررضا اخﻼقی تهران 33
34
Bye 3
ساسان احمدی ریشهری تهران 35
36
Bye 35
محمدباﻗر ترابی ﻗﻢ 37
38
Bye 19
آرمين ترک مرکزی 39
اميرحسين آتش کار فارس 40
] [9/16رهام شيخ حسنی تهران 41
42
Bye 11
بخﺘياری
چهارمحال و 43
امين آﻗابابائی سامانی
44
Bye 43
شادمهر عسگری تهران 45
46
Bye 27
مرتضی شفيع پور لرسﺘان 47
عليرضا حافظ پور نخلیهرمزگان48
] [5/8سجاد ترابی ﻗﻢ 49
50
Bye 7
عليرضا شﻨبه زادههرمزگان51
52
Bye 39
محمد معين نادری ﻗمی ﻗﻢ 53
54
Bye 23
محمدمهدی کﻨعانی اميری ﻗﻢ 55
محمد مهدی ظریفیخوزسﺘان56
] [9/16پویا حيدری تهران 57
58
Bye 15
سيد علی دارابی مازندران 59
60
Bye 47
حسين زاهدی زاده مارمیهرمزگان61
62
Bye 31
سروش اسﺘقﻼل فارس 63
محمد روسﺘایيان تهران 64
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رضا مجيدی
حسين صدری سوادجانی
] [9/16محمدرضا رمضانی

هادی رحمانی سامانی
عرفان محيﻄی
] [5/8سعيد سمائی

اميررضا رضاپور
مجﺘبی خاکيان
] [9/16کيارش کبيری

محمد پرهام فراهانی
محمد سپهر پارسا
] [3/4محمد باقری

یاسين ورزنده
معراج راغب
] [9/16ميﻼد جليلوند

شایان گودرزی
سيدعلی جبارزاده
] [5/8مهدی بندی

پرهام سﻼمت
سيﻨا نادرپور
] [9/16سروش فریدونی

اشکان رمضان پور
اميرمحمد شفيع پور
] [2اميررضا بيانی

St.

آرمان اسماعيلی فارس 65
مهدی حيدری اصفهان 66
67
Bye 32
رضا مجيدی بوشهر 68
69
Bye 48
بخﺘياری
چهارمحال و 70
حسين صدری سوادجانی
71
Bye 16
] [9/16محمدرضا رمضانیمازندران 72
آرش نکویی اصفهان 73
بخﺘياری
چهارمحال و 74
محمد مهدی اشراﻗی سامانی
75
Bye 24
بخﺘياری
چهارمحال و 76
هادی رحمانی سامانی
77
Bye 40
عرفان محيﻄی یزد 78
79
Bye 8
] [5/8سعيد سمائیمازندران 80
بخﺘياری
چهارمحال و 81
کيانوش کيهانی
سيد علی بخشایش بوشهر 82
83
Bye 28
اميررضا رضاپور تهران 84
85
Bye 44
مجﺘبی خاکيان لرسﺘان 86
87
Bye 12
] [9/16کيارش کبيری اصفهان 88
فواد ملﮏ محمودی مازندران 89
بخﺘياری
چهارمحال و 90
محمد مهدی بﻨایی
91
Bye 20
محمد پرهام فراهانی ﻗﻢ 92
93
Bye 36
محمد سپهر پارسا لرسﺘان 94
95
Bye 4
] [3/4محمد باقری اصفهان 96
بخﺘياری
چهارمحال و 97
امير مهدی خداوردی سامانی
مهرشاد بيسوتونی تهران 98
99
Bye 30
یاسين ورزنده اصفهان 100
101
Bye 46
معراج راغب یزد 102
103
Bye 14
] [9/16ميﻼد جليلوند یزد 104
محمدامين کارگران تهران 105
اميرعلی انﺼاری فارس 106
107
Bye 22
شایان گودرزی همدان 108
109
Bye 38
سيدعلی جبارزادهکردسﺘان110
111
Bye 6
] [5/8مهدی بندی مرکزی 112
آرش حقشﻨاس بوشهر 113
سجاد معﻼنی پورخوزسﺘان114
115
Bye 26
پرهام سﻼمت لرسﺘان 116
117
Bye 42
سيﻨا نادرپور تهران 118
119
Bye 10
] [9/16سروش فریدونی فارس 120
محمدعلی ﻗانعی اردکانی یزد 121
سيﻨا ملکيان ایﻼم 122
123
Bye 18
اشکان رمضان پور مازندران 124
125
Bye 34
اميرمحمد شفيع پور لرسﺘان 126
127
Bye 2
128
خراسان رضوی
] [2اميررضا بيانی
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Round 2
] [1سروش فریدونی
محمد چهارمالی

Round 1

St.

] [1سروش فریدونی فارس
محمد چهارمالی فارس 1
2

Bye 1
محمد روسﺘایيان تهران
علی معيﻨی تهران 3
حسين زاهدی زاده مارمیهرمزگان
عليرضا شﻨبه زادههرمزگان4
پویا حيدری تهران
اميررضا رضاپور تهران 5
چهارمحال و بخﺘياری
محمد مهدی اشراﻗی سامانی
بخﺘياری
چهارمحال و 6
اميرحسين حيدری
مجﺘبی خاکيان لرسﺘان
پرهام سﻼمت لرسﺘان 7
سيد هومن ﻗریشی تهران
سيﻨا نادرپور تهران 8
] [3/4رهام شيخ حسنی تهران
محمد امين همتی تهران 9
چهارمحال و بخﺘياری
امير مهدی خداوردی سامانی
بخﺘياری
چهارمحال و 10
هادی رحمانی سامانی
اشکان رمضان پور مازندران
فواد ملﮏ محمودی مازندران 11
چهارمحال و بخﺘياری
ابوالفضل حسيﻨی بروجﻨی
بخﺘياری
چهارمحال و 12
کيانوش کيهانی
ساسان احمدی ریشهری تهران
سجاد معﻼنی پورخوزسﺘان13
بابﮏ ﻗﻨاعﺘی بوشهر
رضا مجيدی بوشهر 14
مﺼﻄفی ﻗاسمی لرسﺘان
محمد سپهر پارسا لرسﺘان 15
یاسين ترابی نيکجو همدان
شایان گودرزی همدان 16
آرین ادیب نسب اصفهان
مهدی حيدری اصفهان 17
اميرمحمد شفيع پور لرسﺘان
مرتضی شفيع پور لرسﺘان 18
چهارمحال و بخﺘياری
اميرحسين اميﻨی
بخﺘياری
چهارمحال و 19
امير مهدی نادری بﻨی
محمدرضا رمضانی مازندران
سعيد سمائی مازندران 20
ميﻼد جليلوند یزد
معراج راغب یزد 21
چهارمحال و بخﺘياری
روزبه آﻗایی ﻗهفرخی
بخﺘياری
چهارمحال و 22
محمد مهدی بﻨایی
محمد معين نادری ﻗمی ﻗﻢ
سيد حسين چاوشی ﻗﻢ 23
] [3/4اميررضا اخﻼقی تهران
احسان پيروزوند تهران 24
محمد پرهام فراهانی ﻗﻢ
محمدمهدی کﻨعانی اميری ﻗﻢ 25
محمد حسام الدین حقی اصفهان
یاسين ورزنده اصفهان 26
چهارمحال و بخﺘياری
امين آﻗابابائی سامانی
بخﺘياری
چهارمحال و 27
حسين صدری سوادجانی
سجاد ترابی ﻗﻢ
محمدباﻗر ترابی ﻗﻢ 28
ایليا عبدی بادله مازندران
امين یزدانی مازندران 29
سيد علی بخشایش بوشهر
احمد مزارعی بوشهر 30
شادمهر عسگری تهران
محمدامين کارگران تهران 31
] [2ع .بهجتی اردکانی یزد
عرفان محيطی یزد 32

