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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

Round 1

St.

بلوچستان
1
سيستان
] [1صالح سنگتراش
Thu 10/20/2022, #1, 1

شادمهر حيدري اصفهان 2
محسن معصومی تبار زنجانی زنجان 3

Thu 10/20/2022, #1, 2

ساﻻر بيات زنجان 4
] [5/8س .زکی زاده تهران 5

Thu 10/20/2022, #1, 3

سهراب ميرزایی لرستان 6
ارشيا عمل کننده البرز 7

Thu 10/20/2022, #1, 4

محمد ستاره قطب آبادی فارس 8
رضوی
خراسان 9
] [3/4سعيد بابيانی

Thu 10/20/2022, #2, 1

مهدی انصاری زنجان 10
مسعود پيروزی گلستان 11

Thu 10/20/2022, #2, 2

نيما رستم پور تهران 12
] [5/8متين مقيمی سمنان 13

Thu 10/20/2022, #2, 3

اميررضا اخﻼقی تهران 14
رضا شهبازیکردستان15

Thu 10/20/2022, #2, 4

اميرحسين نورعليان تهران 16
بلوچستان
17
سيستان
محمدمهدی ميرشکاری

Thu 10/20/2022, #3, 1

محمد حسين قربانزاده نمين گلستان 18
امير حسين حسنی زنجان 19

Thu 10/20/2022, #3, 2

] [5/8محمد چهارمالی فارس 20
علی حياتیکرمانشاه21

Thu 10/20/2022, #3, 3

رضوی
خراسان 22
سينا ساﻻری
پيام نصر اصفهانی اصفهان 23

Thu 10/20/2022, #3, 4

] [3/4م .فقيه خراسانی

یزد

24

محمدرضا قيصری فارس 25
Thu 10/20/2022, #4, 1

رضوی
خراسان 26
محمد زرچی
پویا نجيب زاده کرمان 27

Thu 10/20/2022, #4, 2

رضوی
خراسان 28
] [5/8مهدی رضائی
ارشيا قاسم پور تهران 29

Thu 10/20/2022, #4, 3

فربد یاسمی زنجان 30
سعيد سمائی مازندران 31

Thu 10/20/2022, #4, 4

] [2فرزین خانجانی تهران 32
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Qualifiers

Finals

Round 1

Round 2
] [1پویا حيدری

] [1پویا حيدری
ایليا مداح
Q1

محسن معصومی تبار زنجانی

Q2

] [5/8سينا ساﻻری

Q3

نيما رستم پور

Q4

] [5/8ارشيا قاسم پور

Q5

مهدی انصاری

Q6

امير حسين حسنی

Q7

اميرحسين نورعليان

Q8

] [2محمد زرچی

مصطفی خوشﺨو
محسن معصومی تبار زنجانی
محسن معصومی تبار زنجانی
] [5/8سينا ساﻻری
] [5/8سينا ساﻻری
سجاد تدین
آراد بحری
آراد بحری
عرفان شاه حسينی
] [3/4محمد رضا حيدری
نيما رستم پور
نيما رستم پور
مصطفی قربانی اردکان
مصطفی قربانی اردکان
سيد محمد گلچين حسينی
] [5/8ارشيا قاسم پور
] [5/8ارشيا قاسم پور
محمدامين محمدجانی
عباسعلی بهجتی اردکانی
مهرپویا مجتبایی
مهرپویا مجتبایی
مانی خسروی
نادر مينائی
نادر مينائی
مهدی انصاری
مهدی انصاری
] [5/8مجتبی زارع
امير حسين حسنی
امير حسين حسنی
عرفان محيطی
احسان پيروزوند
احسان پيروزوند
] [3/4سروش فریدونی
احسان مرادی
کيارش کبيری
کيارش کبيری
اميرحسين نورعليان
اميرحسين نورعليان
] [5/8سينا ایوانی
محمد هادی آشتيانی
محمد هادی آشتيانی
علی طيب نژاد
یاسين طﻼیی
] [2محمد زرچی
] [2محمد زرچی

St.

] [1پویا حيدری تهران 1
2
Bye
ایليا مداح سمنان 3
پارسا شهبازیکردستان4
بلوچستان
5
سيستان
یونﺲ کمالی فر
مصطفی خوشﺨو تهران 6
شرقی
آذربایجان 7
اميرحسين عباس زاده
محسن معصومی تبار زنجانی زنجان 8
رضوی
خراسان 9
] [5/8سينا ساﻻری
10
Bye
سجاد تدین کرمان 11
عليرضا رضاپور یزد 12
مبين قلعه قافی گلستان 13
آراد بحری زنجان 14
عرفان شاه حسينی تهران 15
اشکان رمضان پور مازندران 16
] [3/4محمد رضا حيدری زنجان 17
18
Bye
نيما رستم پور تهران 19
مهرداد رحمانی البرز 20
دانيال دهقان کرمان 21
مصطفی قربانی اردکان یزد 22
رضوی
خراسان 23
سيد محمد گلچين حسينی
محمد طاهرزاده گلستان 24
] [5/8ارشيا قاسم پور تهران 25
26
Bye
محمدامين محمدجانی فارس 27
محسن نعيمی گلستان 28
عباسعلی بهجتی اردکانی یزد 29
علی ندائی تهران 30
مهرپویا مجتبایی اصفهان 31
محمدمعين کشاورز قم 32
مانی خسروی گلستان 33
سيد محمد طاها افزونی یزد 34
نادر مينائی گيﻼن 35
بلوچستان
36
سيستان
اميرمهبد مسعودی
مهدی انصاری زنجان 37
رهام شيخ حسنی تهران 38
محمدرضا رمضانی مازندران 39
] [5/8مجتبی زارع قم 40
رضوی
خراسان 41
اميررضا بيانی
امير حسين حسنی زنجان 42
عرفان محيطی یزد 43
محمد علی کریمی تهران 44
احسان پيروزوند تهران 45
اميرمهدی ذوالفعلی نزاد کرمان 46
47
Bye
] [3/4سروش فریدونی فارس 48
احسان مرادی زنجان 49
وحيد زمانی کرمان 50
آریا پورآقایی تهران 51
کيارش کبيری اصفهان 52
اميرحسين نورعليان تهران 53
اميرحسين حسين زاده مازندران 54
55
Bye
] [5/8سينا ایوانیکرمانشاه56
عادل صورتی کرمان 57
محمد هادی آشتيانی گلستان 58
علی طيب نژاد لرستان 59
محمد حسين عبدالهی سمنان 60
یاسين طﻼیی یزد 61
علی قاسمی تهران 62
63
Bye
رضوی
خراسان 64
] [2محمد زرچی
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

سيستان بلوچستان
] [1صالح سنگتراش
بلوچستان
1
سيستان
محمدمهدی ميرشکاری
Thu 10/20/2022, #6, 1

یاسين معتمدیان البرز
پویا نجيب زاده کرمان 2
رضا شهبازیکردستان
پارسا شهبازیکردستان3

Thu 10/20/2022, #5, 1

علی قاسمی تهران
آریا پورآقایی تهران 4
] [3/4سروش فریدونی فارس
محمد چهارمالی فارس 5

Thu 10/20/2022, #5, 2

سيد آرمين زکی زاده تهران
صدرا صادقیکرمانشاه6
محمد ستاره قطب آبادی فارس
متين مقيمی سمنان 7

Thu 10/20/2022, #6, 2

خراسان رضوی
سعيد بابيانی
رضوی
خراسان 8
مهدی رضائی
محمد علی فقيه خراسانی
مجتبی کاظم پور

Thu 10/20/2022, #5, 3

یزد
یزد

9

محمد هادی آشتيانی گلستان
محمد طاهرزاده گلستان 10
سينا ایوانیکرمانشاه
محمد حسين قربانزاده نمين گلستان 11

Thu 10/20/2022, #5, 4

] [3/4عرفان شاه حسينی تهران
اميرحسين نورعليان تهران 12
محمدرضا رمضانی مازندران
سعيد سمائی مازندران 13

Thu 10/20/2022, #6, 3

شادمهر حيدري اصفهان
مهرپویا مجتبایی اصفهان 14
مهدی انصاری زنجان
عليرضا قاسمی زنجان 15

Thu 10/20/2022, #6, 4

] [2فرزین خانجانی تهران
مسعود پيروزی گلستان 16
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آراد بحری
محسن معصومی تبار زنجانی

Q1

محمد علی فقيه خراسانی
مجتبی کاظم پور

Q2

یاسين معتمدیان
پویا نجيب زاده

محمد علی فقيه خراسانی
مجتبی کاظم پور

Round 2

Round 1

] [1رهام شيخ حسنی
احسان پيروزوند
آراد بحری
محسن معصومی تبار زنجانی
محمد علی فقيه خراسانی
مجتبی کاظم پور
دانيال دهقان
عادل صورتی
] [3/4عباسعلی بهجتی اردکانی

محمدرضا قيصری
] [3/4عباسعلی بهجتی اردکانی

محمدرضا قيصری

یاسين معتمدیان
پویا نجيب زاده

معراج راغب
علی مسعودی
] [3/4محمد ستاره قطب آبادی
متين مقيمی
Q3
] [3/4محمد ستاره قطب آبادی
متين مقيمی

مهدی انصاری
عليرضا قاسمی

Q4

مهدی انصاری
عليرضا قاسمی
مصطفی قربانی اردکان
عرفان محيطی

علی طيب نژاد
ارشيا قاسم پور
یاسين معتمدیان
پویا نجيب زاده
عليرضا رضاپور
یاسين طﻼیی
معراج راغب
علی مسعودی

St.

] [1رهام شيخ حسنی تهران
احسان پيروزوند تهران 1
2

Bye
آراد بحری زنجان
محسن معصومی تبار زنجانی زنجان 3
Bye
محمد علی فقيه خراسانی
مجتبی کاظم پور

یزد
یزد

4
5
6

Bye
دانيال دهقان کرمان
عادل صورتی کرمان 7
8

Bye
] [3/4عباسعلی بهجتی اردکانی یزد
محمدرضا قيصری فارس 9
10

Bye
علی طيب نژاد لرستان
ارشيا قاسم پور تهران 11
12

Bye
یاسين معتمدیان البرز
پویا نجيب زاده کرمان 13
14

Bye
مانی خسروی گلستان
محسن نعيمی گلستان 15
عليرضا رضاپور یزد
یاسين طﻼیی یزد 16
خراسان رضوی
سينا ساﻻری
رضوی
خراسان 17
سيد محمد گلچين حسينی
معراج راغب یزد
علی مسعودی یزد 18

محمدامين محمدجانی
سهراب ميرزایی

Bye
محمدامين محمدجانی فارس
سهراب ميرزایی لرستان 20

ارشيا عمل کننده
اميرمهبد مسعودی

21

19

Bye
ارشيا عمل کننده البرز
بلوچستان
22
سيستان
اميرمهبد مسعودی

] [3/4محمد ستاره قطب آبادی
Bye
متين مقيمی ] [3/4محمد ستاره قطب آبادی فارس
متين مقيمی سمنان 24
23

مهدی انصاری
عليرضا قاسمی

Bye
مهدی انصاری زنجان
عليرضا قاسمی زنجان 26

سجاد تدین
وحيد زمانی

27

Bye
سجاد تدین کرمان
وحيد زمانی کرمان 28

مصطفی قربانی اردکان
عرفان محيطی

Bye
مصطفی قربانی اردکان
عرفان محيطی

29

] [2اميررضا اخﻼقی
پویا حيدری

Bye
] [2اميررضا اخﻼقی تهران
پویا حيدری تهران 32

25

یزد
یزد

30
31

