
 
 

 قاسم سليماني(  حاج شهيد سپهبد )جام 1399 بانوان دسته اولبرنامه دور مقدماتي ليگ 

 01/10/1399: هاورود تيم                مشهد مقدس : شهر ميزبان               A:گروه

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

02/10/1399 

 سه شنبه

 شهر بهشت ابومسلم   آریا مقام پارس مشهد 11

 پاس گرگان استعداد پویا مشهد 14

 اشتاد سازه مشهد  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

03/10 /1399 

 چهارشنبه

 ابومسلم شهر بهشت  اشتاد سازه مشهد 11

 استعداد پویا مشهد آریا مقام پارس مشهد 14

 پاس گرگان  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

04/10/1399 

 پنجشنبه 

 پاس گرگان اشتاد سازه مشهد 11

 استعداد پویا مشهد ابومسلم شهر بهشت  14

 آريا مقام پارس مشهد  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

05/10 /1399 

 جمعه 

 استعداد پویا مشهد اشتاد سازه مشهد 11

 آریا مقام پارس مشهد پاس گرگان 14

 ابومسلم شهر بهشت  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

06/10/1399 

 شنبه

 آریا مقام پارس مشهد اشتاد سازه مشهد 11

 ابومسلم شهر بهشت  پاس گرگان 14

 استعداد پويا مشهد  استراحت 

 

 

 شهر بهشت م لابومس –پاس گرگان  –استعداد پويا مشهد  –آريا مقام پارس مشهد  –اشتاد سازه مشهد : Aهای گروه تيم*

 

 

 

 



 
 

 شهيد حاج قاسم سليماني(  سپهبد )جام 1399 بانوان دسته اولبرنامه دور مقدماتي ليگ 

 01/10/1399: يزد                                     ورود تيم ها شهر ميزبان :                            B :گروه

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

02/10/1399 

 شنبهسه 

 مهرگان شیراز  جوانان زرتشتی 11

 راه باند کویر کرمان  جان نمس رفس 14

 آريا پارس تفت  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

03/10 /1399 

 شنبهچهار

 مهرگان شیراز  آریا پارس تفت  11

 جان نمس رفس جوانان زرتشتی 14

 راه باند کوير کرمان  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

04/10/1399 

 شنبه پنج

 راه باند کویر کرمان  آریا پارس تفت  11

 جان نرفسمس   مهرگان شیراز  14

 جوانان زرتشتي  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

05/10 /1399 

 جمعه 

 جان نمس رفس آریا پارس تفت  11

 جوانان زرتشتی راه باند کویر کرمان  14

 مهرگان شيراز  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

06/10/1399 

 شنبه

 جوانان زرتشتی آریا پارس تفت  11

 مهرگان شیراز  راه باند کویر کرمان  14

 جان نمس رفس  استراحت 

 

 

 مهرگان شيراز  –راه باند کوير کرمان  –مس رفسنجان  –جوانان زرتشتي  –آريا پارس تفت :  Bتيم های گروه *

 

  



 
 

 01/10/1399ورود تيم ها :                 اصفهانشهر ميزبان :                                    C:  گروه

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

02/10/1399 

 سه شنبه

 ریف اصفهان  آینده سازان البرز یکتا  11

 آمادای  رونا 14

 سامسونگ جویبار  استراحت 

 دوم تيم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

03/10 /1399 

 چهارشنبه

 ریف اصفهان  سامسونگ جویبار  11

 رونا آینده سازان البرز یکتا  14

 آمادای  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

04/10/1399 

 پنجشنبه 

 آمادای  سامسونگ جویبار  11

 رونا ریف اصفهان  14

 آینده سازان البرز یکتا  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

05/10 /1399 

 جمعه 

 رونا سامسونگ جویبار  11

 آینده سازان البرز یکتا  آمادای  14

 ریف اصفهان  استراحت 

 تيم دوم  تيم اول  ساعت  تاريخ/روز 

06/10/1399 

 شنبه

 آینده سازان البرز یکتا  سامسونگ جویبار  11

 ریف اصفهان  آمادای  14

 رونا استراحت 

 

 

 

 

 )تهران( رونا -ريف اصفهان –)همدان(آمادای  -آينده سازان البرز يکتا–سامسونگ جويبار:  Cهای گروه  تيم*


