
) جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی( 1399برنامه دور رفت لیگ دسته اول آقایان  سال   

 ( شهر مشهد مقدس ) Aگروه 
 
 

 

  روز / تاریخ

  

  شماره

  مسابقه
  داور دوم  داور اول  ناظران داوري  ناظران فنی  ساعت  سالن برگزاري  مسابقه بین تیم هاي

  

  اول  روز

24/8/99  

  

  آقاي یوسف برادران  آقاي وحید خراسانی  آقاي هدایت میهن دوست  آقاي ابراهیم  عشقدوست  11  مهران  هوادار تهران  –شهرداري جوان ارومیه   1

  آقاي محمد مرآتی  آقاي محمد آقایی  آقاي مجید محسنی شوشتري  آقاي ابراهیم  عشقدوست  15  مهران  اشتادسازه  –مس رفسنجان   2

  فوالد خراسان   – سروقامتان همدان  3
امید زندگی 

  شهرداري
  آقاي محمد نظري  آقاي حامد آقابراري  آقاي محمد حسین شفقی آقاي  شاپور کشتمند  11

   ملوان تهران  –مقاومت بسیج   4
امید زندگی 

  شهرداري
  آقاي محمدرضا عزیزیان  آقاي داود نافعی  آقاي هادي مرتضوي  آقاي  شاپور کشتمند  15

  

  دوم  روز

25/8/99  

  

  آقاي محمد نظري  آقاي حامد اقابراري  آقاي هدایت میهن دوست  آقاي حمید جوانبخت  15  مهران  اشتاد سازه   –تخت جمشید مرودشت شیراز   5

  محمدرضا عزیزیانآقاي   آقاي داود نافعی  آقاي مجید محسنی شوشتري  آقاي حمید جوانبخت  11  مهران  فوالد خراسان    –شهرداري جوان ارومیه   6

  ملوان تهران   – مس رفسنجان  7
امید زندگی 

  شهرداري
  آقاي جواد مرآتی  آقاي محمد آقایی  آقاي محمد حسین شفقی  آقاي  سعید روشن بختی  11

  مقاومت بسیج   –سروقامتان همدان   8
امید زندگی 

  شهرداري
 آقاي یوسف برادران آقاي وحید خراسانی  آقاي هادي مرتضوي آقاي  سعید روشن بختی  15



( جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی) 1399برنامه دور رفت لیگ دسته اول آقایان  سال   

 ) شهر مشهد مقدس ( Aگروه 
 

 روز / تاریخ

 

 شماره

 مسابقه
 داور دوم داور اول ناظران داوری ناظران فنی ساعت سالن برگزاری مسابقه بین تیم های

 

 سوم  روز

27/8/99 

 

 آقای احمد سرمست آقای ابوالقاسم سیستانی پور آقای علیرضا  یاری 11 مهران فوالد خراسان –هوادار تهران  9
آقای علی اصغر ثابتی 

 پور

 آقای وحید یوسفی  سید محمد موسویآقای  آقای علی اصغر حاجی کاظمی آقای علیرضا  یاری 15 مهران ملوان تهران –تخت جمشید مرودشت شیراز  10

 آقای صادق رضایی آقای مرتضی عالیی آقای امیدوار حاتمی حمید جوانبختآقای  11 امید زندگی شهرداری مقاومت بسیج –شهرداری جوان ارومیه  11

 آقای احمد توسن آقای هادی مرتضوی علوی آقای امیدوار حاتمی حمید جوانبختآقای  15 امید زندگی شهرداری سروقامتان همدان –مس رفسنجان  12

 

 چهارم  روز

28/8/99 
 

 آقای احمد سرمست آقای ابوالقاسم سیستانی پور آقای سیاوش سرحدی 15 مهران ملوان تهران -اشتاد سازه  13
آقای علی اصغر ثابتی 

 پور

 آقای احمد توسن  آقای هادی مرتضوی علوی آقای علی اصغر حاجی کاظمی آقای سیاوش سرحدی 11 مهران مقاومت بسیج –هوادار تهران  14

15 
سروقامتان  –تخت جمشید مرودشت شیراز 

 همدان
 آقای صادق رضایی آقای مرتضی عالیی آقای امیدوار حاتمی آقای  علیرضا گیالنی 11 امید زندگی شهرداری

 آقای وحید یوسفی آقای سید محمد موسوی آقای امیدوار حاتمی آقای  علیرضا گیالنی 15 امید زندگی شهرداری مس رفسنجان-شهرداری جوان ارومیه  16



( جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی) 1399برنامه دور رفت لیگ دسته اول آقایان  سال   

 ) شهر مشهد مقدس ( Aگروه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخروز / 
 

 شماره

 مسابقه
 داور دوم داور اول ناظران داوری ناظران فنی ساعت سالن برگزاری مسابقه بین تیم های

 پنجم روز      

30/8/99 

 آقای مهدی توکلی آقای کیوان عابدزاده آقای محمد هادی محرابی پور آقای رضا ایرانزاد 11 مهران مقاومت بسیج – فوالد خراسان 17

 آقای بهزاد جهانگیری آقای قادر صادقی آقای مصطفی رضایی آقای رضا ایرانزاد 15 مهران سروقامتان همدان – سازهاشتاد  18

 آقای منصور کاشی آقای وحید پورکاشیان آقای خسرو اباذری آقای علی اکبر ثابتی پور 11 امید زندگی شهرداری مس رفسنجان – هوادار تهران 19

20 
شهرداری  –شیراز مرودشت  تخت جمشید

 جوان ارومیه
 آقای محمد پورسعیدی آقای مرتضی اکرمی آقای هدایت میهن دوست آقای علی اکبر ثابتی پور 15 امید زندگی شهرداری


