
(  جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی) 1399آقایان  سال  یک لیگ دسته برگشتبرنامه دور   

 چالوس (  شهر  ) میزبان  B گروه

 روز / تاریخ 
 شماره

 مسابقه 
 نام تیم  ساعت

 رنگ 

 لباس 
 نام تیم 

 رنگ 

 لباس 
 سالن برگزاری 

 

 

 روز یکشنبه 

21/10/99 
 

 سالن آموزش و پرورش سفید رعد پدافند قم قرمز اسپرت هوشیار تبریز  11 37

 سالن آموزش و پرورش قرمز ساسونگ قا ئمشهر  سبز خوش سیما آمل  14 38

 شهدا سالن   آبی عقاب ملل اردبیل   زرد ایرانشید چالوس 14 39

 سالن  شهدا مشکی پاس گرگان  قرمز صنایع اردکان   11 40

 روز دوشنبه 

22/10/99 
 

 سالن  شهدا سفید باقرزاده زنده یاد  مشکی خوش سیما آمل   11 41

 سالن  شهدا قرمز رعد پدافند قم آبی ایرانشید چالوس  14 42

 سالن آموزش و پرورش سفید   سامسونگ قائمشهر  قرمز صنایع اردکان  11 43

 سالن آموزش و پرورش قرمز عقاب ملل اردبیل سبز پاس گرگان   14 44

 شنبه روز سه 

23/10/99 
 

 سالن  شهدا مشکی اسپرت هوشیار تبریز   زرد ایرانشید چالوس 14 45

 سالن  شهدا سرمه ای  باقرزاده زنده یاد  قرمز صنایع اردکان   11 46

 سالن آموزش و پرورش سفید رعد پدافند قم مشکی پاس گرگان   11 47

 سالن آموزش و پرورش قرمز قائمشهر   سامسونگ  آبی عقاب ملل اردبیل   14 48

 

 روز پنجشنبه 

25/10/99 

 
 

 سالن آموزش و پرورش سبز خوش سیما آمل  آبی صنایع اردکان  14 49

 سالن  شهدا قرمز اسپرت هوشیار تبریز  مشکی پاس گرگان  11 50

 سالن آموزش و پرورش سفید زنده یاد باقرزاده قرمز عقاب ملل اردبیل   11 51

 سالن  شهدا سفید رعد پدافند قم قرمز قائمشهر سامسونگ  14 52

 روز جمعه

26/10/99 
 

 سالن  شهدا آبی ایرانشید چالوس سبز پاس گرگان   14 53

 سالن  شهدا مشکی خوش سیما آمل  آبی عقاب ملل اردبیل   11 54

 آموزش و پرورشسالن  مشکی اسپرت هوشیار تبریز  سفید سامسونگ قائمشهر   11 55

 سالن آموزش و پرورش سرمه ای  زنده یاد باقرزاده سفید رعد پدافند قم  14 56

 روز  شنبه 

27/10/99 

 

 سالن  شهدا قرمز صنایع اردکان  آبی عقاب ملل اردبیل 11 57

 سالن  شهدا آبی ایرانشید چالوس قرمز سامسونگ قائمشهر  14 58

 سالن آموزش و پرورش مشکی خوش سیما آمل  سفید رعد پدافند  قم 11 59

 سالن آموزش و پرورش قرمز اسپرت هوشیار تبریز  سفید زنده یاد باقرزاده 14 60

 روز دوشنبه 

29/10/99 

 

 سالن  شهدا مشکی پاس گرگان  قرمز سامسونگ قائمشهر  11 61

 پرورشسالن آموزش و  قرمز صنایع اردکان  سفید رعد پدافند قم 11 62

 سالن  شهدا قرمز ایرانشید چالوس سرمه ای  زنده  یاد باقرزاده 14 63

 سالن آموزش و پرورش مشکی خوش سیما آمل  قرمز اسپرت هوشیار تبریز  14 64



(  جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی) 1399آقایان  سال  یکلیگ دسته  برگشتبرنامه دور   

 شهر چالوس ( میزبان )  B گروه

 

 

 

 فدراسیون والیبال و مسابقات کمیته برگزاری رویدادها                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفته 

 روز 

 تاریخ 

 شماره

 مسابقه 
 تیم میزبان  ساعت

 رنگ 

 لباس 
 تیم میهمان 

 رنگ 

 لباس 
 محل برگزاری 

 روز سه شنبه 

30/10/99 
 

 سالن آموزش و پرورش قرمز عقاب ملل اردبیل سفید رعد پدافند قم    11 65

 سالن آموزش و پرورش مشکی پاس گرگان  سفید زنده یاد باقرزاده   14 66

 سالن  شهدا قرمز صنایع اردکان  مشکی اسپرت هوشیار تبریز   11 67

 سالن  شهدا قرمز ایرانشید چالوس سبز خوش سیما آمل   14 68

 روز چهارشنبه  

01/11/99 

 
 

 سالن  شهدا سفید سامسونگ قائمشهر  سرمه ای  زنده یاد باقرزاده  11 69

 سالن آموزش و پرورش آبی عقاب ملل اردبیل قرمز اسپرت هوشیار تبریز  14 70

 سالن آموزش و پرورش سبز پاس گرگان  مشکی خوش سیما آمل  11 71

 سالن  شهدا قرمز صنایع اردکان  آبی ایرانشید چالوس 14 72


