
:زمان :مکان 

رتبهرتبه

TOP7.5TOP12.741+3613.41تهران188طرالنیمحمدرضا 1

TOP7.5+2334.742+3122.32خوزستان193شاه صنمیاهورا 2

TOP7.5+2334.742+2433.1هرمزگان191رشیدی کاونرودیهیراد 3

TOP7.5+1812.59.686+2443.52فارس165ایزدیماهان 4

TOP7.5+1812.59.6862353.17زنجان154بیاتیپارسا 5

TOP7.5+1812.59.6862354خراسان رضوی176صادق نژادسهراب 5

TOP7.5+2334.742+2272.06همدان189چراغی روشنامیرمهدی 7

TOP7.5196.56.9852286زنجان173کفش چیداتیس 8

TOP7.5+1812.59.686+992.21زنجان200ایده لوئیامیر عباس 9

TOP7.5+1812.59.6869104.13خوزستان152احمدیپارسا 10

3319196.511.1111لرستان184زمانیآیدین 11

3319196.511.1111تهران203اسما عیل زادهرادین 11

TOP7.51818.511.7813فارس170نعمت الهیرضا 13

TOP7.51818.511.7813خراسان رضوی205نجدیمحمدحسین 13

3028196.513.4915آذربایجان غربی201عزیزی اقدمکیان 15

TOP7.5+1326.514.1016اصفهان211خرمیسهیل 16

1812.515.4117+3319فارس204فتوترهام 17
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TOP7.5133315.7318زنجان159حیدریامیرحسین 18

1812.517.3219+3124البرز207شعبانیامیرعباس  19

1812.518.7120+3028چهارمحال و بختیاری196سلیمیمتین 20

33191818.518.7521قزوین210بهرامیپارسا 21

1721.520.2122+3319بوشهر166هدایتکسری 22

1721.520.2122+3319آذربایجان شرقی175رجبعلی پور سردرودیعلی 22

3025.51818.521.7224+تهران197حریریبردیا 24

1326.522.4425+3319لرستان153زمانیآریا 25

1326.522.4425+3319خوزستان167طامول زاده دیلمیعباس 25

1326.522.4425+3319کرمان187آرایانفرآرمین 25

2932162327.1328قزوین181نظام دوست کیاسرائیسروش 28

1326.527.2429+3028آذربایجان شرقی162ناصریآیدین 29

1326.530.0230+2834+خوزستان182فرهادنژادمحسن 30

2930133331.4631+همدان199علیخانی وفاامیر علی 31

1045.534.0632+3025.5+قزوین190موسویسید هومان 32

2835.5133334.2333بوشهر172جاللیانعلیرضا 33

2638133335.4134آذربایجان شرقی180پورحسینحسین 34
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29321239.535.5535بوشهر185باقرزاده سامانیعلیرضا 35

2140133336.3336خراسان رضوی209مسیح آبادیسینا 36

2835.51239.537.4537تهران177آبائیآراد 37

2043133337.6738کردستان171علیاریهوگر 38

1045.538.1639+2932تهران186زمانپورآرتا 39

1947133339.3840خوزستان294یوسفیبهراد 40

114343.0041+2043لرستان163نوریپارسا 41

19471239.543.0942کردستان174رزمجوارشیا 42

19471239.543.0942اصفهان183عباسی کله مسلمانیدانیال 42

95345.4644+2439+خوزستان150قریشی مدینهعرشیا 44

20431049.546.1445خوزستان168محمدیان کریمیمهرداد 45

2737360.547.3146بوشهر179قنبرپوررضا 46

19471049.548.2347آذربایجان شرقی178نقویعلی 47

19471049.548.2347کرمان195باقریبرسام 47

860.51239.548.8949همدان155عربیآرتین 49

860.51239.548.8949اصفهان202سعادتمندنریمان 49

2041758.548.9751+همدان151خزاییمهراد 51
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1045.549.5752+1554آذربایجان شرقی208زواراتابک 52

1045.550.0253+1155+آذربایجان شرقی206اسمعیلیمهیار 53

18511049.550.2454زنجان160امینی فرپارسا 54

95351.4855+1850+گیالن156رضازادهسید ابوالفضل 55

95352.7556+1552.5+کردستان169قمراهورا 56

1552.595553.7457+البرز192بهرام  زادهکوروش 57

756.556.2558+1156تهران194سمندی زاده شوشتریبردیا 58

756.557.2559+858+البرز198جدىطوفان 59

858758.558.2560+خوزستان158قطبی پورکورش 60

858360.559.2461+آذربایجان شرقی164عباسی یغموراعلیآرمان 61

محمدامین حواله دارنژادنسرین راستگو:داور رده بندی  :رئیس هیئت داوری


