
 بسمه تعالی
 

 قاسم سليماني( حاج شهيد  سپهبد )جام1399برنامه دور مقدماتي ليگ برتر بانوان 

 1399/ 27/08ورود تيم ها :                                 تهرانشهر ميزبان :                  الف                   : گروه                          اول: هفته 

 سالن برگزاري رنگ لباس تيم دوم  لباس رنگ تيم اول ساعت  تاريخ/روز 

 پنجشنبه 
29/08 /1399 

 مشکی اکسون  سفيد شهرداري قزوين 14:00

 کمپ چمران 

 سفيد سرو قامتان بابل نارنجی  سايپا  17:00

 شنبه
01/09 /1399 

 سرمه اي سرو قامتتان بابل آبي شهرداري قزوين 14:00

 سفيد اكسون  طوسی سايپا  17:00

 دوشنبه 
03/09 /1399 

 سفيد شهرداري قزوين نارنجی  سايپا  14:00

 مشكي  اكسون  سفيد سرو قامتان بابل 17:00

 

 18/09/1399ورود تيم ها :                             قزوين: الف                                           شهر ميزبان :  گروه                      دوم: هفته 

 سالن برگزاري رنگ لباس تيم دوم  رنگ پيراهن تيم اول ساعت  تاريخ/روز 

 پنجشنبه 
20/09 /1399 

  سفيد سرو قامتان بابل نارنجی  سايپا  14:00
 

 بابائيشهيد 
 سفيد اكسون  آبي شهرداري قزوين 17:00

 شنبه
22/09 /1399 

 مشكي  اكسون  طوسی سايپا  14:00
 سرمه اي  سرو قامتان بابل سفيد شهرداري قزوين 17:00

 دوشنبه 
24/09 /1399 

 مشكي  اكسون  سفيد سروقامتان بابل 14:00

 آبي شهرداري قزوين نارنجی  سايپا  17:00

 

ورود تيم ها                 بابل      : الف                                             شهر ميزبان :  گروه            هفته : سوم                
:1399/10/09 

 سالن برگزاري رنگ لباس تيم دوم  رنگ پيراهن تيم اول ساعت  تاريخ/روز 

 پنجشنبه 
1399/10/11 

  مشکی اکسون  آبی شهرداری قزوين 14:00
 
 بهار

 سفيد سرو قامتان بابل نارنجی  سايپا  17:00

 شنبه
1399/10/13 

 سفيد اكسون  طوسی سايپا  14:00

 سرمه ای  سرو قامتان بابل سفيد شهرداري قزوين 17:00

 دوشنبه 
1399/10/15 

 آبی شهرداري قزوين نارنجی  سايپا  14:00

 مشکی اكسون  سفيد قامتان بابلسرو  17:00
 بابل سروقامتان –اکسون –شورا و شهرداری قزوين   -تيم های گروه الف : سايپا ❖

   »کمیته برگزاری رویدادها« 



 بسمه تعالی
 

 حاج قاسم سليماني( شهيد  )جام سپهبد1399برنامه دور مقدماتي ليگ برتر بانوان 

 ورود تيم ها :                     اصفهانشهر ميزبان :                                              ب:   گروه                            اولهفته : 
04/09 /1399 

 سالن برگزاري رنگ لباس تيم مهمان  رنگ پيراهن تيم ميزبان  ساعت  تاريخ/روز 

 پنجشنبه 
06/09 /1399 

 مشکی ستارگان فارس  آبی پيکان 14:00

 ملت 

 مشکی  -زرد خجسته اسالمشهر  سبز اصفهان ذوب آهن  17:00

 شنبه 
08/09 /1399 

 سرمه ای  پيکان مشکی-ليمويی خجسته اسالمشهر  14:00

 سفيد ستارگان فارس  مشکی ذوب آهن اصفهان  17:00

 دوشنبه 
10/09 /1399 

 مشکی -زرد خجسته اسالمشهر  مشکی ستارگان فارس  14:00

 آبی پيکان سبز ذوب آهن اصفهان  17:00

 

 09/1399/ 25 ورود تيم ها :                  تهران: ب                                             شهر ميزبان :  گروه           هفته : دوم               

 سالن برگزاري رنگ لباس تيم مهمان   رنگ پيراهن تيم ميزبان  ساعت  تاريخ/روز 

 پنجشنبه 
27/09 /1399 

  مشكي -زرد خجسته اسالمشهر  سبز آهن اصفهان ذوب  14:00
 

 کمپ چمران 
 مشكي  ستارگان فارس  آبي پيكان  17:00

 شنبه 
29/09 /1399 

 سفيد ستارگان فارس  مشکی ذوب آهن اصفهان  14:00

 سرمه ای  پيکان مشکی-ليمويی خجسته اسالمشهر  17:00

 دوشنبه 
01/10 /1399 

 مشکی -زرد اسالمشهر خجسته  مشکی ستارگان فارس  14:00

 آبی پيکان سبز ذوب آهن اصفهان  17:00

 

 16/10/1399 ورود تيم ها :                   شيراز: ب                                             شهر ميزبان :   گروه                        سومهفته : 

 سالن برگزاري رنگ لباس تيم مهمان   رنگ پيراهن تيم ميزبان  ساعت  تاريخ/روز 

 پنجشنبه 
18/10 /1399 

  مشکی ستارگان فارس  آبی پيکان   14:00
 

 پهلوانان نصيری
 مشکی  -زرد خجسته اسالمشهر  سبز ذوب آهن اصفهان  17:00

 شنبه 
20/10 /1399 

 سفيد ستارگان فارس  مشكي  ذوب آهن اصفهان  14:00

 سرمه اي  پيكان  مشكي -ليمويي خجسته اسالمشهر  17:00

 دوشنبه 
22/10 /1399 

 آبي پيكان  سبز ذوب آهن اصفهان  14:00

 مشكي  -زرد  خجسته اسالمشهر  مشكي  ستارگان فارس  17:00
 خجسته اسالمشهر  –ستارگان فارس  –پيکان  –ب : ذوب آهن اصفهان تيم های گروه ❖

 »کمیته برگزاری رویدادها« 

 


