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 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 74

 سالن  شهدا مشکی پاس گرگان  قرمز صنایع اردکان   11 76

 سالن آموزش و پرورش قرمز ساسونگ قا ئمشهر  سبز خوش سیما آمل  14 78

 سالن  شهدا آبی عقاب ملل اردبیل   زرد ایرانشید چالوس 14 80

 روز دوشنبه 

22/10/99 
 

 سالن  شهدا سفید باقرزاده زنده یاد  مشکی خوش سیما آمل   11 82

 سالن آموزش و پرورش سفید   سامسونگ قائمشهر  قرمز صنایع اردکان  11 84

 سالن  شهدا قرمز رعد پدافند قم آبی ایرانشید چالوس  14 86

 سالن آموزش و پرورش قرمز عقاب ملل اردبیل سبز پاس گرگان   14 88

 شنبه روز سه 

23/10/99 
 

 سالن آموزش و پرورش سفید رعد پدافند قم مشکی پاس گرگان   11 90

 سالن  شهدا سرمه ای  باقرزاده زنده یاد  قرمز صنایع اردکان   11 92

 سالن  شهدا مشکی اسپرت هوشیار تبریز   زرد ایرانشید چالوس 14 94

 سالن آموزش و پرورش قرمز قائمشهر   سامسونگ  آبی عقاب ملل اردبیل   14 96

 

 روز پنجشنبه 

25/10/99 

 
 

 سالن  شهدا قرمز اسپرت هوشیار تبریز  مشکی پاس گرگان  11 98

 سالن آموزش و پرورش سفید زنده یاد باقرزاده قرمز عقاب ملل اردبیل   11 100

 سالن آموزش و پرورش سبز خوش سیما آمل  آبی صنایع اردکان  14 102

 سالن  شهدا سفید رعد پدافند قم قرمز قائمشهر سامسونگ  14 104

 روز جمعه

26/10/99 
 

 سالن  شهدا مشکی خوش سیما آمل  آبی عقاب ملل اردبیل   11 106

 سالن آموزش و پرورش مشکی اسپرت هوشیار تبریز  سفید سامسونگ قائمشهر   11 108

 سالن  شهدا آبی ایرانشید چالوس سبز پاس گرگان   14 110

 سالن آموزش و پرورش سرمه ای  زنده یاد باقرزاده سفید رعد پدافند قم  14 112

 روز  شنبه 

27/10/99 

 

 سالن  شهدا قرمز صنایع اردکان  آبی عقاب ملل اردبیل 11 114

 سالن آموزش و پرورش مشکی خوش سیما آمل  سفید رعد پدافند  قم 11 116

 سالن  شهدا آبی ایرانشید چالوس قرمز سامسونگ قائمشهر  14 118

 سالن آموزش و پرورش قرمز اسپرت هوشیار تبریز  سفید زنده یاد باقرزاده 14 120

 روز دوشنبه 

29/10/99 

 

 سالن  شهدا مشکی پاس گرگان  قرمز سامسونگ قائمشهر  11 122

 سالن آموزش و پرورش قرمز صنایع اردکان  سفید رعد پدافند قم 11 124

 سالن  شهدا قرمز ایرانشید چالوس سرمه ای  زنده  یاد باقرزاده 14 126

 سالن آموزش و پرورش مشکی خوش سیما آمل  قرمز اسپرت هوشیار تبریز  14 128



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

 شهر چالوس ( میزبان )  B گروه

 

 

 

 کمیته برگزاری رویدادها فدراسیون والیبال                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفته 

 روز 

 تاریخ 

 شماره

 مسابقه 
 تیم میزبان  ساعت

 رنگ 
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 تیم میهمان 

 رنگ 

 لباس 
 محل برگزاری 

 روز سه شنبه 

30/10/99 
 

 سالن آموزش و پرورش قرمز عقاب ملل اردبیل سفید رعد پدافند قم    11 130

 شهداسالن   قرمز صنایع اردکان  مشکی اسپرت هوشیار تبریز   11 132

 سالن آموزش و پرورش مشکی پاس گرگان  سفید زنده یاد باقرزاده   14 134

 سالن  شهدا قرمز ایرانشید چالوس سبز خوش سیما آمل   14 136

 روز چهارشنبه  

01/11/99 

 
 

 سالن  شهدا سفید سامسونگ قائمشهر  سرمه ای  زنده یاد باقرزاده  11 138

 سالن آموزش و پرورش سبز گرگان پاس  مشکی خوش سیما آمل  11 140

 سالن آموزش و پرورش آبی عقاب ملل اردبیل قرمز اسپرت هوشیار تبریز  14 142

 سالن  شهدا قرمز صنایع اردکان  آبی ایرانشید چالوس 14 144


