
 ) جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی ( 1399آقایان  سال  دسته اول لیگ  Bسری  مسابقات برنامه مرحله رفت

 (  میاندورود) شهرستان  Bمتمرکز گروه 

 

                                                       

                                                                                                 

 روز / تاریخ 
شماره  

 مسابقه 
 محل برگزاری  نام تیم   نام تیم  ساعت

 روز جمعه 

10/11/99 

 سالن شهدا  شهروند جویبار  لک دانه نورعلی  10:30 2

 سالن شهدا  شهدای ارشق اردبیل  رادین ترابر آسیا 12:30 4

 سالن شهدا  شهرداری ساوه اطلس فرخ شهر  14:30 6

 سالن شهدا  عرب میاندورود شهرداری آزادشهر 16:30 8

 روز شنبه 

11 /11/99   

 

 سالن شهدا  شهدای جویبار  رادین ترابر آسیا 10:30 10

 سالن شهدا  شهروند جویبار  اطلس فرخ شهر  12:30 12

 سالن شهدا  شهدای ارشق اردبیل  شهرداری آزاد شهر  14:30 14

 سالن شهدا  شهرداری ساوه عرب میاندورود 16:30 16

 روز یکشنبه 

12/11/99  

 سالن شهدا  لک دانه نورعلی  اطلس فرخ شهر  10:30 18

 سالن شهدا  شهدای جویبار  شهرداری آزاد شهر  12:30 20

 سالن شهدا  شهدای ارشق اردبیل   شهرداری ساوه   14:30 22

 سالن شهدا  شهروند جویبار  عرب میاندورود 16:30 24

دوشنبه  روز 

13/11/99 

 سالن شهدا  رادین ترابر آسیا شهرداری آزادشهر 10:30 26

 سالن شهدا  شهروند جویبار   شهدای ارشق اردبیل   12:30 28

 سالن شهدا  شهدای جویبار  شهرداری ساوه 14:30 30

 سالن شهدا  لک دانه نورعلی  عرب میاندورود 16:30 32

 روز سه شنبه  

14/11/99 

 سالن شهدا  رادین ترابر آسیا شهرداری ساوه 10:30 34

 سالن شهدا  شهدای جویبار  شهروند جویبار  12:30 36

 سالن شهدا  لک دانه نورعلی  شهدای ارشق اردبیل  14:30 38

 سالن شهدا  اطلس فرخ شهر   عرب میاندورود  16:30 40

 روز پنجشنبه 

16 /11 /99 

 سالن شهدا  شهرداری آزاد شهر  شهرداری ساوه 10:30 42

 سالن شهدا  اطلس فرخ شهر  شهدای ارشق اردبیل  12:30 44

 سالن شهدا  رادین ترابر آسیا شهروند جویبار  14:30 46

 سالن شهدا  لک دانه نورعلی  شهدای جویبار  16:30 48



 ) جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی ( 1399آقایان  سال  دسته اول لیگ  Bسری  مسابقات برنامه مرحله رفت

 (  میاندورود) شهرستان  Bمتمرکز گروه 

 

 

 

  20 –جاده گهرباران  –سمت چپ  –شهرستان میاندورود  –کیلومتر به سمت نکاء  15 –آدرس محل برگزاری : شهرستان ساری 

         به سمت شهر طبقده سالن شهدا رکیلومت

                                                                                         

 

 

 

 بال الی کمیته برگزاری رویدادهای فدراسیون و                                                                                                

 تاریخ /  روز
شماره  

 مسابقه 
 محل برگزاری  نام تیم  نام تیم  ساعت

 روز جمعه

17 /11/99 

 سالن شهدا  رادین ترابر آسیا لک دانه نورعلی  10:30 50

 سالن شهدا  شهرداری آزادشهر شهروند جویبار  12:30 52

 سالن شهدا  اطلس فرخ شهر  شهدای جویبار  14:30 54

 سالن شهدا  عرب میاندورود  شهدای ارشق اردبیل   16:30 56

 روز شنبه  

18/11/99 

 سالن شهدا  شهرداری ساوه شهروند جویبار  10:30 58

 سالن شهدا  اطلس فرخ شهر  رادین ترابر آسیا 12:30 60

 سالن شهدا  شهرداری آزاد شهر  لک دانه نور علی  14:30 62

 سالن شهدا  عرب میاندورود  شهدای جویبار   16:30 64

 روز یکشنبه  

19/11/99 

 سالن شهدا  شهدای ارشق اردبیل  شهدای جویبار  10:30 66

 سالن شهدا  شهرداری ساوه لک دانه نورعلی  12:30 68

 سالن شهدا  شهرداری آزادشهر اطلس فرخ شهر  14:30 70

 سالن شهدا  عرب میاندورود  رادین ترابر آسیا  16:30 72


