
 

 بدمینتون

 (15)ساعت امرداد 3شنبه چهار

 1زمین  رده ردیف

 نونهاالن بانوان 1

 
 باستانی آریانا

 عصرآبادی رستمی آرتیمیس  

 ایرانخواه آناهیتا   بهدینیان شقایق بانوان نوجوانان 2

 همتی سینا   خسرویانی سپهر اقایان نوجوانان 3

 اشتری کیخسرو   شهریاری کوشا اقایان نوجوانان 4

 یگانگی فرین   نجمی یاسمن بانوان نونهاالن 5

 گشتاسبی مهتاب   کاویانی مهرنوش بانوان بزرگساالن 6

 بهرامی ملوینا   هرمزدی همتا بانوان نوجوانان 7

 میکس دوبل 8
 - معاونت نوشین

 چمی نوشیروانی آریا
 شهریاری کوشا - خسرویانی مهرو  

 وشی فره شایان   کاوسی شروین آقایان بزرگساالن 9

 میکس دوبل 10
 -یگانگی کیانفر

 یگانگی فرین
 شهروان آیدا - مبارکه همایون  

 

 

 

 



 

 بدمینتون

 (15)ساعت امرداد 3شنبه چهار

 1زمین  رده ردیف

 باستانی آریانا   مهرشاهی ستاره نونهاالن بانوان 11

 یگانگی فرهود   کدخدایان سپهر آقایان نوجوانان 12

 خسرویانی سپهر   همتی سینا آقایان نوجوانان 13

 2گروه دوم تیم   1 گروه اول تیم حذفی میکس دوبل 14

 میکس دوبل 15
 - کاویانی فرشاد

 کاویانی مهرنوش
 دارابیان شراره - رستمی فرزین  

 نمیرانیان آیسان   رستمی رازمهر بانوان نونهاالن 16

 بزرگچمی شاهین   فرهادیان شهاب آقایان بزرگساالن 17

 1گروه دوم نفر   2 گروه اول نفر بزرگساالن آقایان 18

 یزدی فرهادیان فرین   شهروان آیدا بانوان بزرگساالن 19

 باستانی پرستو   رادی آتریا بانوان نونهاالن 20

 غیبی پیوند   بهدینیان شقایق نوجوانان بانوان 21

 

 

 

 

 

 



 

 بدمینتون

 (15امرداد)ساعت  3شنبه چهار

 

 1زمین  رده ردیف

 رستمی مهربرزین   حکیم داریوش آقایان نونهاالن 22

 بانوان نونهاالن 23
 بهمردی آتوسا

 کالنتری
 وشی فره ستاره  

 2گروه دوم تیم   1گروه اول تیم حذفی میکس دوبل 24

 پوراردشیری آتوسا   مالی نازگل بانوان نوجوانان 25

 فرهادیان شهنام   شهریاری کوشا آقایان نوجوانان 26

 میکس دوبل 27

 ورهرام

 اویسا_خوبیاری

 زاده پشوتنی

 اردشیریان شیرین_کاویانی خشایار  

 3 گروه نفردوم   4گروه اول نفر بزرگساالن بانوان 28

 کالنتری شهریاری پگاه   ایزدی پگاه بزرگساالن بانوان 29

 

 

 

 

 

 

 



 

 بدمینتون

 (15امرداد)ساعت  3شنبه چهار

 2زمین رده ردیف

 هماوندی موژان بانوان نونهاالن 1
 نمیرانیان آیسان  

 بهمردی اترم   رستمی مانترا بانوان نونهاالن 2

 زاده پشوتنی آویسا   دارابیان شراره بانوان نوجوانان 3

 طوفان آریا   نوشیروانی امید آقایان نونهاالن 4

 یزدی فرهادیان فرین   مهرآیین مهسا بزرگساالن بانوان 5

 هومن فریدونی   رستمی مهربرزین نونهاالن آقایان 6

 کاویانی آرین   شهریاری نیکان آقایان نوجوانان 7

 شهریارپور مهبود   دهنوی ارساپ آقایان نونهاالن 8

 پوش زره رومینا   دارابیان شراره بانوان نوجوانان 9

 ایرجی فرنام   فرهادیان شهنام آقایان نوجوانان 10

 گشتاسبی پیمان   کاویانی آرمان آقایان نونهاالن 11

 چم بمانی هومن   سالمت سام آقایان نونهاالن 12

 4گروه دوم تیم   3گروه اول تیم حذفی میکس دوبل 13

 فریدونی هومن   رستمی مهربرزین آقایان نونهاالن 14

 پرویزکدخدایان   گشتاسبیان آرشام آقایان نوجوانان 15

 خسرویانی آوا   نجمی یاسمن بانوان نونهاالن 16

 2گروه نفردوم   1گروه نفراول بانوان نوجوانان 17

 



 

 بدمینتون

 (15امرداد)ساعت  3شنبه چهار

 2زمین رده ردیف

 رستمی فرشید   کاویانی فرشاد آقایان بزرگساالن 18

 پوروشسب زرتشت   پرستار رستم آقایان بزرگساالن 19

 یزدانی شادمهر   گشتاسبی کاویان نوجوانان آقایان 20

 میکس دوبل 21
 -یگانگی کیانفر

 یگانگی فرین
 بهرامی ملوینا - نیا ستوده رامین  

 نمیرانیان سام   کاویانی خشایار آقایان نوجوانان 22

 گشتاسبی کاویان   همتی سینا نوجوانان آقایان 23

 2گروه دوم نفر   1گروه اول نفر بزرگساالن بانوان 24

 کالنتری شهریاری پگاه   سرداری شینا بانوان بزرگساالن 25

 کاویانی آرین   کدخدایان پرویز آقایان نوجوانان 26

 پوراردشیری آتوسا   اورمزدی آندیا بانوان نوجوانان 27

 2گروه دوم نفر   1گروه اول نفر بزرگساالن آقایان 28

 

 

 

 


