
 زرتشتیان سراسر کشًربدمیىتًن میه ديرٌ پیکارَای قُرماوی ششصبح روز دوم  ي روز نخست پسینبروامٍ 

 (5935شُریًرماٌ  5الی  2 –)شیراز 
 

 1نام بازیکن 2نام بازیکن رده نتیجه
شماره 

 بازی
 1نام بازیکن 2نام بازیکن رده نتیجه

شماره 

 بازی

 1 فرشید ًاّید )یسد( فرشاد کاٍیاًی )کرهاى( تسرگساالى 2-0 41 )کرج( فرشید رستوی )کرج( تْوي فرّادی تسرگساالى 2-1

 2 آرش سْراتی )شیراز( آرش غیثی )کرهاى( تسرگساالى 0-2 42 )شیراز( شرٍیي کاٍسی کرج() هْیار خسرٍیاًی تسرگساالى 2-0

 3 تن تاستاًی )تْراى(رس شرٍیي ارغَاًی )تْراى( جَاًاى 0-2 43 پیواى گشتاسثی )شیراز( شٌْام فرّادیاى )تْراى( ًًَْاالى 2-0

 4 کیَهرث ایسدیار )کرهاى( ًیوا تاستاًی )تْراى( جَاًاى 0-2 44 تردیا تاستاًی )تْراى( آرهاى کاٍیاًی )کرهاى( ًًَْاالى 2-0

 5 آریا ًَشیرٍاًی )کرج( پَریا ًَشادی )کرهاى( تسرگساالى 2-0 45 )تْراى( سرٍر ّرهسدزادُ ()کرج ًَشیي هعاًٍت تسرگساالى 2-0

 6 فرشید رستوی )کرج( فرًام ّوایی )کرهاى( تسرگساالى 0-2 46 (کرهاى) هْرًَش کاٍیاى )تْراى( ي اردشیریاىشیری تسرگساالى 0-2

 7 پَیا تاستاًی )تْراى( آرش رستوی )تْراى( جَاًاى 0-2 47 تاتک ًیکدیي )کرهاى( آریي کاٍیاًی )کرهاى( ًَجَاًاى 2-1

 8 شادهْر ًَایسداى )یسد( تردیا طَفاى )تْراى( اًاىجَ 2-0 48 )تْراى(پاردیک ستَدیاى  فرًام ایرجی )شیراز( ًَجَاًاى 0-2

 9 شْریار کاٍسی )شیراز( تْوي فرّادی )کرهاى( تسرگساالى 2-0 49 )کرج(پریا ًَشیرٍاًی )یسد(هْسا هْر آییي تسرگساالى 2-0

 10 هْیار خسرٍیاًی )کرج( رستن پرستار )کرهاى( تسرگساالى 0-2 50 )کرهاى( آیدا شْرٍاى )اصفحاى( آتشثٌدفیرٍزُ  تسرگساالى 0-2

 11 خشایار کاٍیاًی )کرهاى( )کرهاى(کیارش حسیٌعلی پَر  ًَجَاًاى 0-2 51 کَشا شْریاری )یسد( تاتک هسدایی )شیراز( ًًَْاالى 2-0

 12 پَریا پَرشسة )تْراى( )کرهاى(آرشام گشتاسثیاى  ًَجَاًاى 2-0 52 پارسا دٌَّی )تْراى( هْرترزیي رستوی )کرهاى( ًًَْاالى 2-0

 13 ٍیستا کرهاًی )کرهاى( ًَشیي هعاًٍت )کرج( تسرگساالى 2-0 53 )کرهاى( آرش غیثی )کرج( ًَشیرٍاًیآریا  تسرگساالى 0-2

 14 آذر اَّرایی فر )یسد( هْرًَش کاٍیاًی )کرهاى( تسرگساالى 2-0 54 )کرهاى( فرًام ّوایی )شیراز( شْریار کاٍسی تسرگساالى 2-0

 15 تاتک ًیکدیي )کرهاى( فرًام ایرجی )شیراز( ًَجَاًاى 0-2 55 )کرهاى(فرّاد دٍلت زادُ  آرهاى هاًدگاریاى )یسد( پیشکسَتاى 2-0

 16 )تْراى(پاردیک ستَدیاى  آریي کاٍیاًی )کرهاى( ًَجَاًاى 2-0 56 سْراب ٍیراتی )یسد( ّوایَى دٌَّی )تْراى( پیشکسَتاى 2-0

 17 یسد(آًدیا خسرٍی ) شیریي اردشیریاى )تْراى( تسرگساالى 2-0 57 )یسد( آذر اَّرایی فر )یسد( آًدیا خسرٍی تسرگساالى 2-0

 18 پریا ًَشیرٍاًی )کرج( آرهیتا زرُ پَش )تْراى( تسرگساالى 0-2 58 )تْراى( آرهیتا زرُ پَش )تْراى( ا زرُ پَشآتری تسرگساالى 2-1

 19 پیواى گشتاسثی )شیراز( آرهاى کاٍیاًی )کرهاى( ًًَْاالى 0-2 59 ًیوا استاد )تْراى( ًیوا تاستاًی )تْراى( جَاًاى 2-0

 20 تردیا تاستاًی )تْراى( شٌْام فرّادیاى )تْراى( ًًَْاالى 0-2 60 رستن تاستاًی )تْراى( هاى(کیَهرث ایسدیار )کر جَاًاى 1-2

 21 هْسا هْر آییي )یسد( آتریا زرُ پَش )تْراى( تسرگساالى 0-2 61 )تْراى( شیریي ّرهسدزادُ )کرهاى( ًیکتا کرهاًی تسرگساالى 2-0

 22 )تْراى(شیریي ّرهسدزادُ  آیدا شْرٍاى )کرهاى( الىتسرگسا 2-0 62 شْاب فرّادیاى )تْراى( تردیا طَفاى )تْراى( جَاًاى 2-0

 23 کَشا شْریاری )یسد( هْرترزیي رستوی )کرهاى( ًًَْاالى 0-2 63 پَیا تاستاًی )تْراى( شادهْر ًَایسداى )یسد( جَاًاى 2-0

جُت وام وًیسی ديتل مختلط پس از پایان دیذارَای صثح ريز ديم، می تًاویذ تهٍ  * 
( مراجعهٍ ررماییهذ ) )رمهط ردٌ َهای     جىاب آلای لشکری يوهذ سرپرست مساتمات )

تىُها لُرمهان ردٌ   )( پیشکسًتان، تسرگساالن ي جًاوان می تًاوىذ وام وًیسی ومایىذ
 را دارد)  استثىائاً امکان وام وًیسی در ردٌ ديتل 59وًجًاوان جام جاوثاختگان 

 24 پارسا دٌَّی )تْراى( تاتک هسدایی )شیراز( ًًَْاالى 2-0

 25 ًیکتا کرهاًی )کرهاى( فیرٍزُ آتشثٌد )اصفْاى( تسرگساالى 0-2

 26 شیٌا سرداری )کرج( )تْراى(آٍیسا پشَتٌی زادُ  ًَجَاًاى 2-0

 27 هلَیٌا تْراهی )تْراى( آرهیتا پیرٍزهٌد )یسد( ًَجَاًاى 2-0

 28 یاسوي ًجوی )یسد( افرٍز هْرافسا )یسد( ًًَْاالى 2-0

 29 فرٍزاى رستوی )کرج( ًَشیي فرٍدی )یسد( ًًَْاالى 0-2

 30 پَش )تْراى( رٍهیٌا زرُ اردشیری )یسد(رآتَسا پَ ًَجَاًاى 0-2

 31 هْرٍ خسرٍیاًی )تْراى( سٌا کاٍیاًی )یسد(ی ًَجَاًاى 2-0

 32 )کرهاى( هْرآفریي رستوی ّوتا ّرهسدی )یسد( ًًَْاالى 2-1

 33 شادی یسداى )یسد( آیٌاز ًَایسداى )یسد( ًًَْاالى 2-0

 34 شقایق تْدیٌیاى )تْراى( سایٌا زًدخاٍری )یسد( ًَجَاًاى 2-0

 35 پردیس تْوردی )تْراى( شیریي فرٍدی )یسد( ًَجَاًاى 2-0

 36 جویلِ دلگشا )کرج( هاًداًا رستوی )کرهاى( پیشکسَتاى 2-0

 37 )کرج( فرزیي رستوی )کرهاى( فرشاد کاٍیاًی تسرگساالى 2-0

 38 )شیراز( آرش سْراتی )کرهاى( پَریا ًَشادی تسرگساالى 0-2

 39 خشایار کاٍیاًی )کرهاى( )کرهاى(آرشام گشتاسثیاى  ًَجَاًاى 2-0

 40 پَریا پَرشسة )تْراى( )کرهاى(کیارش حسٌعلی پَر  ًَجَاًاى 0-2

از تازی را خارج از زمیه اوجهام  مطاتك تروامٍ، گرم کردن ي ورمش َای پیش ی اعالمی رًق تًسط سرپرست مساتمات اعالم می گردد، تازیکىان می تایست  * تازی َا تٍ ترتیة تروامٍ

 ی داير دي دلیمٍ ترای گرم کردن تا تًج ررصت خًاَىذ داشت) تا اجازٌاوجام لرعٍ کشی )پیش از تازی( پس از  تازیکىان )در زمیه حضًر یاتىذاسامی اعالم  دَىذ ي تالراصلٍ تا
  پسیه َمان ريز مىتمل شًد )صثح ريز تعذ یا زمان استراحت، ممکه است تا وظر سرپرست مساتمات، تعذادی از تازی َا تا َمان ترتیة اعالمی تٍ  در صًرت تٍ درازا کشیذن تازی َا، تٍ مىظًر حفظ زمان تىذی مساتمات ي **

  


