
 شهید قاسم سلیمانی ( ) جام سپهبد 1399آقایان  سال  دسته اوللیگ Bبرگشت مسابقات سری برنامه مرحله  

 ( شهرستان آزاد شهر )Bمتمرکز گروه 

 

 

 روز / تاریخ 
شماره  

 مسابقه 
 محل برگزاری  نام تیم   نام تیم  ساعت

 روز جمعه

01/12/99 

 سالن وحدت  لک دانه نورعلی   شهروند جویبار  10 74

 سالن وحدت  رادین ترابر آسیا شهدای ارشق اردبیل   12:30 76

 سالن وحدت  اطلس فرخ شهر  شهرداری ساوه   15 78

 سالن وحدت  شهرداری آزادشهر عرب میاندورود  17:30 80

 روز شنبه  

02/12/99 

 سالن وحدت  رادین ترابر آسیا شهدای جویبار   10 82

 سالن وحدت  اطلس فرخ شهر   شهروند جویبار  12:30 84

 سالن وحدت  عرب میاندورود  شهرداری ساوه   15 86

 سالن وحدت  شهر شهرداری آزاد  شهدای ارشق اردبیل  17:30 88

 روز یکشنبه 

03/12/99  

 سالن وحدت  اطلس فرخ شهر  لک دانه نورعلی   10 90

 سالن وحدت  عرب میاندورود  شهروند جویبار   12:30 92

 سالن وحدت  شهرداری ساوه شهدای ارشق اردبیل   15 94

 سالن وحدت  ر شهرداری آزاد شه شهدای جویبار  17:30 96

 روز دوشنبه 

04/12/99 

 سالن وحدت  شهدای ارشق اردبیل  شهروند جویبار  10 98

 سالن وحدت  عرب میاندورود  لک دانه نورعلی   12:30 100

 سالن وحدت  شهرداری ساوه شهدای جویبار   15 102

 سالن وحدت  رشهرداری آزادشه رادین ترابر آسیا 17:30 104

 روز سه شنبه 

05/12/99 

 سالن وحدت  عرب میاندورود  اطلس فرخ شهر   10 106

 سالن وحدت  شهرداری ساوه   رادین ترابر آسیا  12:30 108

 سالن وحدت  شهدای ارشق اردبیل  لک دانه نورعلی   15 110

 سالن وحدت  شهروند جویبار  شهدای جویبار  17:30 112

 روز چهار شنبه 

06/12/99 
 استراحت 

 روز پنجشنبه 

07/12/99 

 سالن وحدت  شهدای جویبار  لک دانه نورعلی  10 114

 سالن وحدت  شهدای ارشق اردبیل   اطلس فرخ شهر   12:30 116

 سالن وحدت  شهروند جویبار  رادین ترابر آسیا  15 118

 سالن وحدت  شهرداری ساوه شهرداری آزاد شهر   17:30 120



 شهید قاسم سلیمانی ( ) جام سپهبد 1399آقایان  سال  دسته اوللیگ Bبرگشت مسابقات سری برنامه مرحله  

 ( شهرستان آزاد شهر )Bمتمرکز گروه 

 

 

 

   

 بال کمیته برگزاری رویدادهای فدراسیون والی                                                                                                                                             

 تاریخ /  روز
شماره  

 مسابقه 
 برگزاری محل  نام تیم  نام تیم  ساعت

 روز جمعه

08 /12/99 

 سالن وحدت  شهدای ارشق اردبیل   عرب میاندورود  10 122

 سالن وحدت  لک دانه نورعلی   رادین ترابر آسیا 12:30 124

 سالن وحدت  شهدای جویبار  اطلس فرخ شهر   15 126

 سالن وحدت  شهروند جویبار  شهرداری آزادشهر   17:30 128

 روز شنبه  

09/12/99 

 سالن وحدت  شهروند جویبار  شهرداری ساوه   10 130

 سالن وحدت  شهدای جویبار   عرب میاندورود  12:30 132

 سالن وحدت  رادین ترابر آسیا اطلس فرخ شهر  15 134

 سالن وحدت  لک دانه نور علی  شهرداری آزاد شهر   17:30 136

 روز یکشنبه 

10/12/99 

 سالن وحدت  شهدای جویبار  شهدای ارشق اردبیل   10 138

 سالن وحدت  لک دانه نورعلی  شهرداری ساوه   12:30 140

 سالن وحدت  رادین ترابر آسیا عرب میاندورود 15 142

 سالن وحدت  اطلس فرخ شهر   شهرداری آزادشهر   17:30 144


