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 هفته 

 روز 

 تاریخ

 ساعت
 شماره

 مسابقه 
 نام تیم  

 رنگ 

 لباس
 نام تیم  

 رنگ 

 لباس
 محل برگزاری

هفته ششم               

 شنبه 

22/9/99 
 
 

 سالن پیامبر اعظم   آبی  عقاب ملل اردبیل  قرمز صنایع اردکان  21 17

 سالن خوش سیما  قرمز قائم شهر سامسونگ  زرد ایرانشید چالوس 22 14

 سالن خوش سیما  سرمه ای  رعد پدافند قم  سبز خوش سیما آمل  23 17

 سالن پیامبر اعظم  سرمه ای  باقرزاده زنده یاد  قرمز اسپرت هوشیار تبریز 24 14

 

هفته هفتم                

 یکشنبه 

23/9/99 
 

 سالن پیامبر اعظم  سفید قائم شهر سامسونگ  مشکی پاس گرگان  25 17

 سالن پیامبر اعظم  قرمز رعد پدافند قم  آبی صنایع اردکان  26 14

 سالن خوش سیما  سفید باقرزاده زنده یاد  آبی ایرانشید چالوس 27 14

 سالن خوش سیما  قرمز اسپرت هوشیار تبریز مشکی خوش سیما آمل  28 17

 

هفته هشتم               

 سه شنبه 

25/9/99 
 

 سالن خوش سیما  سفید رعد پدافند قم  قرمز اردبیل عقاب ملل  29 14

 سالن پیامبر اعظم  سفید باقرزاده زنده یاد  مشکی پاس گرگان  30 17

 سالن پیامبر اعظم  مشکی اسپرت هوشیار تبریز قرمز صنایع اردکان  31 14

 سالن خوش سیما  سبز خوش سیما آمل  زرد ایرانشید چالوس 32 17

   هفته نهم             

 چهارشنبه 

26/9/99 
 

 سالن خوش سیما  سرمه ای  باقرزاده زنده یاد  قرمز قائم شهر سامسونگ  33 14

 سالن پیامبر اعظم  قرمز اسپرت هوشیار تبریز آبی عقاب ملل اردبیل  34 17

 سالن خوش سیما  مشکی خوش سیما آمل  سبز پاس گرگان  35 17

 سالن پیامبر اعظم  زرد ایرانشید چالوس آبی صنایع اردکان  36 14

 

 20/09/99شنبه مورخ روز پنجها: تاریخ ورود تیم           

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

 آدرس  محل برگزاری مسابقات :      

 مجتمع ورزشی خوش سیما   –ابتدای روستای کته پشت  –. ابتدای جاده قدیم آمل به بابل 1       

 سالن پیامبر اعظم   –فرعی آیت اهلل کاشانی   –خیابان طالب آملی  –آمل . 2

 

 بال کمیته برگزاری رویدادهای فدراسیون والی                                                                                                              


