
 (V.ROCK ) مسابقات جایزه بزرگ وي راك
فرم رده بندي

بسمه تعالی

تاریخ:باشگاه انقالب مکان:

تاپپاداشتاپپاداشتاپپاداشتاپپاداشتاپپاداشتاپپاداشتاپپاداشتاپپاداشتاپپاداشتاپپاداش
2591111221111112211343316101710تهرانفامیل روحانیحسین1
2011111552211115611151119102410خوزستان-نفت امیدیهچاشیسید رضا2
2311111471111115522233321102510اراكنوريامیر3
23311119111113112411151119102910تهران (سالن داوودي)حیدريحامد4
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زمان اعالم نتایج:1396/10/22

مسیر 10مسیر 9مسیر 8مسیر 7 مسیر 2مسیر 1
شمارهتیمنام خانوادگینام رتبه

توضیحات

مسیر 6مسیر 5مسیر 4مسیر 3

23311119111113112411151119102910تهران (سالن داوودي)حیدريحامد4
234111113161111115511111126102910مرکزيقاجاریهفرزین5
28011114411141191055113327103110تهرانهاشم زادهخسرو6
25211118101212112477251125103410فارسعبدالهیمحسن7
2561111131312111191144121333103910گلستانکریمیمحمدرضا8
204111134111211605512222210199تهرانترکمان بوترابیصدرا9
230111147112311704436112510259مرکزيجعفريرامین10
28411111414111111332250113010259مرکزيیزدیزادامین11
20811118811131189110011239269کرمانشاهچگینیعلیرضا12
20511112222101166111113222810299خوزستانصفريسعید13 20511112222101166111113222810299خوزستانصفريسعید13
277111100112511610334711209309البرزحسینیسید مهدي14
300111112121111221805537114510319تهرانخداییمجتبی15
27111110024121189881422259329خراسان رضويرضاییابوالفضل16
202111114151112111016330011339419خراسان رضورحسن پورابوالفضل17
225221117172211120011116622439449خوزستانساغريمحمد حسین18
20711117711111100203322199178گلستانکالسنگیانرضا19
2541111001111113022102213997همدانقزلباشمیثاق20
25511110011221100551011138127اصفهانآقاداوديمحمد علی21
275111112022131100331055279167فارسغنیمتیحمید رضا22
23211110022361200440022147187خراسان رضويتوزنده جانیحمیدرضا23
20911110055241100440055197217کرمانشاهپورشفیععلی24
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283121100235035919660022298387مرکزيپیرولیشعیب25
228111100220011001120119776تهرانشفیعی نژادپویا26
2511111001400110022001176106خراسان رضويامید فرعارف27
2571111002200111500001176116همدانفراديمیالد28 2571111002200111500001176116همدانفراديمیالد28
24511110011261270000011147126خوزستانطاهري ویس شوشتريعلی29
21611114522101100009033228136خوزستانشریفیرضا30
22711110000121100665033187146تهرانآجل لومحمد31
2811111701100110010100022237166قزوینحسنی هامجید32
29611110011202200990044207186خراسان رضويکرامتی نیاسعید33
25811119933101100002044228196زنجانیوسفیمحمد صادق34
20611114820001269000033187246تهرانگرکانیمحمد35
2001111004410110033001616277266تهراناقوامی تهرانیسبحان36
26611113400002211055001616397296خوزستانآرامشعلی37 26611113400002211055001616397296خوزستانآرامشعلی37
267111116160000220012121011347336تهرانداورزنیمحمدحسین38
2881111001100120066002222326336خراسان شمالیاسدي برجیکاظم39
282111100000013001111161212276346همداننادريامیر40
2461111003300119000002217685خوزستانطاهري ویس شوشتريعماد41
222111200111012003300008695مازندرانخانزادمحمد42
کارت زرد20311110033402290000044247115مرکزيکاظمی مهر آباديسپهر43
22911110033101100000057126135کرمانفردوسی پوربهزاد44
29211110000003300330036115145فارسبنی جمالیسید محمد حسین45
2761111111144001200000000185195زنجانسلطانیمحمد46
2732211000000110055001419235285گلستاننورآباديسینا47
278111100112011000000006544کرمانشاهپورشفیعامیر حمزه48
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269111100221110000000006554همدانرضاییآرمان49
220111100110022000000005454کرمانشاهشاهینیفرهاد50
2641111005550110000000013584قممراديرضا51
289111100000014002000338594مازندرانمرتضويعلی52 289111100000014002000338594مازندرانمرتضويعلی52
25011110000201100000088135114همدانکوکبیانامیرحسین53
291111171000001100000000104134فارسرییس علیزادهعرفان54
21311110000003400000077124134آذربایجان شرقیطاهريمسعود55
2531111000050120040001212246164تهرانافتخارمرتضی56
2651111000000230000001011144164خوزستانعلیمرادیانفرجاد57
2381111003000230011190000185244قزوینرحیمیانارسالن58
2981113500000250000001515245244البرزعادلیمحمدرضا59
240111100112020000000007533اصفهاننوروزيجواد60
219111100000011000000003333مازندرانخزایی کوه پرمرتضی61 219111100000011000000003333مازندرانخزایی کوه پرمرتضی61
226111100000011000000003333اصفهانمالکیفراز61
2241112600000110060004019643مازندرانجعفريمسعود63
2211111006000240000000010463تهرانبهمنجهسهراب64
268111100000024000000004363البرزصفی خانیرضا65
214111100000034000000005363تهرانهوشنگیمهبد66
2972211000060140000000010473اذربایجان غربیصفريپویا67
2391112008000140000000011473قزویننایبینیما68
290111200000046000000309493آذربایجان شرقیپارسایی رادرسول69
2362211000000200066000011493تهران (سالن داوودي)محمديمرتضی70
261111100000017000000003393اذربایجان غربیحسینیکامیار71
248111300000025000000004393کرمانریش زادهسبحان72
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2741111000000490000000063113تهرانیاسینیجلیل73
29911110000002150000000043173تهرانخداورديحنیف74
23711120000002170000000043203البرزرمضانیعلی75
2411111006000200000000010422قزوینفالح زیارانیرضا76 2411111006000200000000010422قزوینفالح زیارانیرضا76
2421111001000700000000010422تهرانابرقوییمحمد رضا76
2491111100000700000000010422کرمانشفیعی کوهپایهعرفان76
2101111006000500000000013422تهرانآرزهایمان79
21511111000000100000000013422اصفهانکبیرياحمد79
2701111000000300080000013422تهرانشهابى مقدمکامیاب79
24711111900000300000000024422کرمانمحمدیانمصطفی82
294111100000010000000003322تهرانجديسید اسماعیل83
272111100000020000000004322تهراناحمديعلیرضا84
212111100000030000000005322اصفهانشفیعیونحسین85 212111100000030000000005322اصفهانشفیعیونحسین85
263111100000030000000005322قمخطیريحسین85
285111100000030000000005322مازندرانقبادي بیستونیبردیا85
217111100000000000000002222فارسدهقانمحسن88
286121200000000000000002242تهرانناصريامیرحسین89
287221200000000000000003242تهرانبهرادمهرحسین90
22313120000001300000000015352تهرانواثقی پناهبردیا91
2601115000000900000000011362تهرانحسینیمیالد92
26213010000000000000000014200تهرانگودرزيمهرداد93
2790000اذربایجان غربیحسینیکامیار-
2930000قممراديرضا-
2950000قممزرعه خطیريحسین-
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