2nd Girl's Junior Ranking-1401
GS U17

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

05 - 07 Oct 2022

TABRIZ

Printed: 10/4/2022 8:42:20 AM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

St.

Round 1

رضوی
خراسان 1
] [1آیدا عنایتی
ی انه مرادی تهران 2
ثنا کوهگرد زنجان 3
4

Qualification - Q8

] [5/8پانيا جميلی تهران 5
آترم بهمردی کﻼنتری

یزد

Qualification - Q5

6
7

ثمين عرب عامری سمنان 8
] [3/4زهرا رباطی تهران 9
فاطمه واعظيان سمنان 10
هانا رخزادیکردستان11
12

Qualification - Q3

رضوی
خراسان 13
] [5/8ف .شمس آبادی
مانيا یکرنگ خانی تهران 14
15

Qualification - Q7

یکتا خوﮔر البرز 16
17

Qualification - Q1

سيده آرتينا آقاپور حصيری مازندران 18
شرقی
آذربایجان 19
آیسان زارعی
] [5/8مبينا مرشدی تهران 20
21

Qualification - Q4

رضوی
خراسان 22
رامش عطاران
فاطمه زهرا اسدی سمنان 23
] [3/4رامينا زارعی البرز 24
نازنين عسکری زمان

یزد

25

ریحانه چيت ﮔری تهران 26
Qualification - Q2

27

رضوی
خراسان 28
] [5/8ساغر بذرگرنژاد
هلنا نریمانی زمان آبادی البرز 29
Qualification - Q6

30

ثنا حسنلو فرد زنجان 31
] [2فردوس فروغی تهران 32

2nd Girl's Junior Ranking-1401
GS U17 - QUALIFICATION

Website

iranbadminton.org

City, Country

TABRIZ

Date

05 - 07 Oct 2022

Printed: 10/4/2022 8:42:20 AM
Qualifiers

Finals

Round 2
] [1مریم زارع شاهی

Q1

] [5/8روژیار فاتحی پور
Q2

] [3/4فاطمه دلفی
Q3

] [5/8عارفه مزحجی
Q4

Q5
] [5/8ع .تيغ نورد سياه پيرانی

Q6
] [3/4مرجان حمزهای

Q7
] [5/8مهدیه هوشمند نهند

Q8
] [2الناز وکيلی نيری

Round 1

St.

] [1مریم زارع شاهی یزد 1
2
Bye
بهار سياه کمریکرمانشاه3
پری ماه حکيم اول مرکزی 4
رزیتا تک دهقان البرز 5
هستی شهریاری ﮔلستان 6
شرقی
آذربایجان 7
سوین محمدیان
سنا شرفی زنجان 8
] [5/8روژیار فاتحی پورکردستان9
10
Bye
نيکی قدوسی اصفهان 11
ژیﻼ مبشری تهران 12
غربی
آذربایجان 13
مليسا برادری
شرقی
آذربایجان 14
فائزه اسدنژاد
دیانا رفيعی ﮔيﻼن 15
مهبا يعقوبيان مازندران 16
] [3/4فاطمه دلفیخوزستان17
18
Bye
یلدا نریمانی دهنوی اصفهان 19
فروغ سميعی شيردره مازندران 20
بوژان لشکربلوکی ﮔلستان 21
شرقی
آذربایجان 22
فاطمه احمدیان
حدیث کاردان باغی تهران 23
باران رهبری نيا البرز 24
] [5/8عارفه مزحجی سمنان 25
26
Bye
رها معترض اردبيل 27
سنا خسرویکرمانشاه28
نيایش ميرزایی ایﻼم 29
مریم هاشمی پتکوئیهرمزﮔان30
غربی
آذربایجان 31
مبينا حميدی
زینب فتحی مرکزی 32
فاطمه مکوکی اردبيل 33
اوا چينی چيان البرز 34
شرقی
آذربایجان 35
هاله علی پور
غربی
آذربایجان 36
هونيا مينه زاده
غزل دهقانی تفتی یزد 37
زهرا سليمی وری مرکزی 38
39
Bye
] [5/8ع .تيغ نورد سياه پيرانی ﮔيﻼن 40
کيميا ميرزایی البرز 41
مليکا کریمیکردستان42
ثمر تندکارکرمانشاه43
سيده تينا سنبلستان اصفهان 44
یاس سراج سمنان 45
هانا مﻼکریمی مازندران 46
47
Bye
] [3/4مرجان حمزهای تهران 48
طنين طاهری مازندران 49
50
Bye
مليسا شایقی اردبيل 51
باران هوشنگی قم 52
مها بی طرفکرمانشاه53
عارفه ميرباقری اصفهان 54
55
Bye
شرقی
آذربایجان 56
] [5/8مهدیه هوشمند نهند
سارینا رزاززاده اصفهان 57
غربی
آذربایجان 58
دینا احمدی عربلو
نيوشا قيامی ﮔياشی ﮔيﻼن 59
بهار تلخابلو زنجان 60
ﻻوین جعفریان ایﻼم 61
هليا نریمانی زمان آبادی البرز 62
63
Bye
] [2الناز وکيلی نيری یزد 64
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

خراسان رضوی
] [1ف .شمس آبادی
رضوی
خراسان 1
آیدا عنایتی

2

Qualification - Q1

زهرا رباطی تهران
ریحانه چيت ﮔری تهران 3
آذربایجان شرقی
آیسان زارعی
شرقی
آذربایجان 4
مهدیه هوشمند نهند
] [3/4مرجان حمزهای تهران
ی انه مرادی تهران 5
رامينا زارعی البرز
اوا چينی چيان البرز 6
آترم بهمردی کﻼنتری
مریم زارع شاهی

Qualification - Q4

یزد
یزد

7

8

فاطمه زهرا اسدی سمنان
عارفه مزحجی سمنان 9

Qualification - Q2

10

خراسان رضوی
ساغر بذرﮔرنژاد
رضوی
خراسان 11
رامش عطاران
] [3/4پانيا جميلی تهران
ژیﻼ مبشری تهران 12
یکتا خوﮔر البرز
باران رهبری نيا البرز 13
آذربایجان شرقی
هاله علی پور
شرقی
آذربایجان 14
سوین محمدیان

Qualification - Q3

15

] [2فردوس فروغی تهران
مانيا یکرنگ خانی تهران 16
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Qualifiers

Finals

St.

Round 1

] [1ثمين عرب عامری سمنان
فاطمه واعظيان سمنان 1
ثمر تندکارکرمانشاه
بهار سياه کمریکرمانشاه2
Q1

آذربایجان شرقی
فاطمه احمدیان
شرقی
آذربایجان 3
فائزه اسدنژاد
هانا رخزادیکردستان
روژیار فاتحی پورکردستان4
] [3/4فاطمه دلفیخوزستان
مبينا مرشدی تهران 5
آذربایجان غربی
مبينا حميدی
غربی
آذربایجان 6
هونيا مينه زاده

Q2

نيکی قدوسی اصفهان
عارفه ميرباقری اصفهان 7
فروغ سميعی شيردره مازندران
مهبا يعقوبيان مازندران 8
هستی شهریاری ﮔلستان
بوژان لشکربلوکی ﮔلستان 9
عارفه تيغ نورد سياه پيرانی ﮔيﻼن
نيوشا قيامی ﮔياشی ﮔيﻼن 10

Q3

مها بی طرفکرمانشاه
سنا خسرویکرمانشاه11
] [3/4سيده آرتينا آقاپور حصيریمازندران
هانا مﻼکریمیمازندران 12
آذربایجان غربی
دینا احمدی عربلو
غربی
آذربایجان 13
مليسا برادری
سارینا رزاززاده اصفهان
سيده تينا سنبلستان اصفهان 14

Q4

هلنا نریمانی زمان آبادی البرز
هليا نریمانی زمان آبادی البرز 15
] [2نازنين عسکری زمان
الناز وکيلی نيری

یزد
یزد

16
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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

St.

Round 1

] [1مبينا ندائی تهران 1
Qualification - Q8
یگانه سادات قریشی آقچای

2
یزد

3

آناهيتا باقری سمنان 4
رضوی
خراسان 5
] [5/8مهرو روشنایی
طاهره سادات رضویان

قم

6

مهدیه داود آبادی مرکزی 7
8

Qualification - Q5

شرقی
آذربایجان 9
] [3/4فاطمه مونس خواه
رومينا زره پوش تهران 10
11

Qualification - Q7

پریا پورمداح مازندران 12
] [5/8حنانه رجبی سمنان 13
14

Qualification - Q2

ﻻوین پورخردمندکردستان15
عسل قديريان اصفهان 16
17

Qualification - Q1

رضوی
خراسان 18
فرناز ﮔلمکانی
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 19
] [5/8م .غﻼمی گراکوئی ﮔيﻼن 20
21

Qualification - Q3

بهار ﮔرایلی مازندران 22
ایلين عربی سمنان 23
] [3/4س .شوریده ضيابری زنجان 24
شرقی
آذربایجان 25
شميم محله پرور
26

Qualification - Q4

رضوی
خراسان 27
هليا فرزاد
] [5/8مهان تشکری آرانی تهران 28
Qualification - Q6
نازنين محدثه پنجه باشی

29
قم

30

ستايش ﻛرماني اصفهان 31
] [2ف .فنائی شاهرودی سمنان 32
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Qualifiers

St.

Finals

شرقی
آذربایجان 1
مهﻼ پوراسدی امناب
Q1

مهﻼ پوراسدی امناب

Q2

کوثر مرسلی

Q3

فاطمه صيادی

Bye

2

کوثر مرسلی زنجان 3

Bye

4

فاطمه صيادی ایﻼم 5

Bye

6

مليکا غﻼمی اصفهان 7
Q4
تکتم عرب عامری ﮔلستان 8

فاطمه سلمانيان ﮔلستان 9
Q5
فاطمه خليفه کيوی اردبيل 10

Bye
Q6

ثمين زمانزاده

Q7

یاسمن نصيری

Q8

پونه بازدار

11

شرقی
آذربایجان 12
ثمين زمانزاده

Bye

13

یاسمن نصيری تهران 14

Bye

15

پونه بازدار ایﻼم 16
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Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

] [1حنانه رجبی
فاطمه فنائی شاهرودی

St.

Round 1

] [1حنانه رجبی سمنان
فاطمه فنائی شاهرودی سمنان 1

Bye 1

طاهره سادات رضویان
نازنين محدثه پنجه باشی

طاهره سادات رضویان
نازنين محدثه پنجه باشی

Bye 5

] [3/4مهرو روشنایی
فرناز گلمکانی

2
قم
قم

3

4

خراسان رضوی
] [3/4مهرو روشنایی
رضوی
خراسان 5
فرناز گلمکانی

Bye 3

6

مهان تشکری آرانی تهران
هستي رحيمي مخلص آبادي تهران 7
آذربایجان شرقی
ثمين زمانزاده
شرقی
آذربایجان 8
شميم محله پرور
سيده آیسان شوریده ضيابری زنجان
عسل قديريان اصفهان 9
پریا پورمداح مازندران
بهار ﮔرایلی مازندران 10

] [3/4فاطمه مونس خواه
مهﻼ پوراسدی امناب

Bye 4

11

آذربایجان شرقی
] [3/4فاطمه مونس خواه
شرقی
آذربایجان 12
مهﻼ پوراسدی امناب
فاطمه سلمانيان ﮔلستان
تکتم عرب عامری ﮔلستان 13
آناهيتا باقری سمنان
ایلين عربی سمنان 14

] [2مبينا ندائی
یاسمن نصيری

Bye 2

15

] [2مبينا ندائی تهران
یاسمن نصيری تهران 16

