جدول دوره ای دومین دوره المپیاد بدمینتون استعدادهای برتر پسران
"  98/06/09لغایت  _ 98/06/13شهرستان زنجان "

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

گروه ر

گروه ز

گروه س

گروه ش

کرمانشاه

زنجان

آذربایجان شرقی

کرمان

یزد

مرکزی

خراسان رضوی

اصفهان

همدان

قم

مازندران

گلستان

سیستان و بلوچستان

آذربایجان غربی

تهران

فارس

خوزستان

لرستان

خراسان شمالی

البرز

قزوین

خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری

هرمزگان

بوشهر

اردبیل

bye

سمنان

bye

bye

bye

کهگیلویه و بویراحمد



تیم های صعود کننده از مرحلۀ گروهی در جدول حذفی مصوب فدراسیون(مطابق صفحۀ بعد) به رقابت خواهند پرداخت .



تیمها در مرحله گروهی مطابق جدول زیر با هم به رقابت خواهند پرداخت.
1-2

1-3

1-4

3-4

4-2

2-3

اول گروه الف

دوم گروه ب/ج/ز/ش
اول گروه س

دوم گروه ب/ج/ز/ش
اول گروه د

دوم گروه ب/ج/ز/ش
اول گروه ر

دوم گروه ب/ج/ز/ش
دوم گروه الف/د/ر/س

اول گروه ز
دوم گروه الف/د/ر/س

اول گروه ج
دوم گروه الف/د/ر/س

اول گروه ش
دوم گروه الف/د/ر/س

اول گروه ب
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Round 4

Round 3

Round 2
] [1علی حياتی
اميرمحمد امينی نژاد

] [9/16محمد باقری

] [5/8احسان مرادی

] [9/16سامان صفری سنجانی

] [5/8آرش مقدسی
محمد رجب پور

] [9/16ا .صف شکن خرامه

] [5/8نيما شکری

] [9/16اميررضا بنا نيازمند

Round 1

St.

St.

1
] [1علی حياتیکرمانشاه
2
Bye 1
3
اميرمحمد امينی نژاد فارس
4
Bye 17
آذربایجان غربی 5
محمد محمدی یاسيکندی
6
کيارش حرمیهرمزگان
7
اميرمحمد جعفرقلی پور اردبيل
8
سيد امير حسين مرعشی تبارخوزستان
9
] [9/16محمد باقری یزد
10
Bye 9
خراسان شمالی 11
عليرضا مهنانی
12
اشکان محمدزاده مهر تهران
13
پرهام اسدی نژاد مرکزی
14
پارسا طالقانی قزوین
15
محمدمهدی ابراهيمی بوشهر
16
محمد حميدی نجف آبادی اصفهان
17
] [5/8احسان مرادی زنجان
18
Bye 5
کهگيلویه و بویراحمد 19
سيدسعيد مرتضوی پور
سيستان بلوچستا 20
ایليا نوری
21
علی رضا محمودی ریحان آبادی مازندران
آذربایجان شرقی 22
مانی فرشباف نجيبان
23
مهرداد حکيمی سمنان
24
محمد رضا قدسی قﻢ
25
] [9/16سامان صفری سنجانی مرکزی
26
Bye 13
27
امير علی قاسمی شاد البرز
28
امير رضا توکلی همدان
29
ابوالفضل طریفیخوزستان
30
یاشار نورعلی شاهی گلستان
31
اميرعلی عباس زاده فتح ابادی کرمان
32
فرزام عمادی گيﻼن
33
] [5/8آرش مقدسی لرستان
34
Bye 3
خراسان جنوبی 35
محمد رجب پور
36
Bye 19
37
پرهام سليمی مرکزی
38
ایوالفضل احمدی گلستان
آذربایجان شرقی 39
نيما عبدالرسولی
40
یزدان حقيقی منش سمنان
41
] [9/16ا .صف شکن خرامه فارس
42
Bye 11
43
محمد عسکریکرمانشاه
44
ميﻼد رضائيان اصفهان
45
آرین حجارزاده همدان
46
پرهام جانعلی پور البرز
47
سجاد شوازی یزد
48
اميررضا بستانی املشی اردبيل
49
] [5/8نيما شکری اصفهان
50
Bye 7
سيستان بلوچستا 51
محدرضا کيخا
خراسان شمالی 52
محمدمتين رحيمی
53
عرفان عبداله پور البرز
54
سروش گرامی مطلق بوشهر
55
محمد حسين وثوقیتوابع تهران
56
مصطفی آخوندزادهخوزستان
خراسان رضوی 57
] [9/16اميررضا بنا نيازمند
58
Bye 15
59
سيد طه نحﻢ ابادی قزوین
60
اميرمحمد همدمی اندبيل اردبيل
61
مرسل بغيارهرمزگان
62
یونﺲ کمالی فر کرمان
کهگيلویه و بویراحمد 63
یاسين معتمدی
64
محمدرضا فتاحی اردکانی یزد
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] [9/16م .نظر پوی شره جينی

] [5/8سيد حسين احمدی

] [9/16ایليا رحمانی

] [3/4محمدمعين خاکی

] [9/16جواد شيرمحمدي

] [5/8محمدحسين شاکرمی

] [9/16مهدی خليليان

اشکان محمدپور
] [2یاسين طﻼیی

Round 1

St.

St.

65
محمدمهدی فتاحی اردبيل
آذربایجان شرقی 66
ایلقار نجفی
67
امير رضا کتابی همدان
68
هرمز آهوی زرینهرمزگان
69
امير رضا بيگی لرستان
70
امير محمد فروزان مرکزی
71
Bye 16
72
] [9/16م .نظر پوی شره جينی گلستان
73
اميرحسين عباس زاده گيﻼن
74
علی تجمليان یزد
75
ایرمان پيوندی سمنان
سيستان بلوچستا 76
کيارش سارانی
77
علی اصفياءخوزستان
78
پارسا مردانشاهی البرز
79
Bye 8
80
] [5/8سيد حسين احمدی کرمان
خراسان رضوی 81
پرهام خاکشوران
کهگيلویه و بویراحمد 82
محمد عدالت پور
83
اميرحسين تقی پور کيوی اردبيل
84
اميرعلی داودی سمنان
85
شادمهر ایشانی البرز
خراسان شمالی 86
امير بذرکار
87
Bye 12
88
] [9/16ایليا رحمانی قزوین
89
سپهر ناظرنيا بوشهر
90
عليرضا آلنگکرمانشاه
91
محمدميکائيل علﻢ چی ميبدی یزد
92
سپهر توکلی فردخوزستان
آذربایجان غربی 93
علی انوریان
94
مجيد مغزی نجف آبادی اصفهان
95
Bye 4
96
] [3/4محمدمعين خاکی قﻢ
97
اميرارشيا یوسفی مرکزی
98
محمد غﻼمی فارس
99
پوریا غﻢ انگيز پاپکياده گيﻼن
100
ارشيا ادیب پور همدان
101
محمدمهدی عليزاده اردبيل
102
عرشيا عظيمیتوابع تهران
103
Bye 14
104
] [9/16جواد شيرمحمدي زنجان
105
بنيامين کاظمی مردخی البرز
چهارمحال و بخت 106
محمد طاها فتحی
107
محمد عماد محی الدینکرمانشاه
108
اميرحسين بافنده زادهخوزستان
سيستان بلوچستا 109
محمدجواد پودینه
خراسان جنوبی 110
محمد امين منصوریان
111
Bye 6
112
] [5/8محمدحسين شاکرمی لرستان
113
سروش والی سمنان
آذربایجان غربی 114
سينا حسن پور
115
احمد درویشانهرمزگان
116
طاها جنتی کيوی اردبيل
117
امير پرهام اقتداری فر قﻢ
خراسان رضوی 118
محمد رضا تقی زاده کلر
119
Bye 10
120
] [9/16مهدی خليليان اصفهان
سيستان بلوچستا 121
سبحان براهویی
122
ارميا احمدی فيروزآباد مرکزی
123
آراد سعيدي البرز
124
محمد مهدی قاسمی پور بوشهر
125
Bye 18
خراسان شمالی 126
اشکان محمدپور
127
Bye 2
128
] [2یاسين طﻼیی یزد
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Round 3

Round 1

Round 2
] [1ایليا عبدی بادله
محمدمتين قریب بلوک
محمدامين رمضانيان
مجيد سالک
مهدیار ایراندوست
محمدفاضل نوری

] [5/8ارمان محمدزاده مهر
مانی مصوری
آرمين علوی فرزانه
اميرمحمد نيکوبين بروجنی
پوریا جﻼليان
پویا جﻼليان

] [3/4محمد ضيغمی آزاد
معين مقدم
محمد حسين رحمتی نيا
یونﺲ ملکی
هادی منوچهری نجف آبادی
آرش نکویی

] [5/8حميدرضا آلنگ
محمد پارسا الوندی
ابوالفضل بهمنی زرگری
ايليا رضائى زاده
ابوالفضل حيدرپور
ساﻻر فداکار

St.

St.

] [1ایليا عبدی بادلهمازندران
محمدمتين قریب بلوکمازندران
Bye 1
محمدامين رمضانيان سمنان
مجيد سالک سمنان
Bye 17
مهدیار ایراندوست قزوین
محمدفاضل نوری قزوین
Bye 9
نيما جابریتوابع تهران
محمدعلی عليپورتوابع تهران
آرتين چوپانی لرستان
محمدمهدی یاری
] [5/8ارمان محمدزاده مهر تهران
مانی مصوری تهران

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bye 5
چهارمحال و بخت
آرمين علوی فرزانه
چهارمحال و بخت 11
اميرمحمد نيکوبين بروجنی
Bye 21
خراسان رضوی
پوریا جﻼليان
خراسان رضوی
پویا جﻼليان
Bye 13
متين مطيع قﻢ
عليرضا وحيدمقدم قﻢ
خراسان جنوبی
محمدعرشيا بهمنيان
خراسان جنوبی
محمد متين تابعی
] [3/4محمد ضيغمی آزاد زنجان
معين مقدم زنجان
Bye 3
محمد حسين رحمتی نيا همدان
یونﺲ ملکی همدان
Bye 19
هادی منوچهری نجف آبادی اصفهان
آرش نکویی اصفهان
Bye 11
ایليا داورانی راد کرمان
محمد حسن نگارستانی کرمان
مهرشاد امانی تهران
امير مهدی عزیزیان تهران
] [5/8حميدرضا آلنگکرمانشاه
محمد پارسا الوندیکرمانشاه
Bye 7
ابوالفضل بهمنی زرگری فارس
ايليا رضائى زاده فارس
Bye 23
آذربایجان غربی
ابوالفضل حيدرپور
آذربایجان غربی
ساﻻر فداکار

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bye 15
آذربایجان شرقی
عطا بهکام
آذربایجان شرقی 31
علی حدادی
سيد ایليا احمدی گلستان
32
کوروش کریميان انارکی گلستان
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چهارمحال و بخت
محمد مهدی اشراقی سامانی
چهارمحال و بخت 33
اميرحسين بهاءلوسامانی
احمدرضا اسدی لرستان
34
کيانوش فرهمند لرستان
محمد حسين بادمهره
حسين کارسازحقی

Bye 16
محمد حسين بادمهره بوشهر
36
حسين کارسازحقی بوشهر
پارسا اکبری مازندران
37
اميررضا بهمن نژاد تهمتن مازندران
آذربایجان شرقی
عرفان ستاری
آذربایجان شرقی 38
مهدی عزیزی

] [5/8مهدی حاج طالبی
سيد محمد گلچين حسينی

Bye 8
خراسان رضوی
] [5/8مهدی حاج طالبی
خراسان رضوی
سيد محمد گلچين حسينی
ایمان فاخر فارس
عليرضا فاخر فارس
مهدی بهبودی قزوین
نيکان رحمانی قزوین

39

ابوالفضل طاهری
عطا پناهلو

Bye 12
آذربایجان غربی
ابوالفضل طاهری
آذربایجان غربی
عطا پناهلو

شادمهر عسگری
رادمهر عقيقی شریف

35

Bye 20
شادمهر عسگری تهران
رادمهر عقيقی شریف تهران

40
41
42
43
44
45
46

] [3/4ميﻼد شيردل
متين عزیزی

Bye 4
خراسان شمالی
] [3/4ميﻼد شيردل
خراسان شمالی 48
متين عزیزی
رامتين حکمتی نيا مازندران
49
محمدمهدی رضائی مازندران
کهگيلویه و بویراحمد
ابوالقاسﻢ خاتمی نسب
کهگيلویه و بویراحمد 50
سام گلستانی نسب

ميرمحمدامين مهدوی هریﺲ
محمدامين کارگران

51

محمدجواد فراهانی
اميرعلی موسوی
] [5/8مانی خسروی
محسن نعيمی نظام آباد

47

Bye 14
ميرمحمدامين مهدوی هریﺲتوابع تهران
محمدامين کارگرانتوابع تهران
Bye 22
محمدجواد فراهانی
اميرعلی موسوی

قﻢ
قﻢ

Bye 6
] [5/8مانی خسروی گلستان
محسن نعيمی نظام آباد گلستان
محمد رنجبر بستکیهرمزگان
عبدﷲ قائدیانهرمزگان
خراسان جنوبی
یونﺲ افتاده
خراسان جنوبی
الياس رضازاده

52
53
54
55
56
57
58

اميرحسين حيدری
امير مهدی خداوردی سامانی

Bye 10
چهارمحال و بخت
اميرحسين حيدری
چهارمحال و بخت 60
امير مهدی خداوردی سامانی

مهرداد محبی
عرفان ولی جانی

Bye 18
مهرداد محبی زنجان
عرفان ولی جانی زنجان

61

] [2عادل صورتی
اميرعباس مومنی رق ابادی

Bye 2
] [2عادل صورتی کرمان
اميرعباس مومنی رق ابادی کرمان

59

62
63
64
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