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Finals

Round 1

Round 2
] [1مجتبی کاظم پور
پيمان مبينی

Q1
حميدرضا کارگریان مياندوآب
ایمان معمارپور
] [9/16عليرضا کرمی
امير پاهنگ
Q2
محمدامين برون

] [5/8مهرپویا مجتبایی
وحيد مهراب
Q3
مرتضی اکبر پور لشکامی
محمد علی امينی
] [9/16محمد چهارمالی
سيد نعيﻢ الدین موسوی نژاد
Q4
محمد مهدی حسنی

] [3/4محمد یوﺳﻔی
ياسين سپهوند
Q5
نيما جباری
محمد بهارزاده
] [9/16هادی آشتيانی
ارشيا عمل کننده
Q6
علی یزدانی

] [5/8مسعود نجﻔی
محمد حسن فﻼح زاده
Q7
مبين ثﻼثی

] [9/16مﺼﻄﻔی ﺧوشﺨو
امير رضا سليمانی اقدم
Q8
شهریار محمدی

St.

] [1مجتبی کاظم پور یزد 1
2
Bye
پيمان مبينی زنجان 3
4
Bye
شرقی
آذربایجان 5
حميدرضا کارگریان مياندوآب
6
Bye
ایمان معمارپور البرز 7
8
Bye
] [9/16عليرضا کرمی تهران 9
10
Bye
بلوچستان
11
سيستان و
امير پاهنگ
12
Bye
محمدامين برون مرکزی 13
14
Bye
شایان رضاربابیکردستان15
اميرحسين حسين زاده مازندران 16
] [5/8مهرپویا مجتبایی اصفهان 17
18
Bye
وحيد مهراب یزد 19
20
Bye
مرتضی اکبر پور لشکامی سمنان 21
22
Bye
محمد علی امينی قزوین 23
24
Bye
] [9/16محمد چهارمالی فارس 25
26
Bye
سيد نعيﻢ الدین موسوی نژاد قﻢ 27
28
Bye
محمد مهدی حسنیتوابع تهران29
30
Bye
رضوی
خراسان 31
ارمين دورخشان
سجاد تدین کرمان 32
] [3/4محمد یوﺳﻔی تهران 33
34
Bye
ياسين سپهوند لرستان 35
36
Bye
رضوی
خراسان 37
نيما جباری
38
Bye
محمد بهارزاده اصفهان 39
40
Bye
] [9/16هادی آشتيانی گلستان 41
42
Bye
ارشيا عمل کننده البرز 43
44
Bye
علی یزدانی فارس 45
46
Bye
متين اسدیکردستان47
احسان پيروزوندتوابع تهران48
] [5/8مسعود نجﻔی گلستان 49
50
Bye
محمد حسن فﻼح زاده یزد 51
52
Bye
مبين ثﻼثیکردستان53
54
Bye
نيما رستﻢ پور تهران 55
شرقی
آذربایجان 56
عليرضا هادی قزوینی
] [9/16مﺼﻄﻔی ﺧوشﺨوتوابع تهران57
58
Bye
امير رضا سليمانی اقدم زنجان 59
60
Bye
شهریار محمدی مرکزی 61
62
Bye
بلوچستان
63
سيستان و
اميد مرادی
محمد محسن دادستان قﻢ 64
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یاسين معتمدیان
Q9
کيارش شهریاری
] [9/16شادمهر حيدری

محمد یازرلو
Q10
مسعود محسن پور
] [5/8محمد علی کریمی

رهام شيخ حسنی
Q11
محمد امين محمدجانی
] [9/16عرفان شاه حسينی
سيد عرفان کاهانی
پوریا ریحانی
Q12
سعيد عباسپور
] [3/4محسن صادقيان

امير قاسمی
Q13
علی مسعودی
] [9/16ﺳجاد ترابی
صالح سنگتراش
علی ندایی
Q14
مهرداد رحمانی
] [5/8اميد روشن

ابراهيﻢ بصيری
Q15
سعيد حيدرزاده
] [9/16محمدرضا باقری
محمدرضا رمضانی
مهدی بندی
Q16
پارسا مظفری کرد
] [2محمد ﺳتاره قﻄب آبادی

St.

شرقی
آذربایجان 65
احمدرضا پاک نيا
پارسا شهبازیکردستان66
67
Bye
یاسين معتمدیانتوابع تهران68
69
Bye
کيارش شهریاری یزد 70
71
Bye
] [9/16شادمهر حيدری اصفهان 72
ميکائيل مرعی فراموشجانی البرز 73
بلوچستان
74
سيستان و
محمدمهدی ميرشکاری
75
Bye
محمد یازرلو گلستان 76
77
Bye
مسعود محسن پورناشنوایان78
79
Bye
] [5/8محمد علی کریمی تهران 80
دانيال واه گيﻼن 81
محمد حسن نقدی مرکزی 82
83
Bye
رهام شيخ حسنیتوابع تهران84
85
Bye
محمد امين محمدجانی فارس 86
87
Bye
] [9/16عرفان شاه حسينی تهران 88
89
Bye
رضوی
خراسان 90
سيد عرفان کاهانی
91
Bye
پوریا ریحانی گلستان 92
93
Bye
سعيد عباسپور البرز 94
95
Bye
] [3/4محسن صادقيان قﻢ 96
رضوی
خراسان 97
محمد جواد غریب
بلوچستان
98
سيستان و
ابوالفضل شاکری
99
Bye
امير قاسمی تهران 100
101
Bye
علی مسعودی یزد 102
103
Bye
] [9/16ﺳجاد ترابی قﻢ 104
105
Bye
بلوچستان
106
سيستان و
صالح سنگتراش
107
Bye
علی نداییتوابع تهران108
109
Bye
مهرداد رحمانی البرز 110
111
Bye
] [5/8اميد روشن قزوین 112
عليرضا افکانه قﻢ 113
اميد ادیبی اصفهان 114
115
Bye
ابراهيﻢ بصيریخوزستان116
117
Bye
شرقی
آذربایجان 118
سعيد حيدرزاده
119
Bye
] [9/16محمدرضا باقری زنجان 120
121
Bye
محمدرضا رمضانی مازندران 122
123
Bye
مهدی بندی مرکزی 124
125
Bye
پارسا مظفری کردکردستان126
127
Bye
] [2محمد ﺳتاره قﻄب آبادی فارس 128
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Round 1

1 [ فرزین ﺧانجانی تهران1]
2 پيام نصر اصفهان
3

Qualification - Q2

4

Qualification - Q11

5 [ مهدی انﺼاری زنجان5/8]
6رضا شهبازیکردستان
7

Qualification - Q14

8 نادر مينائی گيﻼن
9  اﺳکندری وطن نژاد زنجان.[ س3/4]
10

Qualification - Q16

رضوی
11 خراسان
سعيد بابيانی
12

Qualification - Q12

13  زکی زاده تهران.[ س5/8]
14
15

Qualification - Q7
یزد

محمد علی فقيه خراسانی

16

Qualification - Q15

17

Qualification - Q8

18 اميرحسين نورعليان تهران
19

Qualification - Q10

20[ مهران شهبازیکردستان5/8]
21

Qualification - Q3

22

Qualification - Q1

23 مسعود پيروزی زنجان
24  متقی ﺧمامی گيﻼن.[ ح3/4]
25

Qualification - Q13

26

Qualification - Q9

27 امير جباری همدان
28 [ عليرضا فغﻔوری زنجان5/8]
29

Qualification - Q6

30

Qualification - Q5

31

Qualification - Q4

32 [ محمد پایروند تهران2]

Round 2

Quarterfinals

Semifinals

Final
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Finals

Round 1

St.

] [1محمد بهارزاده اصفهان
مهرپویا مجتبایی اصفهان 1
آذربایجان شرقی
عليرضا هادی قزوینی
شرقی
آذربایجان 2
حميدرضا کارگریان مياندوآب
محمد محسن دادستان قﻢ
محسن صادقيان قﻢ 3
خراسان رضوی
نيما جباری
رضوی
خراسان 4
ميکایيل مرعی فراموشجانی
] [5/8ﺳهند برازنده تهران
محمد یوﺳﻔی تهران 5
حسين استادمحمود همدان
اميرمهدی راعی همدان 6
متين اسدیکردستان
پارسا مظفری کردکردستان7
عبدﷲ اکبری مازندران
آرمين برزنده مازندران 8
] [3/4ارمين زکی زاده اصفهان
پيام نﺼر اصفهان 9
مهرداد رحمانی البرز
سعيد عباسپور البرز 10
سجاد دليانی مرکزی
عرفان فتحيان مرکزی 11
سيد نعيﻢ الدین موسوی نژاد قﻢ
عرفان نوری قﻢ 12
] [5/8هادی آشتيانی گلستان
مسعود نجﻔی گلستان 13
احمد شمسی پور گيﻼن
پيام پورعيسی گيﻼن 14
شادمهر حيدری اصفهان
شایان رضاربابیکردستان15
رهام شيخ حسنیتوابع تهران
احسان پيروزوندتوابع تهران16
محمد ستاره قطب آبادی فارس
محمد امين محمدجانی فارس 17
نيما رستﻢ پور تهران
عليرضا کرمی تهران 18
خراسان رضوی
ارمين دورخشان
رضوی
خراسان 19
سيد عرفان کاهانی
] [5/8اميد رضا بشيرزادهکرمانشاه
امين بشيرزادهکرمانشاه20
مهدی بندی مرکزی
محمد حسن نقدی مرکزی 21
هادی زمانی گلستان
شعيب فروغی گلستان 22
اميرحسين حسين زاده مازندران
محمدرضا رمضانی مازندران 23
] [3/4رضا شهبازیکردستان
مهران شهبازیکردستان24
پوریا ریحانی گلستان
محمد یازرلو گلستان 25
ارشيا عمل کننده البرز
ایمان معمارپور البرز 26
محمد علی امينی قزوین
علی ثابت رفتار قزوین 27
خراسان رضوی
] [5/8ﺳعيد بابيانی
رضوی
خراسان 28
محمد جواد غریب
ابراهيﻢ بصيریخوزستان
مسعود محسن پورناشنوایان29
عليرضا افکانه قﻢ
سجاد ترابی قﻢ 30
امير قاسمی همدان
محمد خویشوند همدان 31
توابع تهران
] [2امير زرنوشه
توابع تهران32
قاﺳم شاه مرادی
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] [1صدرا صادقیکرمانشاه
عليرضا قاﺳمیکرمانشاه1

Qualification - Q4

2

Qualification - Q1

3

Qualification - Q7

4

سيستان و بلوچستان
] [3/4صالح ﺳنگتراش
بلوچستان
5
سيستان و
محمدمهدی ميرشکاری

Qualification - Q6

6

Qualification - Q3

7

امير قاسمی تهران
محمد پایروند تهران 8
کامبيز بدرود شهدی فارس
بهروز یزدانی فارس 9

Qualification - Q2

10

Qualification - Q5

11

] [3/4محمدرضا باقری زنجان
مسعود پيروزی زنجان 12
اميد روشن قزوین
پارسا شهبازیکردستان13

Qualification - Q8

14

سيستان و بلوچستان
اميد مرادی
بلوچستان
15
سيستان و
امير پاهنگ
] [2عرفان شاه حسينی تهران
اميرحسين نورعليان تهران 16

