
امتیازرنکینگ

دور دومدور اولپایهقبلی

1816---------6850960اصفهانمحمدرضا تائبی پور---114 
1614---------4760850اصفهانرامین طغرلیان---226
1523---------3760760اصفهانعلی رسائیان---337
1393---------3540850درچهسیدهادی مجیدی---4413
1304---------4540760اصفهانسیدعلی میراحمدی---5510
1302---------2540760اصفهانمحمدهادی صلواتی---6614
1302---------2760540اصفهانامیرحسین کریمیان---768
1165---------5760400اصفهانمجتبی آقاکوچکی---885
1107------------71100کاشانمیالد عابدینیان---991
1105---------1100---5اصفهانمصطفی میرسامی---101044
1085---------5540540اصفهاندانیال جهانشاهی---11119
1084---------4540540اصفهانامیرعباس زمانی---121210
1082---------2540540آران و بیدگلمرتضی ایمانی---131314
1042---------2280760اصفهانفرشاد دیناری---141431
964------------4960اصفهانسجاد حسینی---15152
944---------4400540اصفهانمحمدامین سعیدنیا---161618
943---------3400540اصفهانایمان امامی---171720
940---------400540---شاهین شهرمهدی زمانی---181827
940---------540400---آران و بیدگلامیرحسین خیرانی---191816
858------------8850اصفهانمهرشاد پوده---20203
822---------2280540اصفهانمیثم سپاهی---212131
805---------5400400اصفهانوحید غفرانی---222217
804---------4400400اصفهانمحمد ابراهیمیان---232318
803---------3400400اصفهاناحمد فردوسیان---242420
802---------2400400خمینی شهرسیداحمد مهری---252523
802---------2400400اصفهانحسام الدین مرادیان---262523
802---------2400400شهرضاشهرام بهرامی نژاد---272523
800---------400400---آران و بیدگلعباس آرامی---282827
800---------400400---اصفهانمهدی امیدرحمت---292827
682---------2280400خمینی شهرامیرحسین عباسی---303031
680---------400280---اصفهانابوالفضل زارعی---313127
680---------280400---اصفهانامیرحسین زمانی---323134
680---------280400---اصفهانابوالفضل علیخانی---333134
680---------280400---خمینی شهرامیرحسین مهرابی---343134
560---------280280---اصفهانپارسا علی کمک---353534
560---------280280---اصفهانامیرحسین کشاورز---363534
560---------280280---اصفهانمعراج حسومی---373534
544------------4540شاهین شهرمصطفی قازی---383810
530---------130400---شهرضاسعید احمدیان---393942
403---------400---3شاهین شهردانیال عسگریان---404046
403---------400---3نطنزمجید شهبازی---414046
403---------400---3اصفهانعلیرضا مولوی---424046

ردیف

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1400آذر - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

شهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگ
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده
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امتیازرنکینگ

دور دومدور اولپایهقبلی

403------------3400کاشانمتین سلمانی---434020
402---------400---2اصفهانسجاد شاه ثنایی---444457
402------------2400اصفهانامیرحسین عبدلی---454423
400---------400------اصفهانمحمد آشتی جو------4646
400---------400------اصفهانمیالد حاجیان پور------4746
400---------400------اصفهاناحمدرضا قنادیان------4846
400---------400------اصفهانمحمد نوروزی------4946
400---------400------بهارستانمهرداد قاصد------5046
400---------400------شهرضامحمدمیالد رضایی------5146
400---------400------شهرضامحمدمهدی طهماسبی------5246
400---------400------نطنزمحمدنیما آقادوستی------5346
400---------400------برخوارعلی اصغر خیری------5446
283---------280---3شاهین شهروحید خورموجی---555546
282---------280---2اصفهانعلی اردوان---565657
280---------280------اصفهاناشکان صادقی------5757
280---------280------اصفهانمهدی کاظمی------5857
280---------280------اصفهانمیثم مختاری------5957
280---------280------اصفهاننیما نوروزپور------6057
280---------280------برخوارمهران ادیبی------6157
280---------280------برخوارمهدی فتاحی------6257
280---------280------برخوارعرفان معینی------6357
280---------280------اصفهانمحمدحسین کلباسی------6457
280---------280------بهارستانعلی راستی------6557
280---------280------بهارستانافشین کریمی زاده------6657
280---------280------درچهاحسان شفیعی------6757
280---------280------شاهین شهرمحمد احسان زنده باد------6857
280---------280------نطنزامیرعلی بهروان------6957
280---------280------اصفهانساالر گلچه------7057
280---------280------برخوارایلیا کیانی------7157
280---------280------برخوارمحمدمحسن ساعدی------7257
280---------2800---اصفهانسهیل بکایی---735734
280------------280---خمینی شهرمحمدحسین عمادی---745734
130---------130------اصفهانسیدعلیرضا میرزینعلی------7575
6---------------6کاشانمحمدامین حنطه---767643
4---------------4اصفهانمحسن سرائیان---777745
3---------------3کاشانسهیل مستغنی---787846
3---------------3اصفهانامیررضا صفدریان---797846
3---------------3اصفهانمجید ابراهیمیان---807846
3---------------3اصفهانمهدی سعید بخش---817846
3---------------3درچهامیرحسین پناهی---827846
3---------------3اصفهانجوانمردی---837846
3---------------3اصفهانعلی سهراب بهشتی---847846

عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده
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2---------------2اصفهانآرین معروفی آذر---858557
2---------------2اصفهانآروتین طروسیان---868557
2---------------2اصفهاننوید غفرانی---878557
2---------------2اصفهانپارسا پاوائی---888557
2---------------2اصفهانحمیدرضا حیدریان---898557
2---------------2اصفهاناکبر جانثاری---908557
2---------------2اصفهانحمید حسین زادگان---918557
2---------------2شاهین شهرسینا پرپری---928557
2---------------2اصفهاندانیال الدریان---938557
2---------------2اصفهانمبین امیری---948557
2---------------2اصفهانآریان صیادی---958557
2---------------2اصفهانحامد حاجی زمانی---968557
2---------------2شاهین شهرمسعود نظری زاده---978557
2---------------2اصفهانمحمدرضا حسینی---988557
2---------------2اصفهانعلیرضا عبدالهی---998557
2---------------2نجف آبادامیرحسین دویستی---1008557
2---------------2اصفهانمحسن خیری---1018557
2---------------2اصفهانعلی محمدی---1028557
2---------------2اصفهانمحمد مختاری---1038557
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2.
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بازیکنان جهت حضور در رنکینگ باید حداقل در یک دور از مسابقات برگزار شده استان شرکت نمایند و در غیر اینصورت سال بعد از

.رنکینگ خارج خواهند شد

:توضیحات 

.در این رنکینگ امتیازات مسابقات دور دوم تور نقش جهان بزرگساالن آقایان محاسبه شده است


