
Rank Team Point Lead Adult Male

خراسان رضوی1 424

 جلییل محمد مهدی .4

(55)

 مستجاب الدعوه سجاد .9

(37)

(24) توزنده جانی حمیدرضا .14

2 اق زنجان اشر 286 (51)  یوسفی صادق .5

3 همدان 225

 قزلباش میثاق .6

(47)

 فرادی میالد .12

(28)

(8) نادری پیکام امیر .23

4 زنجان 199 محمد .30 (1) بخشر پور امیر

5 تهران 184

 ترکمان بوترانی صدار .11

(31)

ی .13  ماهانی حسیر
ی

 صادق

(26)

(18) بختیاری پوریا .17

6 گلستان 150 (100) کالسنگیان رضا .1

7 اصفهان 149

 حسینی سیدعماد .20

(12)

 نوروزی جواد .24

(7)

(0) عیل خانی پویا .34

8 خوزستان 144 (34) صفری سعید .10

9 قزوین 143

باشگاه نفت امیدیه10 133

ی .7  ساغری محمدحسیر

(43)

یفی رضا .16 (20) شر

11 کرمان 131

11 EDN 131

  هاشم زاده خرسو .3

(65)

ی .22 حسیر  کوکبیان امیر

(9)

(6) قرقانی میالد .25



خراسان شمایل13 128

14 فارس 107 (22) ادریش ایمان .15

15 ز الیی 101

16 از شیر 80 (80) برات زاده عیل .2

17 کاشان 53

18 کردستان 51

19 تربیت مدرس 40

باشگاه داوودی19 40

 حیدری دوالنی حامد .8

(40)

(0)  محمدی مرتضی .31

21 لرستان 34

22 مازندران 21 (3) حبینی پرویز .28

23 کرمانشاه 14 (14)  پورشفیع عیل .19



Lead Junior Male Lead YouthA Male

(80) حسن پور ابوالفضل .2 (26) زنده دالن چاوشلو عیل .13

(80)  سلطانی محمد .2

ی .6 (47) بیات متیر

  ابوالحسنی محمد .3

(60)

(9) شادانی پرهام .22

ی .1  محمدلو محمدامیر

(100)

(55) رسویل پوریا .4

(51) گرکانی محمد .5

 عیش قلیان شانت .12

(28)

 آرزه ایمان .17

(18)

(12) کشوری آرین .20

(26) نورآبادی سینا .13

 مسعود .9
ی

  صادق

(37)

(28) شاهرخ اصفهانی محمدسجاد .12

 سلیمیان عیل .7

(41)

(24) فداکار تبار شوش .14

ی عیل .3  طاهری ویس شوشیی

(60)

ی عماد .7 (41) طاهری ویس شوشیی

(43) کشاورز قاسیم حسام الدین .7 ضا .1 (100) پیله فروشان علیر

(22) حسن زاده دولت آباد محمد .15

ی .10 یفات حسیر   شر

(34)

ی .19 (14)  دریس حسیر

(31)  ریش زاده سبحان .11

ی .11 (31) داورزنی محمدحسیر  مهبد .16
ی

(20) هوشنگ



 الهایم احمدرضا .6

(47)

(37) کالنی مهدی .9

 عبدالیه محسن .3

(65)

ی .16 (20) بنی جمایل سیدمحمدحسیر

 جدی سید اسماعیل .14

(24)

ضا .18  شعبانی لیانی علیر

(16)

(14) کاوه نیما .19

(22) اسدنژاد محمد .15

پویا .18 (16) ارفع امیر

(51) عبایس عیل .5

(40) شچشمه پور صالح .8

(34) دارانی عیل آبادی حسن .10

(18) عکاس زنگباری امیر .17



Lead YouthB Male

 تفی پور سید رضا .1

(100)

  یوسفی محمد .4

(55)

(47) رشیدآبادی سید عیل .6

ضا .2  علیجانی علیر

(80)

 نوری محمدرضا .3

(65)

ی .21 (10) موسوی سید متیر

ی .13 حسیر (26) کریم امیر

سینا .15  قردشخانی امیر

(22)

 حمید زاده پیله رود سامان .19

(13)

(8) نعمنی دانیال .23

ی .14 (24) آمارلو متیر

(9) ترک شایان .22

 کرییم افشار صالح .5

(51)

 شفییع عرفان .10

(31)

(18) سیدی محمدطاهر .16



 محمدی سینا .10

(31)

حسام .19 (13) محمدی امیر

  رئوفیان مهیار .16

(18)

ی .24 یانی محمدحسیر (7) سنجری جیر

(37) مقنی زاده عیل .9


