
نام و نام خانوادگیردیف

هرحلِ ثیست ٍ یکن

تْراى

98/09/01

جمع امتیازات

800800اهیر سرخَش1

640640سیبٍش هسیٌی2

512512علی قرُ گَزل3َ

462462علیرضب خذاپرست4

410410ثبثک رستوی5

410410هیالد کبضبًی6

410410علی رٍضٌی کیب7

410410هحوذ رضب رفیعیبى8

307307سعیذ اثَلسبًی9

307307آرهیي هحوَدی10

307307اهیرثْبدر ثَتراثی11

307307آرهبى دیٌبرًٍذ12

307307ضرٍیي اهیذٍار13

307307هْراى ارضبدی14

307307علی خلیلی15

307307هجیذ قرُ گَزل16َ

230230اهیر حسیي ثبقری فرد17

230230هرتضی ضکَری18

230230حویذرضب ثْجَدیبى19

230230علی هَهٌی20

230230اهیر فرثذ خسرٍی ثرٍجٌی21

230230اهیي سٌجبیی22

230230هرتضی تراثی23

230230حسبم پَیبًفرد24

230230ٍحیذ داداضی25

230230ًبدر جْبدی26

230230سیذضْبة الذیي اثَرریبى27

230230حسي حسیٌی28

230230اهیي پَضٌذ29ُ

230230حسیي دضتی30

رنکینگ سالیانه اسنوکر کشوری آقایان
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230230هحوذعلی ّبضوی پَریبى31

230230آرش سراجی32

175175هصطفی حسیٌی33

175175هیالد پیرهحوذی34

175175حویذ ًَری35

175175اهیر حسبم هعلوی36

175175رضب رضَاًی37

175175اهیي تلَاری38

175175هحوذ لت آثی39

175175هیالد هعیٌی40

175175آرهبى آتص سخي41

175175سعیذ صبدق پَر42

175175هحوذ رضب هلک زاد43ُ

175175هبلک قبسوی44

175175اهیي سجسی45

175175پیبم پَیب46

175175آرهبى خَاجَی47

175175هجتجی ضیخی48

175175هرتضی اًصبفی49

175175هیثن اثراّیوی گطبیص50

175175افطیي عجذالوحوذی51

175175علیرضب کرین زاد52ُ

175175ضبّیي سجسی53

175175فرزاد ضبدکبم54

175175راهیي ثرًحی55

175175احوذ ضویری56

175175هْذی رججعلی57

175175احسبى آرپٌبّی58

175175آرهیي ججبریبى59

175175هحوذ کبضبًی جن60
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175175یعقَة عجَداًی61

175175عرضیب خبزًی62

175175آرش پیرحیبتی63

175175سیذاهرسالى ثبقری64

7070اهیر خبلقی65

7070پَریب علی آثبدیبى66

7070هیثبق ضریفی67

7070ًیوب غالهی68

7070کیبرش  هحوذی69

7070ًعین اکجری70

7070هحوذرضب جَادی ًژاد71

7070حسیي سَری72

7070هرتضی هلک فعل73ِ

7070علی طْراًی74

7070رضب فَالدی75

7070اهیرحسیي حسیٌی76

7070سعیذ ثصیرتی77

7070ضبّیي دٍلتطبّی78

7070اهیي ًژاد هری79

7070ًَیذ ثْراهیبى80

7070هحوذ رضبیی81

7070هْراى هٌطگر82

7070ضبّیي ٍاحذپَر83

7070پذرام ارتطیبر84

7070سْیل حجیجی85

7070رضب ًبدعلی86

7070علیرضب قرثبًی87

7070هحوذ ثبقری88

7070احوذ رضبیی89

7070جَاد حبج قبسوی90
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7070هیالد عالیی91

7070اهیر اثراّیوی92

7070اٍرّبى ّوَیی پَر93

7070علی سرخ94ِ

7070علیرضب هظفری95

7070سعیذ ضبکری کیب96

7070اهیر سخٌذاى97

7070فرزاد گلی98

7070هحوذجَادغفَری99

7070حسیي حیذری ّبیی100

7070سیبٍش پبکذل101

7070ٍحیذ هَهٌی خَا102ُ

7070هرتضی ضقبقی103

7070هحوذ ثي رضیذ104

7070هیالد فتبحی105

7070هیررضب سیذحبتوی106

7070عجبس دّقبى107

7070علی عیسی زادُ ثبثت108

7070اثَالفضل پبزٍکی109

7070علی ثبثبدیبى110

7070ٍحیذ قرثبًپَر111

7070ثٌْبم جَاى112

7070هْذی هحسٌی113

7070رضب فبٍچی114

7070کبهیبرصٌعت زاد115ُ

7070سرٍش هبًذگبری116

7070جَاد هحجی117

7070هْذی صبلحی هقذم118

7070فرزاد کَچک119

7070اهیر حسیي گلِ دار120
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7070هحسي تفضلی121

7070سرٍش ثبی122

7070هجیذ زّرًٍذی123

7070هیالد فتحی124

7070کیَاى رثیعی125

7070اهیرحسیي هلک ضبّی126

7070رضب قبیٌبتی127

7070هْذی ثبرٍطکَة128

7070ًیوب قْری129

7070اسوبعیل حسٌی130

7070علی عجذاللْی131

7070فرزاد ایسدی ظفر132

7070حسیي رٍئیي133

7070هْذی هسبفر134

7070اسوبعیل صبدقی135

7070اثَالفضل هقصَدل136َ

7070هبّبى خلیلیبى137

7070هتیي الًَذی138

7070آرش سبلوی سرضت139

7070اهیي لک140

7070صبدق غفبری141

7070عجبس ثذازی142

7070اکجر هبسپی143

7070هحوذرضب دّقبًی144

7070آریي قبضی زاد145ُ

7070هیالد ًَرٍزی146

7070هحسي جوطیذی147

7070رضب رئیسی148

7070سیذ هحوذ فیرٍز149ُ

7070فرزیي عصبر150
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7070جعفر ضرقی151

7070آرضبم اثراّین هبلک152

7070هجتجی کرهی153

7070هْذی علی ًقی زاد154ُ

7070علی ثیَگبًی155

7070ایوبى احذی156

7070ایلیبد صجَحی157

7070حسي ضکری158

7070ّبدی اسوبعیلی159

7070اثَافضل حیذری160

7070رٍح اهلل ثرهکی161

7070یًَس قرُ ثسلَم162

7070هْرزاد فقیْی163

7070عجذالْبدی هلک حسیٌی164

7070هرتضی اهیٌی165

7070عرفبى ًَرٍزی166

7070حبهذ ایوبًی167

7070اهیي کبرکي168

7070سبهبى اردی169

7070آرهبى اخترکبٍیبى170

7070سْراة سبجذ171

7070ایوبى صَلتی172

7070ارسالى حوسُ زاد173ُ

7070هجیي ضرقی174

7070علیرضب کیخبیی175

7070پبرسب هظلَم176

7070هحوذ اثراّیوی177

7070داٍد پرچن178

7070کبهجیس تجبیلی179

7070صبدق سیبس180
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7070احسبى اصغری181

7070هحوذ جْبًذیذ182ُ

7070هحوَد جْبًذیذ183ُ

7070حویذرضب سْیلی184

7070حسي ضوسبیی185

7070رضب درخص186

7070افطیي ادیجی187

7070هْذی جْبًذیذ188ُ

7070علی کچراتلًَی189

7070هْراى رضبیی190

7070اهیرحسیي کطت پَر191

7070هرتضی داًطوٌذ راد192

7070علی ًبصریبى فرد193

7070سیذ علیرضب پبک ًژاد194

7070اهیي فرحبى195

7070یبضبر صجحی196

7070جَاد اًطج197ِ

7070ارسالى غفَری راد198

7070علی آیتی199

7070فرزیي ٌّر200

7070عرفبى ًَر علیساد201ُ

7070عرفبى ًبدری هقذم202

7070سْیل ایتی203

7070هجیذ پٌیس204ُ

7070سجبد رفیعی205

7070صبثر پٌبّی206

7070هصطفی حسي زاد207ُ

7070هیالد طعیوی عَرش208

7070رضب کبّبًی209

7070هْذی ًجَهی210
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7070هٌصَر ّست اثبدی211

7070کبهیبر رادکبًی212

7070هحسي هفتح پَر213

7070ثبثک سراجی214

7070سیذ علی پٌبُ کطبٍرز215

7070کبٍُ سویعی216

7070سعیذ یبرهحوذی217

7070هحوذرضب زریي کال218ُ

7070حبهذ دّخَار قبًی219

7070ارهیي یبری220

7070 هحوذ ًخعی221

7070علی ضکبری222

7070علی جَاّری223

7070علی اصغر ًژادی یسد224

7070احسبى ضَضتری225

7070احوذ رستگبری226

7070سیٌب هیالیی227

7070اثراّین غالهی228

7070هبًی سعیذی229

7070عطب ثٌذزاد230ُ

7070اهیي هرادسی231

7070هصطفی هرادسی232

7070سیذ هصطفی هیراحوذی233

7070خطبیبر حویذی234

7070آرتب ضیبیی235

7070حسیي علی خبًی236

7070هْذی صجَری237

7070سجبد حسٌذخت238

7070اثراّین حبجی زاد239ُ
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7070حسي رثیح پَر240

7070ثٌْبم فرش کبراى241

7070ٍحیذ ضفبیی242

7070اهجرالِ دلجر243

7070فرّبد کیبهْر244

7070رحوت اهلل هٌصَری245

7070سیٌب سلیوی246

7070هسعَد کچجی247

7070هْرداد کرتک248

7070علی ثبقری249

7070هْذی ثبقری250

7070حبهذ جعفری251

7070هحسي جعفری252

7070ظبّر هوٌذی253

7070تَحیذ ًقی زاد254ُ

7070 عجئبهلل خجست255ِ

7070حویذ غیجی256

7070عیسی صحتی257

7070سیذعلی سیذیي258

7070صبلح ثبستبًی259

7070هحوَد احوذزاد260ُ

7070هحوذ ًطیجی261

7070هحوذرضب کرهی262

7070اریبًب طالیی263

7070هحوذعلی هقذم264

7070 عبرف تقَی265

7070آرش خذاقلی266

7070سیذ اهیر هَسَی267

7070اهیرحسیي درایص268

7070هحسي پطتَی269
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7070هحوذتقی ًکَیی هْر270

7070هحوذ قبًع271

7070اهیررضب ایٌبًل272َ

7070هْذی رستویبى دالٍر273

7070رضب احوذی274

7070صبدق دضتخبکی275

7070اهیر رضب حقیقی276

7070حسي عجذی هبلکی277

7070ارش ضجبعی278

7070سجحبى ضبعر279

7070حسیي هعصَم زاد280ُ

7070پبرسب هسعَد281

7070اهیرهحوذ قطَری282

7070یسداى هکرم283

7070سیرٍس ثراتی284

7070رحوبى اجتْبدی285

7070هیالد هٌصَری آهلی286

7070هحوذ صبفی ًجف ثبدی287

7070اهیرحسیي اصالًی288

7070هْرداد هرادی289

7070هحوذرضب کسراهٌص290

7070سیذعلی هیری291

7070هجیذ قرًجیگ292

7070علی ثبثت293

7070حسبم ثبثبیی294

7070هحوذ غفراًی295

7070رضب ضوس296

7070اهیررضب ارثبة زاد297ُ

7070هحوذ هْذی هطرقی298

7070داریَش ضجیعی299
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7070سعیذ سرلک300

7070علی ضبدفر301

7070فریذالذیي هْری302

7070فراز فرَّدی303

7070حسیي سبریٌی304

7070هْذی درٍیص305


