
 ) یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (  1400لیگ دسته اول مردان سال  Aسری   مسابقات  برنامه دور رفت

 

 (  Aگروه  ) 

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
شماره 

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس میهمان  تیم رنگ لباس میزبان تیم

 هفته اول 

 جمعهروز 

 28/08/1400 مورخ 

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  نارنجی شهداب جوان یزد زیتونی چادر ملو  2 16

 سالن ورزشی شهدای نهاجا  –تهران  طوسی توپكا سفید همای عقاب تهران  4 16

 قرمز آریا تنكابن  سفید قارتال سرعین  6 16
مجموعه تختی سالن شهید  –اردبیل 

 آسمانی

 سالن پیامبر اعظم ) ص ( -قم  قرمز گیتی پسند اصفهان  سبز افق قم  8 16

 هفته دوم 

 سه شنبه  روز

 02/09/1400 مورخ

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود قرمز كندوان شمال نور  طوسی توپكا 10 16

 ) ع(سالن امام رضا  -تنکابن  زیتونی چادرملو  قرمز آریا تنكابن  12 16

 دیسف همای عقاب تهران  قرمز گیتی پسند اصفهان  14 16
سالن ورزشی آموزش و   -زرین شهر 

 پرورش 

 سالن پیامبر اعظم ) ص ( -قم  قرمز قارتال سرعین  سبز افق قم  16 16

 هفته سوم

 جمعه  روز 

 05/09/1400 مورخ 

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  زرد آریا تنكابن  نارنجی شهداب جوان یزد 18 16

 سالن امام خمینی  -نور  سفید اصفهان گیتی پسند  قرمز كندوان شمال نور  20 16

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  سفید افق قم  زیتونی چادر ملو  22 16

 سالن ورزشی شهدای نهاجا  –تهران  قرمز قارتال سرعین  سفید همای عقاب تهران  24 16

 هفته چهارم

 سه شنبه  روز 

 09/09/1400 مورخ 

 طوسی توپكا قرمز اصفهان گیتی پسند  26 16
سالن ورزشی آموزش و   -زرین شهر 

 پرورش 

 سالن پیامبر اعظم ) ص ( -قم  نارنجی شهداب جوان یزد سبز افق قم  28 16

 قرمز كندوان شمال نور  سفید قارتال سرعین  30 16
مجموعه تختی سالن شهید  –اردبیل 

 آسمانی

 سالن ورزشی شهدای نهاجا  –تهران  زیتونی چادر ملو  سفید همای عقاب تهران  32 16

 پنجم هفته 

 سه شنبه روز 

 16/09/1400  مورخ

 ) ع(سالن امام رضا  -تنکابن  سبز افق قم  قرمز آریا تنكابن  34 16

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود قرمز قارتال سرعین  طوسی توپكا 36 16

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  سفید تهران  همای عقاب نارنجی شهداب جوان یزد 38 16

 سالن امام خمینی  -نور  زیتونی چادر ملو  قرمز كندوان شمال نور  40 16

 ششم  هفته 

 جمعه  روز 

 19/09/1400 مورخ

 قرمز گیتی پسند اصفهان  سفید قارتال سرعین  42 16
مجموعه تختی سالن شهید  –اردبیل 

 آسمانی

 سالن ورزشی شهدای نهاجا  –تهران  قرمز آریا تنكابن  سفید همای عقاب تهران  44 16

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  طوسی توپكا زیتونی چادر ملو  46 16

 سالن امام خمینی  -نور  نارنجی شهداب جوان یزد مشکی كندوان شمال نور  48 16



 

 

 ) یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (  1400لیگ دسته اول مردان سال  Aسری   مسابقات  دور رفت ه برنام
 

 (  Aگروه  ) 
 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران  سازمان لیگ فدراسیون والیبال                                                                     

 

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
شماره 

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس میهمان  تیم رنگ لباس میزبان تیم

 هفتم هفته 

 سه شنبه روز 

 23/09/1400 مورخ

 ) ص ( سالن پیامبر اعظم -قم  سفید همای عقاب تهران  سبز افق قم  50 16

 زیتونی چادر ملو  قرمز گیتی پسند اصفهان  52 16
سالن ورزشی آموزش  -زرین شهر 

 و پرورش 

 ) ع(سالن امام رضا  -تنکابن  قرمز كندوان شمال نور  زرد آریا تنكابن  54 16

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود مشکی شهداب جوان یزد طوسی توپكا 56 16

 هشتم هفته 

   جمعه روز

 26/09/1400 مورخ 

 

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  قرمز قارتال سرعین  زیتونی چادر ملو  58 16

 سالن امام خمینی  -نور  سفید افق قم  قرمز كندوان شمال نور  60 16

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  سفید گیتی پسند اصفهان  نارنجی شهداب جوان یزد 62 16

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود قرمز آریا تنكابن  طوسی توپكا 64 16

 نهم هفته 

 سه شنبه روز 

 03/10/1400 مورخ 

 قرمز كندوان شمال نور  سفید تهران  همای عقاب 66 16
سالن ورزشی شهدای   –تهران 

 نهاجا

 نارنجی شهداب جوان یزد سفید قارتال سرعین  68 16
مجموعه تختی سالن  –اردبیل 

 شهید آسمانی 

 ) ص ( سالن پیامبر اعظم -قم  طوسی توپكا سبز افق قم  70 16

 زرد آریا تنكابن  قرمز گیتی پسند اصفهان  72 16
سالن ورزشی آموزش  -زرین شهر 

 و پرورش 


