
هنذی کپاستاننام و نام خانوادگیردیف

5تْطاىزاٍز آشتیاًی1

0تْطاىحؿي کطیویاى2

1تْطاىؾیس هحوَز جَظی3

7تْطاىاحوس ذطم آضائی4

6تْطاىهحوس شاًجاًی5

14تْطاىضضا جسیسظاز6ُ

11تْطاىهحؿي کطیویاى7

15تْطاىاصغط ًازضپَض8

15تْطاىحویس اؾسی9

14تْطاىتاتک ًازضی10

20تْطاىاتَالفتح زٍل11َ

تْطاىعلی زٍل12َ

26تْطاىهطتضی ٍظیطی13

28تْطاىهحوس ضؾایی هٌش14

13تْطاىاهیط لَاؾاًی15

15تْطاىاهیط ظٍیٌی16

20تْطاىهٌصَض فکطی17

7تْطاىعیؿی ضحیوی18

14تْطاىحؿي چگیٌی19

10تْطاىهؿعَز تیات20

28تْطاىاتَالفضل چتطًَض21

17تْطاىاحؿاى کطیویاى22

28تْطاىاضؾالى قسیوی23

28تْطاىشْطٍظی صفطی24

28تْطاىاضشک هْشیسفط25

14ذَظؾتاىغالهحؿیي قٌثطی26

5ذَظؾتاىؾعیس تطاتی27

10ذَظؾتاىایطج قٌثطی28

12ذَظؾتاىؾَضًا صازقی29

18ذَظؾتاىهْسی شیٌی30

19ذَظؾتاىاهیط غالم ًػاز31

18ذَظؾتاىهْسی تصضگطی32

3لطؾتاىاتطاّین ًَضی33

18لطؾتاىحؿیي شاّیًَس34

هنذی کپ بازیکنان گلف 

رده سنی های مختلف- آقایان 



هنذی کپاستاننام و نام خانوادگیردیف

هنذی کپ بازیکنان گلف 

رده سنی های مختلف- آقایان 

8لطؾتاىفطشاز ضؾتوی35

15لطؾتاىیاؾیي صفطی36

21لطؾتاىعلی حؿًٌَس37

28لطؾتاىاضشیا تطاتی 38

28لطؾتاىاهیطحؿیي شاّیًَس39

28لطؾتاىعلی شاّیًَس40

18لطؾتاىؾثحاى لقواًی41

13لطؾتاىهحوس قطتاًی42

12لطؾتاىاؾواعیل فطیسًٍی43

3ذَظؾتاىؾجاز کطهپَض44

7ذَظؾتاىهٌَچْط ًصیطی45

13ذَظؾتاىزضیؽ ...46

23ذَظؾتاىعثسالَاحس هقسم47

12ذَظؾتاىععیع شید ظاز48ُ

7ذَظؾتاىجْاًگیط ًصیطی49

10ذَظؾتاىآیت زّقاى50

12ذَظؾتاىفطاهطظ شالّی51

28ذَظؾتاىقاؾن پَضشفیعی52

13ذَظؾتاى...احس 53

11ذَظؾتاىعثسالطظاق زضیؽ54

10ذَظؾتاىجحویسضضا شیٌی55

5ذَظؾتاىعثاؼ قٌثطی56

14ذَظؾتاىاضؾالى شیٌی57

13ذَظؾتاىعثسالطضا شیٌی58

14ذَظؾتاىهؿعَز اشطفی59

6ذَظؾتاىهحوسضضا شیٌی60

12ذَظؾتاىهطیس قٌثطی61

15ذَظؾتاىهیالز شیٌی62

25ذَظؾتاىؾجاز قٌثطی63

12ذَظؾتاىؾجاز ؾلیواًی64

25ذَظؾتاىؾثحاى ؾلیواًی65

15ذَظؾتاىٍحیس تطاتی66

9ذَظؾتاىهحوس شید ظاز67ُ

21ذَظؾتاىشاّطخ قٌثطی68
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9قنعلی هٌفطز69

18قنضازهْط حؿي پَض70

10قنحویس هٌصَضی71

28قنفطظاز اهیسًیا72

20قنهحوس حؿیي عالی پٌا73ُ

18قنعلی هلک لی74

28قنؾعیس صفطپَض75

28قنفطّاز فاتح76

28قنحثیة فطاّاًی77

28قنًاصط لؿاًی78

قنهحؿي جثاضی79

قنهحوس ًٍکی80

قنهحوس علَیَى81

قنهٌصَضی هٌصَضی82

16اصفْاىغالهحؿیي اضغًگی83

17اصفْاىفتح الِ اؾسی84

22اصفْاىفطیسٍى شیٌی85

14اصفْاىفطیسٍى قٌثطی86

21اصفْاىحویس ؾطافطاظیاى87

28اصفْاىحؿام ؾلطاًی88

28اصفْاىؾجاز حاتوی89

36اصفْاىهحوس فسکی90

22اصفْاىتْوي کطیوی91

24اضزتیلؾاعس هَالئی92

28اضزتیلپیواى شیقی93

28اضزتیلهیالز کطجی تاى94

28اضزتیلطِ هَالئی95

36اضزتیلؾْیل کاتلی96

36اضزتیلهحوسصسضا کاتلی97

36اضزتیلاهیطحؿیي کاتلی98

16اضزتیلعلیطضا طْواؾثی99

22آشضتایجاى شطقیاؾواعیل هحوَزی100

26آشضتایجاى شطقیحؿي تطهریسُ 101

13آشضتایجاى شطقیعلی تطهریس102ُ
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14آشضتایجاى شطقیهحوس تطهریسُ 103

22آشضتایجاى شطقیهطتضی تقی پَض104

18آشضتایجاى شطقییاؾط پَضشازل105َ

16آشضتایجاى شطقیاهیط ععیعی106

18آشضتایجاى شطقیهْسی تاغثاى107

11آشضتایجاى شطقیحاهس زعَتی108

15آشضتایجاى شطقیهیالز ًاظطی109

17گلؿتاىحثیة الِ قعًچائی110

20گلؿتاىهحوسصازق قلیش لی111

36گلؿتاىصسضا حؿیٌی112

36گلؿتاىعلی ؾثع113ُ

28گلؿتاىشْطام عؿگطی114

17گلؿتاىهیثن اتطظًی115

23گلؿتاىهحوس قعًچائی116

14گلؿتاىصالح قلیش لی117

13گلؿتاىؾیس هؿعَز هیطکطیوی118

28ّوساىفطشیس افطٍذت119ِ

28ّوساىافشیي تْازضی ًػاز120

28ّوساىاحؿاى تْازضی ًػاز121

28ّوساىهحوسعلی قاؾوی122

18هاظًسضاىهحوس قسهی123

28هاظًسضاىهصطفی عطب124

28هاظًسضاىحؿیي شتیْی125

28هاظًسضاىاهیط اتَالقاؾوی126

36هاظًسضاىعلیطضا قاؾوی127

36هاظًسضاىکاهیاض هرلصی 128

28هاظًسضاىضؾَل حؿي پَض129

28هاظًسضاىعطا اکثطذاًی130

28هاظًسضاىهٌَچْط ذسازازی131

28هاظًسضاىهصطفی هطازی132

28ذطاؾاى جٌَتیاؾواعیل هشوَل هقسم133

28ذطاؾاى جٌَتیهجیس اتَالحؿٌی134

28ذطاؾاى جٌَتیعلی هْط جَشیاى135

25ظًجاىؾیس اهیطحؿیي شفیعی136
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24ظًجاىاهیطضضا هحوسی137

26ظًجاىپیواى شکیثاپَض138

18ظًجاىهجیس ؾیاح139

16ظًجاىّازی حؿیٌی140

28ظًجاىاحوس غالهی141

28ظًجاىهحؿي قاؾوی142

24ظًجاىهحؿي ؾیاح143

28ظًجاىهحوس کطیوی144

36ظًجاىعلیطضا کاظوی145

36ظًجاىاهیطعلی علَی146

36ظًجاىعلی ترتیاضی147

28گیالىعثاؼ ًَضٍظی148

14گیالىاحوس هحوَزی149

22گیالىضضا کطیوی150

23گیالىهیثن قطتاًی151

گیالىؾیس هحوَز کیاًفط152

22آشضتایجاى غطتیؾجاز تیطاهی153

26آشضتایجاى غطتیؾعیس ؾلیواًی154

28آشضتایجاى غطتیهٌصَض حؿیي ًػاز155

28آشضتایجاى غطتیآضهاى هصطفی ظاز156ُ

28آشضتایجاى غطتیاؾواعیل هحوَزی157

28آشضتایجاى غطتیضاهیي زلِ زضی ؾیویي158

26فاضؼهحوسضضا علیعاز159ُ

22فاضؼهْسی حؿیي پَض160

22گیالىهحؿي پاؾثاى161

28گیالىهحوستقی ؾلطاًی162

28چْاضهحال ٍ ترتیاضیؾجاز صفطی163


