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

 

 (  Aگروه  ) 

 

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
شماره 

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس میهمان  تیم رنگ لباس میزبان تیم

 دهم هفته 

 جمعهروز 

 10/10/1400 مورخ 

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  سرمه ای  چادر ملو  نارنجی شهداب جوان یزد 74 16

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود سفید همای عقاب تهران  طوسی توپكا 76 16

 سالن امام رضا ) ع( -تنکابن  سفید قارتال سرعین  قرمز آریا تنكابن  78 16

 سالن ورزشی آموزش و پرورش -زرین شهر  سبز افق قم  قرمز گیتی پسند اصفهان  80 16

 یازدهم   هفته 

 سه شنبه  روز

 14/10/1400 مورخ

 سالن امام خمینی  -نور  طوسی توپكا قرمز كندوان شمال نور  82 16

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  قرمز آریا تنكابن  سرمه ای  چادرملو  84 16

 سالن ورزشی شهدای نهاجا  –تهران  قرمز گیتی پسند اصفهان  سفید همای عقاب تهران  86 16

 مجموعه تختی سالن شهید آسمانی  –اردبیل  سبز افق قم  قرمز قارتال سرعین  88 16

 دوازدهم    هفته 

 جمعه  روز 

 17/10/1400 مورخ 

 سالن امام رضا ) ع( -تنکابن  نارنجی شهداب جوان یزد زرد آریا تنكابن  90 16

 سالن ورزشی آموزش و پرورش -زرین شهر  قرمز كندوان شمال نور  سفید گیتی پسند اصفهان  92 16

 مجموعه تختی سالن شهید آسمانی  –اردبیل  سرمه ای  چادر ملو  سفید افق قم  94 15

 مجموعه تختی سالن شهید آسمانی  –اردبیل  سفید همای عقاب تهران  قرمز قارتال سرعین  96 18

 سیزدهم  هفته 

 سه شنبه  روز 

 21/10/1400 مورخ 

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود قرمز گیتی پسند اصفهان  طوسی توپكا 98 16

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  سبز افق قم  نارنجی شهداب جوان یزد 100 16

 سالن امام خمینی  -نور  سفید قارتال سرعین  قرمز كندوان شمال نور  102 16

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  دیسف همای عقاب تهران  سرمه ای  چادر ملو  104 16

 چهاردهم  هفته 

 سه شنبه روز 

 28/10/1400  مورخ

 مجموعه تختی سالن شهید آسمانی  –اردبیل  قرمز آریا تنكابن  سبز افق قم  106 15

 مجموعه تختی سالن شهید آسمانی  –اردبیل  طوسی توپكا قرمز قارتال سرعین  108 18

 سالن ورزشی شهدای نهاجا  –تهران  نارنجی شهداب جوان یزد سفید همای عقاب تهران  110 16

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  قرمز كندوان شمال نور  سفید چادر ملو  112 16

   پانزدهم هفته 

 جمعه  روز 

 01/11/1400 مورخ

 پرورشسالن ورزشی آموزش و  -زرین شهر  سفید قارتال سرعین  قرمز گیتی پسند اصفهان  114 16

 سالن امام رضا ) ع( -تنکابن  سفید همای عقاب تهران  قرمز آریا تنكابن  116 16

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود سرمه ای  چادر ملو  طوسی توپكا 118 16

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  مشکی كندوان شمال نور  نارنجی شهداب جوان یزد 120 16



 

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

 شانزدهم  هفته 

 سه شنبه  روز 

 05/11/1400  مورخ

 سبز افق قم  سفید همای عقاب تهران  122 16
سالن ورزشی شهدای   –تهران 

 نهاجا

 سالن آیت اله خاتمی  -اردکان  قرمز گیتی پسند اصفهان  سرمه ای  چادر ملو  124 16

 سالن امام خمینی  -نور  زرد آریا تنكابن  قرمز كندوان شمال نور  126 16

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  طوسی توپكا مشکی شهداب جوان یزد 128 16

 هفدهم هفته 

   جمعه روز

 08/11/1400 مورخ 

 

 سرمه ای  چادر ملو  قرمز قارتال سرعین  130 15
مجموعه تختی سالن  –اردبیل 

 شهید آسمانی 

 قرمز كندوان شمال نور  سفید افق قم  132 18
مجموعه تختی سالن  –اردبیل 

 شهید آسمانی 

 نارنجی شهداب جوان یزد سفید گیتی پسند اصفهان  134 16
سالن ورزشی آموزش  -زرین شهر 

 و پرورش 

 سالن امام رضا ) ع( -تنکابن  طوسی توپكا قرمز آریا تنكابن  136 16

 هجدهم  هفته 

 سه شنبه روز 

 12/11/1400 مورخ 

 سالن امام خمینی  -نور  سفید تهران  همای عقاب قرمز كندوان شمال نور  138 16

 سالن والیت دانشگاه آزاد  -یزد  سفید قارتال سرعین  نارنجی شهداب جوان یزد 140 16

 سالن ورزشی سرخرود – سرخرود سبز افق قم  طوسی توپكا 142 16

 سالن امام رضا ) ع( -تنکابن  قرمز گیتی پسند اصفهان  زرد آریا تنكابن  144 16


