
 (آقایانپیشکسوتان )رده 

 2گزٍُ  1گزٍُ 

 دادفز رستوی )کزج( راهتیي هْزتاى شْزیاری )شیزاس(

 سْزاب ٍیزاتی )یشد( فزّاد دٍلت سادُ )کزهاى(

 ّوایَى دٌَّی یشدی )تْزاى( آرهاى هاًذگاریاى )یشد(
 

  دٍرُ ای تِ رقاتت خَاٌّذ پزداخت ٍ سپس تِ صَرت ضزتذری ٍ پس اس آى طی ردُ تٌذی ٍ فیٌال دیذار خَاٌّذ کزد. تایی تِ صَرت  3گزٍُ  دٍدر * 

 (آقایانرده بزرگساالن )

 (13هْیار خسزٍیاًی )کزج( )ردیف (9فزشیذ رستوی )کزج( )ردیف (5آرش سْزاتی )شیزاس( )ردیف (1فزسیي رستوی )کزج( )ردیف

 (14رستن پزستار )کزهاى( )ردیف (11فزًام ّوایی )کزهاى( )ردیف (6غیثی )کزهاى( )ردیفآرش  (2استزاحت )ردیف

 (15استزاحت )ردیف  (11شْزیار کاٍسی )شیزاس( )ردیف (7آریا ًَشیزٍاًی )کزج( )ردیف (3فزشیذ ًاّیذ )یشد( )ردیف

 (16شزٍیي کاٍسی )شیزاس( )ردیف (12کزهاى( )ردیفتْوي فزّادی ) (8پَریا ًَشادی )کزهاى( )ردیف (4فزشاد کاٍیاًی )کزهاى( )ردیف
 

تایی تِ صَرت دٍ حذفی تِ رقاتت خَاٌّذ پزداخت . اعذاد جایگاُ تاسیکٌاى در جذٍل را اس تاال تِ پااییي ًاااى های دّاذ ٍ شاوارُ ّاای        16در یک جذٍل * 

 ... (ٍ  4تا ردیف  3، ردیف 2تا ردیف  1پیاپی حزیفاى دٍر ًخست خَاٌّذ تَد ) ردیف 

 (آقایانرده جوانان )

 2گزٍُ  1گزٍُ 

 شْاب فزّادیاى )تْزاى( ًیوا استاد )تْزاى(

 پَیا تاستاًی )تْزاى( رستن تاستاًی )تْزاى(

 شادهْز ًَایشداى )یشد( کیَهزث ایشدیار )کزهاى(

 آرش رستوی )تْزاى( شزٍیي ارغَاًی )تْزاى(

 تزدیا طَفاى )تْزاى( ًیوا تاستاًی )تْزاى(
 

 تِ صَرت ضزتذری ٍ سپس ردُ تٌذی ٍ فیٌال تِ رقاتت خَاٌّذ پزداخت.تاسیکي تِ دٍر دٍم راُ پیذا هی کٌٌذ . تاسیکٌاى راُ یافتِ تِ دٍر دٍم  2* اس ّز گزٍُ 

 (آقایاننوجوانان )رده 

 2گزٍُ  1گزٍُ 

 تاتک ًیکذیي )کزهاى( خاایار کاٍیاًی )کزهاى(

 ستَدیاى )تْزاى(پاردیک  پَریا پَرشسة )تْزاى(

 فزًام ایزجی )شیزاس( کی آرش حسیٌعلی پَر )کزهاى(

 آریي کاٍیاًی )کزهاى( آرشام گاتاسثیاى )کزهاى(
 

 تِ صَرت ضزتذری ٍ سپس ردُ تٌذی ٍ فیٌال تِ رقاتت خَاٌّذ پزداخت.تاسیکي تِ دٍر دٍم راُ پیذا هی کٌٌذ . تاسیکٌاى راُ یافتِ تِ دٍر دٍم  2* اس ّز گزٍُ 

 (آقایاننونهاالن )رده 

 2گزٍُ  1گزٍُ 

 کَشا شْزیاری )یشد( پیواى گاتاسثی )شیزاس(

 پارسا دٌَّی یشدی )تْزاى( تزدیا تاستاًی الِ آتادی )تْزاى( 

 هْزتزسیي رستوی )کزهاى( آرهاى کاٍیاًی )کزهاى(

 تاتک هشدایی )شیزاس( شٌْام فزّادیاى )تْزاى(
 

 . تِ صَرت ضزتذری ٍ سپس ردُ تٌذی ٍ فیٌال تِ رقاتت خَاٌّذ پزداختتاسیکي تِ دٍر دٍم راُ پیذا هی کٌٌذ . تاسیکٌاى راُ یافتِ تِ دٍر دٍم  2* اس ّز گزٍُ 


