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 بالکمیته برگزاری رویدادهای فدراسیون والی                                                                                                       

 هفته 

 روز 

 تاریخ 

شماره  

 مسابقه 
 نام تیم   ساعت

 نام تیم  

         
 

 محل برگزاری 

 روز سه شنبه 

07/11/99 

 شهید هادیانسالن  پرواز تبریز قزوین جوان 14:30 1

 سالن شهید بهشتی شهرداری محمد یار  فود فود مشهد  14:30 3

 شهید هادیانسالن  نیروی زمینی  انقالب قم  17 5

 سالن شهید بهشتی سپهر قزوین بعثت کرمانشاه 17 7

 روز چهارشنبه 

08 /11 /99 

 سالن شهید هادیان نیروی زمینی  پرواز تبریز   14:30 9

 سالن شهید بهشتی سپهر قزوین فود فود مشهد  14:30 11

 سالن شهید هادیان شهرداری محمد یار  قزوین جوان 17 13

 سالن شهید بهشتی بعثت کرمانشاه انقالب قم  17 15

 روز پنجشنبه 

09/11/99 

 سالن شهید بهشتی نیروی زمینی  قزوین جوان 14:30 17

 سالن شهید هادیان سپهر قزوین شهرداری محمد یار  14:30 19

 سالن شهید بهشتی بعثت کرمانشاه پرواز تبریز 17 21

 شهید هادیانسالن  انقالب قم  فود فود مشهد  17 23

 جمعهروز 

10/11/99 

 سالن شهید بهشتی انقالب قم   شهرداری محمد یار   14:30 25

 سالن شهید هادیان فود فود مشهد   پرواز تبریز   14:30 27

 سالن شهید هادیان سپهر قزوین قزوین جوان 17 29

 سالن شهید بهشتی بعثت کرمانشاه نیروی زمینی  17 31

 روز یکشنبه 

12/11/99 

 سالن شهید بهشتی انقالب قم   سپهر قزوین  14:30 33

 سالن شهید هادیان فود فود مشهد  نیروی زمینی  14:30 35

 سالن شهید بهشتی بعثت کرمانشاه قزوین جوان 17 37

 سالن شهید هادیان پرواز تبریز شهرداری محمد یار  17 39

 شنبه دوروز 

13/11/99 

 سالن شهید هادیان پرواز تبریز   قزوین سپهر  14:30 41

 سالن شهید بهشتی شهرداری محمد یار   نیروی زمینی   14:30 43

 سالن شهید هادیان انقالب قم  قزوین جوان 17 45

 سالن شهید بهشتی فود فود مشهد  بعثت کرمانشاه 17 47

 سه شنبه روز 

14/11/99 

 شهید هادیانسالن  فود فود مشهد  قزوین جوان 14:30 49

 سالن شهید بهشتی پرواز تبریز انقالب قم  14:30 51

 سالن شهید بهشتی شهرداری محمد یار  بعثت کرمانشاه 17 53

 سالن شهید هادیان نیروی زمینی   سپهر قزوین  17 55


