
 

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

 (  Bگروه  ) 

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
شماره 

 مسابقه 
میزبان تیم میهمان  تیم رنگ لباس   محل برگزاری رنگ لباس 

 هفته اول 

جمعهروز   

28/08/1400 مورخ   

 خانه والیبال استان همدان  قرمز تخت جمشید مرودشت  مشکی سبز سروقامتان همدان  1 17

رت هوشیار تبریز واسپ سفید سبز وارنای گیالن  3 16  سالن الغدیر   –لنگرود  قرمز 

دی مقاومت  9سالن  –تهران  سرمه ای  گل گهر سیرجان  قرمز مشکی  مقاومت  بسیج  5 16  

سالن پدافند هوایی  –تهران  قرمز ستاره طبرستان نوشهر  سرمه ای تیره  رعد پدافند هوایی  7 16  

 هفته دوم 

سه شنبه  روز  

02/09/1400 مورخ  

رت هوشیار تبریز واسپ 9 16  سالن شهید اقدمی  –تبریز  سفید ایرانشید چالوس قرمز 

 مشکی سبز سروقامتان همدان  سرمه ای  گل گهر سیرجان  11 17
ورزشی شهید  مجموعه  -سیرجان 

 سلیمانی گل گهر 

سالن پهلوان رنگرز   –نوشهر  سفید سبز وارنای گیالن  قرمز ستاره طبرستان نوشهر  13 16  

سالن پدافند هوایی  –تهران  قرمز مشکی  مقاومت  بسیج  سرمه ای تیره  رعد پدافند هوایی  15 16  

 هفته سوم

جمعه  روز   

05/09/1400 مورخ   

مرودشت تخت جمشید  17 16  سالن دانشگاه امام علی ) ع ( –مرودشت  سفید گل گهر سیرجان  قرمز 

نفری  4000سالن  –چالوس  قرمز ستاره طبرستان نوشهر  سفید ایرانشید چالوس 19 16  

 خانه والیبال استان همدان  طوسی رعد پدافند هوایی  مشکی سبز سروقامتان همدان  21 17

سالن الغدیر   –لنگرود  قرمز مشکی  مقاومت  بسیج  سفید سبز وارنای گیالن  23 16  

 هفته چهارم

سه شنبه  روز   

09/09/1400 مورخ   

رت هوشیار تبریز واسپ مشکی ستاره طبرستان نوشهر  25 16 سالن پهلوان رنگرز   –نوشهر  قرمز   

سالن پدافند هوایی  –تهران  قرمز تخت جمشید مرودشت  سرمه ای تیره  رعد پدافند هوایی  27 16  

دی مقاومت  9سالن  –تهران  سفید ایرانشید چالوس قرمز مشکی  مقاومت  بسیج  29 16  

سالن الغدیر   –لنگرود  مشکی سبز سروقامتان همدان  سفید سبز وارنای گیالن  31 17  

پنجم هفته   

سه شنبه روز   

16/09/1400  مورخ  

هوایی رعد پدافند  سرمه ای  گل گهر سیرجان  33 16  طوسی 
مجموعه ورزشی شهید   -سیرجان 

 سلیمانی گل گهر 

رت هوشیار تبریز واسپ 35 16 سالن شهید اقدمی  –تبریز  قرمز مشکی  مقاومت  بسیج  سفید   

سالن دانشگاه امام علی ) ع ( –مرودشت  سفید سبز وارنای گیالن  قرمز تخت جمشید مرودشت  37 16  

نفری  4000سالن  –چالوس  مشکی سبز سروقامتان همدان  سفید ایرانشید چالوس 39 16  

ششم  هفته   

جمعه  روز   

19/09/1400 مورخ  

 دی مقاومت  9سالن  –تهران  قرمز ستاره طبرستان نوشهر  سفید  مشکی مقاومت  بسیج  41 16

سالن الغدیر   –لنگرود  سرمه ای  گل گهر سیرجان  سفید سبز وارنای گیالن  43 16  

رت هوشیار تبریز واسپ مشکی سبز سروقامتان همدان  45 16  خانه والیبال استان همدان  قرمز 

نفری  4000سالن  –چالوس  قرمز تخت جمشید مرودشت  سفید ایرانشید چالوس 47 16  



 

 

 

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

 (  Bگروه  ) 
 

 

 

جمهوری اسالمی ایران  سازمان لیگ فدراسیون والیبال                                                                       

 

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
شماره 

 مسابقه 
میزبان تیم  محل برگزاری رنگ لباس تیم میهمان  رنگ لباس 

هفتم هفته   

سه شنبه روز   

23/09/1400 مورخ  

سالن پدافند هوایی  –تهران  سفید سبز وارنای گیالن  سرمه ای تیره  رعد پدافند هوایی  49 16  

طبرستان نوشهر ستاره   51 16 سالن پهلوان رنگرز   –نوشهر  مشکی سبز سروقامتان همدان  قرمز   

 سفید ایرانشید چالوس سرمه ای  گل گهر سیرجان  53 16
مجموعه ورزشی   -سیرجان 

 شهید سلیمانی گل گهر 

رت هوشیار تبریز واسپ 55 16 سالن شهید اقدمی  –تبریز  مشکی  تخت جمشید مرودشت  قرمز   

هشتم هفته   

   جمعه روز

26/09/1400 مورخ   

 

سبز سفید سروقامتان همدان  57 16  خانه والیبال استان همدان  قرمز مشکی  مقاومت  بسیج  

نفری  4000سالن  – چالوس سرمه ای تیره  رعد پدافند هوایی  سفید ایرانشید چالوس 59 16  

طبرستان نوشهر ستاره   مشکی  تخت جمشید مرودشت  61 16  قرمز 
سالن دانشگاه امام  –مرودشت 

 علی ) ع (

رت هوشیار تبریز واسپ 63 16 سالن شهید اقدمی  –تبریز  سرمه ای  گل گهر سیرجان  قرمز   

نهم هفته   

سه شنبه روز   

03/10/1400 مورخ   

سالن الغدیر   –لنگرود  آبی ایرانشید چالوس سفید سبز وارنای گیالن  65 16  

دی مقاومت  9سالن  –تهران  قرمز  تخت جمشید مرودشت  سفید  مشکی مقاومت  بسیج  67 16  

رت هوشیار تبریز واسپ سرمه ای تیره  رعد پدافند هوایی  69 16 سالن پدافند هوایی  –تهران  قرمز   

سالن پهلوان رنگرز   –نوشهر  سرمه ای  گل گهر سیرجان  قرمز ستاره طبرستان نوشهر  71 16  


