
) جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی ( 1399آقایان  سال   دسته اوللیگ   مسابقات  برنامه ادامه مرحله رفت  

 ) تهران(  Aگروه  هفته دوم متمرکز  
 

 هفته 

 روز 

 تاریخ 

 ساعت
 شماره

 مسابقه 
 تیم  نام 

 رنگ 

 لباس 
 تیم  نام 

 رنگ        

 لباس 
 محل برگزاری 

هفته ششم               

 شنبه 

22/9/99 
 
 

 دی 9سالن  سبز سرو قامتان همدان  سفید ملوان تهران  21 16

 هنگامسالن  مشکی مس رفسنجان  سفید فوالد خراسان 22 12:30

 دی 9سالن  قرمز سفید شهرداری جوان ارومیه  طوسی سازه اشتاد 23 12:30

 سالن هنگام مشکی زرد  تخت جمشید مرودشت فارس  مشکی قرمز  تهران  هوادار 24 16

 

هفته هفتم                

 شنبه یک

23/9/99 
 

 دی 9سالن  نارنجی مس رفسنجان  زرد مشکی  مقاومت بسیج  25 16

 سالن هنگام قرمز مشکی  شهرداری جوان ارومیه  سفید ملوان تهران  26 12:30

 دی 9سالن  قرمز تخت جمشید مرودشت فارس  آبی فوالد خراسان 27 12:30

 سالن هنگام مشکی قرمز  هوادار تهران  سرمه ای  اشتاد سازه 28 16

 

هفته هشتم               

 سه شنبه 

25/9/99 
 

 دی 9سالن  قرمز سفید شهرداری جوان ارومیه  سبز سروقامتان همدان  29 12:30

 دی 9سالن  مشکی زرد تخت جمشید مرودشت فارس  قرمز مقاومت بسیج  30 16

 سالن هنگام فیروزه ای  هوادار تهران  مشکی ملوان تهران  31 16

 سالن هنگام طوسی اشتاد سازه سفید فوالد خراسان 32 12:30

هفته نهم                

 چهارشنبه 

26/9/99 
 

 دی 9سالن  قرمز تخت جمشید مرودشت فارس  مشکی مس رفسنجان  33 12:30

 سالن هنگام مشکی قرمز  هوادار تهران  سفید سروقامتان همدان  34 16

 دی 9سالن  سرمه ای  اشتاد سازه قرمز مقاومت بسیج  35 16

 هنگامسالن  آبی فوالد خراسان سفید ملوان تهران  36 12:30

 

 20/09/99روز پنجشنبه مورخ  ها: تاریخ ورود تیم          

 ساعت قبل از شروع مسابقه  48 ،و ارائه به فدراسیون    PCRانجام تست 

 آدرس  محل برگزاری مسابقات :      

 والیبال سالن   -  مجموعه ورزشی هنگام –میدان الغدیر  باالتر از – هنگامخیابان   -رسالت  میدان  - تهران . 1   

  دی  9سالن  –داد قپایگاه مقاومت بسیج م -نرسیده به میدان آزادی   -خیابان آزادی   -تهران .  2 

                                                       

 کمیته برگزاری رویدادهای فدراسیون والیبال                                                                                                           


