
امتیازرنکینگ
دوردومدور اولپایهقبلی

2108---------------1382/12/28810501050اصفهانعلی رسائیان---11 
1827---------------1383/08/307910910اصفهانرامین طغرلیان---22
1624---------------1384/02/304810810آران و بیدگلامیرحسین خیرانی---34
1535---------------1384/11/095720810اصفهانامیرحسین کریمیان---45
1443---------------1386/06/303720720اصفهانپارسا عبدالهی---56
1226---------------1382/10/016500720آران و بیدگلمرتضی ایمانی---69
1223---------------1386/11/013720500آران و بیدگلامیرعلی اسماعیلیان---76
1220---------------500720---1384/03/16اصفهانحسام الدین مرادیان---814
1080---------------720360---1383/11/26اصفهانمهدی امیدرحمت---98
1004---------------1385/02/244500500کاشانمتین سلمانی---1010
1002---------------1386/11/252500500شاهین شهرآریان صیادی---1113
1000---------------500500---1387/05/12اصفهانامین منهاج---1214
1000---------------500500---1385/10/02نطنزمحمدنیما آقادوستی---1214
864---------------1387/03/124500360اصفهانآرتین آرضی---1410
862---------------1387/06/172360500اصفهانعلی جان نثاری---1520
860---------------360500---1386/06/21اصفهانارشیا بهرامی---1621
816------------------1384/07/286810نطنزابوالفضل نرجسیان---173
723---------------1382/03/013360360خمینی شهرسید احمد مهری---1817
723---------------1384/03/043360360اصفهاناحمدرضا قنادیان---1817
723---------------1385/05/043360360خمینی شهرامیرحسین مهرابی---1817
723---------------720---1389/02/043اصفهانمبین امیری---1852
720---------------360360---1384/02/13برخوارمهران ادیبی---2221
720---------------360360---1383/09/14اصفهانابوالفضل زارعی---2221
600---------------240360---1382/01/18کاشانمحمدسروش عربی---2430
600---------------240360---1385/01/07اصفهانعرفان اکبری---2430
600---------------240360---1386/04/05اصفهانمحمد خضری---2430
504------------------1384/05/304500کاشانعلیرضا سلیمانیان---2710
500---------------500------1387/03/15اصفهانپویا رفیعیان------28
480---------------240240---1385/10/20نطنزساالر کربالئی---2930
480---------------240240---1387/08/27برخوارامین کیانی---2930
450---------------36090---1385/07/05اصفهاناشکان صادقی---3121
365---------------360---1382/08/225اصفهانامیرحسین عبدلی---3245
364---------------360---1382/07/134آران و بیدگلمهدی رمضانی---3348
360------------------360---1384/09/21اصفهانپارسا علی کمک---3421
360------------------360---1384/07/19اصفهانارشیا جعفرزاده---3421
360------------------360---1388/09/23نطنزمحمدرضا نرجسیان---3421
360------------------360---1386/07/26خمینی شهرپوریا شیروی---3421
360---------------360------1387/01/03درچهمحمدمتین شریفی------34
360---------------360------1385/08/28برخوارعلی اصغر خیری------34
360---------------360------1381/12/06اصفهانسجاد شاه ثنائی------34
360---------------360------1384/02/03بهارستانعلی راستی------34
330---------------24090---1384/12/14برخوارایلیا کیانی---4230
330---------------90240---1388/02/11بهارستانامیرعلی کریمی زاده---4243
243------------------1385/11/073240نطنزمهدی شاهدی---4429
240------------------240---1386/05/17آران و بیدگلامیرمهدی قندی---4530
240------------------240---1385/09/25نطنزامیرعلی بهروان---4530

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1400بهمن - رنکینگ جوانان پسر 

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

امتیاز نهایی



امتیازرنکینگ
دوردومدور اولپایهقبلی

240------------------240---1385/11/13اصفهانمتین انگشتری---4530
240------------------240---1385/03/04بهارستانمعراج بارانی---4530
240------------------240---1388/07/20خمینی شهرآرمان محب محمدی---4530
240------------------240---1384/10/14نطنزمحمدمهدی کربالیی---4530
240------------------240---1385/05/29آران و بیدگلحمیدرضا خرم آبادی---4530
240---------------240------1386/02/04اصفهانحسین عباسی------45
240---------------240------1382/02/01اصفهانمهدی کاظمی------45
240---------------240------1385/07/11اصفهانمحمدهادی نجمائی------45
240---------------240------1383/05/01اصفهانمیثم مختاری------45
240---------------240------1387/06/17اصفهانپارسا دانشمند------45
240---------------240------1382/12/26اصفهانمحمدامین مرادی------45
240---------------240------1385/08/28اصفهانمحمد فیروزیان------45
240---------------240------1385/04/19اصفهانمسیح موذنی------45
240---------------240------1385/04/18اصفهانمحمدماهان کوچکیان------45
240---------------240------1384/11/11اصفهانارشیا نباتی پور------45
240---------------240------1386/05/22اصفهانمحمد محسنی------45
240---------------240------1382/05/26برخوارمهدی فتاحی------45
240---------------240------1385/04/15برخوارشایان معینی------45
90------------------90---1385/07/24اصفهانعلیرضا امینی---6543
90---------------90------1385/05/26اصفهانمحمد موسوی------65
90---------------90------1384/01/06اصفهانمحمدمبین فیضیان------65
5---------------------1383/02/125درچهسهیل سلیمانی---6845
5---------------------1383/09/175اصفهاننوید غفرانی---6845
4---------------------1383/01/304نجف آبادعلی صالحی---7048
4---------------------1382/11/264شاهین شهرآروتین طروسیان---7048
4---------------------1383/08/064اصفهاننیما بهرامی---7048
3---------------------1384/04/013اصفهانمیثاق آقابابائیان---7352
3---------------------1382/10/253درچهعلیرضا اسماعیلی---7352
3---------------------1387/09/243اصفهانصدرا درستکار---7352
3---------------------1384/06/163اصفهانابوالفضل حسن زاده---7352
3---------------------1386/05/143اصفهانماهان مهدیه---7352
3---------------------1381/10/113اصفهانآبتین باباخانی---7352
3---------------------1382/10/263نجف آبادکریم عربیان---7352
3---------------------1386/02/023نجف آبادعلی روح اله---7352
3---------------------1384/11/083درچهعلی جزینی---7352
2---------------------1384/08/272درچهعرفان نظریان---8262
2---------------------1384/02/052شهرضامیالد رضائی---8262

1.

2.

امتیاز نهایی IDتاریخ تولدشهرستاننام و نام خانوادگی
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

:توضیحات 

.در این رنکینگ امتیازات مسابقات دور دوم جوانان پسر جام پرچم 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

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1400بهمن - رنکینگ جوانان پسر 

رنکینگ


