
 مسابقات تنیس روي میز خوابگاه ها

  )1منطقه   -پسران (

 

  عابد مهربانی :1مربی ورزش خوابگاه هاي منطقه 

  

  )11/12/97شنبه (مرحله یک شانزدهم نهایی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

  جواد حمیدي  2-0  بهروز جوزي  19:00  1

  محمد حسینی  0-2  مهدي حیدري دوست  19:00  2

  علیرضا عسگري  2-0  علیرضا اخالقی فرد  19:15  3

  محمد خدائی  2-0  مجید علی آقا جانی  19:15  4

  علی طاهري نژاد  2-0  امیر حسین صفري  19:30  5

  امیر سویزي  0-2  محسن مرشدي  19:30  6

  علیرضا مرادي  0-2  کسري احمدي 19:45  7

  محمد صفري  2-0  محسن اسفندیار 19:45  8

  امیر حکمت  1-2  حسین مرشدي 20:00  9

  حسام باغنده  0-2  آریا مهرمحمدي 20:00  10

  قاآنیسجاد   1-2  محمدعلی هاشمی 20:15  11

  رضا آزادي  1-2  مهدي عطایی فرد 20:15  12

  امیرحسین کاظمی  2-0  محمدامین محتشمی 20:30  13

  سیدمهدي راسخی  2-0  امیرعباس سعیدي 20:30  14

  میالد وحیدي  2-0  محمدحسین مسلمی 20:45  15

  ایمان حبیب آگهی  2-0  محمدحسین دبیرزاده 20:45  16

  
  
  

  )12/12/97شنبه یک(مرحله یک هشتم نهایی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

  جواد حمیدي  3-0  علیرضا عسگري  19:00  17

  محمد خدایی  0- 3  مهدي حیدري دوست  19:00  18

  کسري احمدي  1- 3  علی طاهري نژاد  19:15  19

  محمد صفري  0- 3  محسن مرشدي  19:15  20

  محمدعلی هاشمی  0- 3  حسین مرشدي  19:30  21

  مهدي عطایی فرد  0- 3  آریا مهرمحمدي  19:30  22

  میالد وحیدي  0- 3  امیرحسین کاظمی 19:45  23

  ایمان حبیب آگهی  1- 3  سیدمهدي راسخی 19:45  24

  
  
  
  



 مسابقات تنیس روي میز خوابگاه ها

  )1منطقه   -پسران (

 

  عابد مهربانی :1مربی ورزش خوابگاه هاي منطقه 

  
 

  )12/12/97شنبه یک(مرحله یک چهارم نهایی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

  حمیديجواد   3-0  علی طاهري ژاد  20:00  25

  محسن مرشدي  2- 3  مهدي حیدري دوست  20:00  26

  حسین مرشدي  3-0  امیرحسین کاظمی  20:20  27

  سیدمهدي راسخی  1- 3  آریا مهرمحمدي  20:20  28

  
  
  

  )12/12/97شنبه یک(مرحله نیمه نهایی

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

  جواد حمیدي  4- 1  حسین مرشدي  20:40  29

  آریا مهرمحمدي  4- 1  مهدي حیدري دوست  20:40  30

  
  

  

  )13/12/97شنبه دو(مرحله نهایی

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

  حسین مرشدي  1-4  مهدي حیدري دوست  20:15  31

  جواد حمیدي  0-4  آریا مهرمحمدي  20:15  32

  

  مدیریت تربیت بدنی

 


