
 ) جام سپهبد شهید قاسم سلیمانی (1399آقایان  سال  دسته اوللیگ  Bسری  مسابقات برگشتبرنامه مرحله  

 (      شهر تبریز   ) Aمتمرکز گروه 
 

 

 بال کمیته برگزاری رویدادهای فدراسیون والی                                                                                                             

 /  تاریخ  روز

 

شماره  

 مسابقه 
 محل برگزاری  نام تیم  نام تیم   ساعت

 روز جمعه 

01/12/99 

 سالن شهید اقدمی  بعثت کرمانشاه سپهر قزوین 10 57

 سالن شهید اقدمی  فود فود مشهد  شهرداری محمد یار   12:30 59

 سالن شهید اقدمی  انقالب قم   نیروی زمینی   15 61

 سالن شهید اقدمی  قزوین جوان پرواز تبریز   17:30 63

 روز شنبه  

02/12/99 

 سالن شهید اقدمی  انقالب قم  بعثت کرمانشاه 10 65

 سالن شهید اقدمی   قزوین جوان  شهرداری محمد یار   12:30 67

 سالن شهید اقدمی  فود فود مشهد  سپهر قزوین 15 69

 سالن شهید اقدمی  تبریزپرواز  نیروی زمینی   17:30 71

 روز یکشنبه 

03/12/99 

 سالن شهید اقدمی  قزوین جوان  نیروی زمینی   10 73

 سالن شهید اقدمی  فود فود مشهد   انقالب قم   12:30 75

 سالن شهید اقدمی  شهرداری محمد یار  سپهر قزوین 15 77

 سالن شهید اقدمی  پرواز تبریز بعثت کرمانشاه   17:30 79

 دوشنبه روز 

04/12/99 

 سالن شهید اقدمی  قزوین جوان سپهر قزوین 10 81

 سالن شهید اقدمی  شهرداری محمد یار   انقالب قم   12:30 83

 سالن شهید اقدمی  نیروی زمینی  بعثت کرمانشاه   15 85

 سالن شهید اقدمی  پرواز تبریز فود فود مشهد  17:30 87

 سه شنبه روز 

05/12/99 
    استراحت

 شنبه چهارروز 

06/12/99 

 سالن شهید اقدمی  قزوین جوان بعثت کرمانشاه 10 89

 سالن شهید اقدمی  سپهر قزوین انقالب قم  12:30 91

 سالن شهید اقدمی  نیروی زمینی   فود فود مشهد   15 93

 سالن شهید اقدمی  شهرداری محمد یار  پرواز تبریز   17:30 95

 روز پنجشنبه 

07/12/99 

 سالن شهید اقدمی  نیروی زمینی  شهرداری محمد یار  10 97

 سالن شهید اقدمی  قزوین جوان  انقالب قم   12:30 99

 سالن شهید اقدمی  بعثت کرمانشاه فود فود مشهد   15 101

 سالن شهید اقدمی  سپهر قزوین پرواز تبریز   17:30 103

 روز جمعه 

08/12/99 

 سالن شهید اقدمی  کرمانشاهبعثت  شهرداری محمد یار  10 105

 سالن شهید اقدمی  سپهر قزوین  نیروی زمینی   12:30 107

 سالن شهید اقدمی  قزوین جوان  فود فود مشهد   15 109

 سالن شهید اقدمی  انقالب قم  پرواز تبریز   17:30 111


