
امتیازرنکینگ

لیگدور دومدور اولپایهقبلی

1946------6850960130اصفهانمحمدرضا تائبی پور---111 
1894------4760850280اصفهانرامین طغرلیان---222
1703------3760760180اصفهانعلی رسائیان---333
1563------3540850170درچهسیدهادی مجیدی---444
1494------4540760190اصفهانسیدعلی میراحمدی---555
1392------276054090اصفهانامیرحسین کریمیان---666
1342------254076040اصفهانمحمدهادی صلواتی---776
1295------5760400130اصفهانمجتبی آقاکوچکی---888
1275------5540540190اصفهاندانیال جهانشاهی---9911
1214------250---4960اصفهانسجاد حسینی---101015
1212------2280760170اصفهانفرشاد دیناری---111114
1185------110080---5اصفهانمصطفی میرسامی---121210
1132------254054050آران و بیدگلمرتضی ایمانی---131313
1107------------71100کاشانمیالد عابدینیان---14149
1084---------4540540اصفهانامیرعباس زمانی---151512
998------140---8850اصفهانمهرشاد پوده---161620
994------440054050اصفهانمحمدامین سعیدنیا---171716
990------54040050---آران و بیدگلامیرحسین خیرانی---181818
983------340054040اصفهانایمان امامی---191917
940---------400540---شاهین شهرمهدی زمانی---202018
934------4400400130اصفهانمحمد ابراهیمیان---212123
902------228054080اصفهانمیثم سپاهی---222221
855------540040050اصفهانوحید غفرانی---232322
842------240040040اصفهانحسام الدین مرادیان---242425
840------40040040---آران و بیدگلعباس آرامی---252528
803---------3400400اصفهاناحمد فردوسیان---262624
802---------2400400خمینی شهرسیداحمد مهری---272725
802---------2400400شهرضاشهرام بهرامی نژاد---282725
800---------400400---اصفهانمهدی امیدرحمت---292928
682---------2280400خمینی شهرامیرحسین عباسی---303030
680---------400280---اصفهانابوالفضل زارعی---313131
680---------280400---اصفهانامیرحسین زمانی---323131
680---------280400---اصفهانابوالفضل علیخانی---333131
680---------280400---خمینی شهرامیرحسین مهرابی---343131
560---------280280---اصفهانپارسا علی کمک---353535
560---------280280---اصفهانامیرحسین کشاورز---363535
560---------280280---اصفهانمعراج حسومی---373535
544------------4540شاهین شهرمصطفی قازی---383838
530---------130400---شهرضاسعید احمدیان---393939
450------40050------اصفهانمحمد نوروزی---404046
442------40---2400اصفهانامیرحسین عبدلی---414144
440------40040------اصفهانمیالد حاجیان پور---424246

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1400اسفند - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

شهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگردیف
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی



امتیازرنکینگ

لیگدور دومدور اولپایهقبلی

403---------400---3شاهین شهردانیال عسگریان---434340
403---------400---3نطنزمجید شهبازی---444340
403---------400---3اصفهانعلیرضا مولوی---454340
403------------3400کاشانمتین سلمانی---464340
402---------400---2اصفهانسجاد شاه ثنایی---474744
400---------400------اصفهانمحمد آشتی جو---484846
400---------400------اصفهاناحمدرضا قنادیان---494846
400---------400------بهارستانمهرداد قاصد---504846
400---------400------شهرضامحمدمیالد رضایی---514846
400---------400------شهرضامحمدمهدی طهماسبی---524846
400---------400------نطنزمحمدنیما آقادوستی---534846
400---------400------برخوارعلی اصغر خیری---544846
283---------280---3شاهین شهروحید خورموجی---555555
282---------280---2اصفهانعلی اردوان---565656
280---------280------اصفهاناشکان صادقی---575757
280---------280------اصفهانمهدی کاظمی---585757
280---------280------اصفهانمیثم مختاری---595757
280---------280------اصفهاننیما نوروزپور---605757
280---------280------برخوارمهران ادیبی---615757
280---------280------برخوارمهدی فتاحی---625757
280---------280------برخوارعرفان معینی---635757
280---------280------اصفهانمحمدحسین کلباسی---645757
280---------280------بهارستانعلی راستی---655757
280---------280------بهارستانافشین کریمی زاده---665757
280---------280------درچهاحسان شفیعی---675757
280---------280------شاهین شهرمحمد احسان زنده باد---685757
280---------280------نطنزامیرعلی بهروان---695757
280---------280------اصفهانساالر گلچه---705757
280---------280------برخوارایلیا کیانی---715757
280---------280------برخوارمحمدمحسن ساعدی---725757
280---------2800---اصفهانسهیل بکایی---735757
280------------280---خمینی شهرمحمدحسین عمادی---745757
130---------130------اصفهانسیدعلیرضا میرزینعلی---757575
90------90---------کاشانفرشاد عابدینیان------7676
82------80------2اصفهاننوید غفرانی---777785
80------80---------کاشانحسین رئیسی------7878
80------80---------اصفهانخسرو اسدزاده------7978
50------50---------اصفهانامیرارسالن سرائیان------8080
44------40------4اصفهانمحسن سرائیان---818177
43------40------3اصفهانامیر رضا صفدریان---828278
42------40------2اصفهانعلیرضا عبدالهی---838385
40------40---------اصفهانعلی جان نثاری------8484

شهرستاننام و نام خانوادگی
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1400اسفند - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

IDرنکینگردیف



امتیازرنکینگ

لیگدور دومدور اولپایهقبلی

40------40---------نطنزمحمدنیما آقا دوستی------8584
40------40---------تیرانسعید شیرازی------8684
40------40---------شاهین شهردانیال عسگری------8784
40------40---------شاهین شهرمحمود مقدسی------8884
6---------------6کاشانمحمدامین حنطه---898976
3---------------3کاشانسهیل مستغنی---909078
3---------------3اصفهانمجید ابراهیمیان---919078
3---------------3اصفهانمهدی سعید بخش---929078
3---------------3درچهامیرحسین پناهی---939078
3---------------3اصفهانجوانمردی---949078
3---------------3اصفهانعلی سهراب بهشتی---959078
2---------------2اصفهانآرین معروفی آذر---969685
2---------------2اصفهانآروتین طروسیان---979685
2---------------2اصفهانپارسا پاوائی---989685
2---------------2اصفهانحمیدرضا حیدریان---999685
2---------------2اصفهاناکبر جانثاری---1009685
2---------------2اصفهانحمید حسین زادگان---1019685
2---------------2شاهین شهرسینا پرپری---1029685
2---------------2اصفهاندانیال الدریان---1039685
2---------------2اصفهانمبین امیری---1049685
2---------------2اصفهانآریان صیادی---1059685
2---------------2اصفهانحامد حاجی زمانی---1069685
2---------------2شاهین شهرمسعود نظری زاده---1079685
2---------------2اصفهانمحمدرضا حسینی---1089685
2---------------2نجف آبادامیرحسین دویستی---1099685
2---------------2اصفهانمحسن خیری---1109685
2---------------2اصفهانعلی محمدی---1119685
2---------------2اصفهانمحمد مختاری---1129685
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امتیاز نهایی شهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگردیف
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1400اسفند - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

:توضیحات 

.در این رنکینگ امتیازات مسابقات لیگ استان آقایان محاسبه شده است

بازیکنان جهت حضور در رنکینگ باید حداقل در یک دور از مسابقات برگزار شده استان شرکت نمایند و در غیر اینصورت سال بعد از

.رنکینگ خارج خواهند شد

.بازیکنانی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ، سال بعد از رنکینگ خارج خواهند شد


