
امتیازرنکینگ
دور اولپایهقبلی

1155.4------------------1382/12/28105.41050اصفهانعلی رسائیان---11 

1001.35------------------1383/08/3091.35910اصفهانرامین طغرلیان---22

891.2------------------1384/02/3081.2810آران و بیدگلامیرحسین خیرانی---33
803------------------1386/06/2143760اصفهانارشیا بهرامی---415
781------------------1384/03/1661720اصفهانحسام الدین مرادیان---57
731.15------------------1386/11/0161.15670آران و بیدگلامیرعلی اسماعیلیان---66

674------------------1383/11/2654620اصفهانمهدی امیدرحمت---78
570------------------570---1387/09/24اصفهانصدرا درستکار------8
543.1------------------1387/06/1743.1500اصفهانعلی جان نثاری---914
540.8------------------1384/07/2840.8500نطنزابوالفضل نرجسیان---1016
500------------------500---1384/02/05شهرضامحمدمیالد رضائی------11
500------------------500---1386/05/03درچهامیر سلیمانی------11
460------------------1385/01/0730430اصفهانعرفان اکبری---1322
448------------------1384/02/0318430بهارستانعلی راستی---1429
446.5------------------1388/02/1116.5430بهارستانامیرعلی کریمی زاده---1536
442------------------1387/06/1712430اصفهانمحمدپارسا دانشمند---1639
436.75------------------1384/11/0976.75360اصفهانامیرحسین کریمیان---174

432.15------------------1386/06/3072.15360اصفهانپارسا عبدالهی---185

396.15------------------1385/05/0436.15360خمینی شهرامیرحسین مهرابی---1917

396------------------1384/02/1336360برخوارمهران ادیبی---2020
385------------------1387/03/1525360اصفهانپویا رفیعیان---2125
382.5------------------1385/07/0522.5360اصفهاناشکان صادقی---2228
378------------------1384/09/2118360اصفهانپارسا علی کمک---2329
372------------------1386/05/1712360آران و بیدگلامیرمهدی قندی---2439
360------------------360---1386/05/06شهرضاسیدعلی محمد رهنمائی------25
360------------------360---1401/06/03کاشانسهیل شمسی------25
360------------------360---1387/12/13گلپایگانمحمدپارسا اتفاقی------25
360------------------360---1389/12/12اصفهانمبین حاتمی------25
360------------------360---1387/06/08اصفهاناهورا دباغیان------25
360------------------360---1392/11/10اصفهانمحمدپویان دانشمند------25
360------------------360---1391/06/20اصفهانآرمان یاوری زاده------25
360------------------360---1385/05/19اصفهانعلیرضا بهرانوند------25
324------------------1385/10/2024300نطنزساالر کربالئی---3326
312------------------1384/11/1112300اصفهانارشیا نباتی پور---3439
312------------------1385/04/1512300برخوارمحمدشایان معینی---3439
300------------------300---1387/05/16نطنزآرمین ابراهیمی------36
300------------------300---1384/07/28درچهعرفان نظریان------36
300------------------300---1387/02/29اصفهانطاها ابراهیمیان------36
300------------------300---1385/05/04اصفهانمحمدمتین علیخانی------36
300------------------300---1385/12/12اصفهانمحمدحسین ابراهیمیان------36
264------------------1387/08/2724240برخوارامین کیانی---4126
256.5------------------1384/12/1416.5240برخوارایلیا کیانی---4236
252------------------1385/04/1912240اصفهانمسیح موذنی---4339
240------------------240---1388/05/18برخوارعلی زارعان------44

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401- رنکینگ شهریور جوانان پسر 

تاریخ تولدشهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگ
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی



امتیازرنکینگ
دور اولپایهقبلی

240------------------240---1385/06/21خمینی شهرآریا پیمانی------44
240------------------240---1393/05/01بهارستانمحمدطاها کریمی زاده------44
240------------------240---1384/03/28نجف آبادمحمدمهدی محمدی------44
240------------------240---1384/09/19نجف آبادامیرحسین موحدی------44
240------------------240---1387/10/04نجف آبادمحمدعارف احمدی------44
240------------------240---1385/09/26نجف آبادمسیح نوری------44
240------------------240---1386/05/16نجف آبادیونس رجبی------44
240------------------240---1385/07/27درچهپرهام ترکیان------44
240------------------240---1386/04/28درچهامیرمحمد قاسمی------44
240------------------240---1390/06/16اصفهانامیرعلی مظاهری------44
240------------------240---1390/02/13اصفهانمسیح صالحی------44
240------------------240---1386/01/21اصفهانامیرمهدی مظاهری------44
240------------------240---1386/06/21اصفهانماهان مهدیه------44
240------------------240---1386/02/17اصفهانفراز عشوریان------44
240------------------240---1383/05/05اصفهانحسین کامران------44
240------------------240---1386/06/12اصفهانمهدی رمضانی------44
102------------------1385/07/111290اصفهانمحمدهادی نجمائی---6139
50.2---------------------1385/02/2450.2کاشانمتین سلمانی---629
50.1---------------------1386/11/2550.1شاهین شهرآریان صیادی---6310
50---------------------1387/05/1250اصفهانامین منهاج---6411
50---------------------1385/10/0250نطنزمحمدنیما آقادوستی---6411
43.2---------------------1387/03/1243.2اصفهانآرتین آرضی---6613
36.15---------------------1384/03/0436.15اصفهاناحمدرضا قنادیان---6717
36.15---------------------1389/02/0436.15اصفهانمبین امیری---6717
36---------------------1383/09/1436اصفهانابوالفضل زارعی---6921
30---------------------1386/04/0530اصفهانمحمد خضری---7022
25.2---------------------1384/05/3025.2کاشانعلیرضا سلیمانیان---7124
18---------------------1384/07/1918اصفهانارشیا جعفرزاده---7229
18---------------------1388/09/2318نطنزمحمدرضا نرجسیان---7229
18---------------------1386/07/2618خمینی شهرپوریا شیروی---7229
18---------------------1387/01/0318درچهمحمدمتین شریفی---7229
18---------------------1385/08/2818برخوارعلی اصغر خیری---7229
12.15---------------------1385/11/0712.15نطنزمهدی شاهدی---7738
12---------------------1385/09/2512نطنزامیرعلی بهروان---7839
12---------------------1385/11/1312اصفهانمتین انگشتری---7839
12---------------------1385/03/0412بهارستانمعراج بارانی---7839
12---------------------1388/07/2012خمینی شهرآرمان محب محمدی---7839
12---------------------1384/10/1412نطنزمحمدمهدی کربالیی---7839
12---------------------1385/05/2912آران و بیدگلحمیدرضا خرم آبادی---7839
12---------------------1386/02/0412اصفهانحسین عباسی---7839
12---------------------1383/05/0112اصفهانمیثم مختاری---7839
12---------------------1382/12/2612اصفهانمحمدامین مرادی---7839
12---------------------1385/08/2812اصفهانمحمد فیروزیان---7839
12------------------1385/04/18120اصفهانمحمدماهان کوچکیان---7839
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12---------------------1386/05/2212اصفهانمحمد محسنی---7839
4.5---------------------1385/07/244.5اصفهانعلیرضا امینی---9057
4.5---------------------1385/05/264.5اصفهانمحمد موسوی---9057
4.5---------------------1384/01/064.5اصفهانمحمدمبین فیضیان---9057

1.

2.

.3

:توضیحات 

.در این رنکینگ بر اساس دور اول آزاد و دسته یک جوانان پسر استان محاسبه شده است

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

.رنکینگ خارج خواهند شد

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

امتیاز نهایی
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