
 

 باشگاههاي  كشور جام حذفي مسابقات    
   اراك –  89ماه  آبان   27  ــ   25

 

 

 روي ميز تنيس  فدراسيون  

 

 

 سازمان ليگ 

 مرحله مقدماتي   

 

 ذوب آهن اصفهان                   کلوچه نوشین الهیجان   -5
 ذوب آهن اصفهان     بنیاد شهید کردستان   -6
 نفت سپاهان            3-1       شهرداری بندرعباس   -7
 تکدانه مرکزی                ذوب آهن اصفهان    سازه گستر سایپا  -8
 بندرامام پتروشیمی  3-2     هیئت اراک    -9

 امام  پتروشیمی بندر         0-3         

 

 مقام امتياز 5 4 3 2 1 اسامي تيم ها 

 ذوب آهن اصفهان  1
 

3-0 3-0 3-0  6 1 

2 
شهرداری  

 بندرعباس
0-3 

 
2-3 3-2  4 3 

 2-3 3-0 تکدانه مرکزی   3
 

3-2  5 2 

 3-2 3-2 3-0 سازه گستر سایپا 4
 

 3 4 

     هیئت کردستان  5
 

  

 مقام امتياز 5 4 3 2 1 اسامي تيم ها 

 پتروشیمی بندر امام   1
 

3-0 3-0 3-0 3-1 8 1 

 3-0 نفت سپاهان 2
 

3-1 3-0 3-0 7 2 

 3-1 3-0 کلوچه نوشین الهیجان   3
 

3-0 3-0 6 3 

 3-0 3-0 3-0 بنیاد شهید کردستان  4
 

3-1 5 4 

 3-1 3-0 3-0 3-1 هیئت اراک  5
 

4 5 



 کشور باشگاههای حذفی جام بزرگساالن انفرادی مسابقات نهایی مرحله

محمدرضا ثابتی پور 

ضا امراء  علیر

محمد فرقدانی 

3-2

احمدرضا عبادی پور 

3-0

حسن فکری 

3-0

حامد نادری هیات تهران 

محمدرضا ثابتی پور 

3-0

حامد نادری 

مصطفی خادم شهرداری بندرعباس 

وشییم بندر امام  احمدرضا عبادی پور پیی

ضا امراء  علیر

میدیا لطف اله نستی میدیا لطف اله نستی 

میدیا لطف اله نستی 

3-1

3-2

میدیا لطف اله نستی 

دلیر محمدی 

3-2

3-0

میدیا لطف اله نستی 

3-1

حامد نادری 

3-1

3-0

دلیر محمدی 

3-2

وحید انتظاری هیات قزوین 

بهنام رحمت پناه 

3-0

بهنام رحمت پناه 

3-0

بهنام رحمت پناه 

3-0

ی  واحد مالمیر

3-2

بهنام رحمت پناه 

یوسف سلیمانی ذوب آهن اصفهان 

محمد فرقدانی ذوب آهن اصفهان 

ی  واحد مالمیر

حمید نجف پور 

ی اسکندری  امیر

3-0

مسعود یعقونی نفت آبادان

مسعود یعقونی 

ی الهیجان حسن فکری کلوچه نوشیر

ی الهیجان  یعتی کلوچه نوشیر ی شر شاهیر

3-0

حمید مرادی هیات اراک

محمدرضا ثابتی پور ذوب آهن اصفهان 

غالمرضا جعفرپور هیات تهران 

3-0

ی  وشییم بندر امام " واحد مالمیر " پیی

3-1

بهنام رحمت پناه 

3-2

3-1

ی الهیجان  حمید نجف پور کلوچه نوشیر

پوریا پیمانه شهرداری بندرعباس

مهدی زندنارصی هیات لرستان 

ی اسکندری ذوب آهن اصفهان  امیر

وشییم بندر امام  بهنام رحمت پناه پیی

محمد نیکخواه سازه گسیی سایپا

محمد بوجاریان هیات تهران 

دلیر محمدی بنیادشهید کردستان
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