
 

1140های کشور سال  برتر بانوان باشگاه گلی رفتبرنامه دور   

 

برگزاری  سالن   

 مسابقه
 تیم میزبان  لباس رنگ  تیم میهمان  رنگ لباس 

 .ش

 مسابقه 
 روز/ تاریخ /هفته ساعت

 اولهفته  13 1 مس رفسنجان  سبز   نارنجی/ سایپا  سرمه ای/ نارنجی  دی 9

 جمعه روز 

 مورخ

22/07/1401 

 13 2 یزد  طلوع مهر سفید ذوب آهن اصفهان  سبز   مشکی/ یگانگی 

 13 3 پیکان  سرمه ای  چهارمحال جهانبین   سفید ساپکو 

 13 4 سریک گنبد  آبی صدیق گفتار وارنا  سرمه ای  المپیک 

 هفته دوم 13 5 سایپا  سرمه ای /نارنجی طلوع مهر یزد  بنفش فدراسیون 

 روز جمعه 

مورخ 

29/07/1401 

 13 6 جهانبین چهارمحال  آبی مس رفسنجان  سبز/ نارنجی  تختی

 13 7 ذوب آهن اصفهان  طوسی/ سبز صدیق گفتار وارنا  زرد  ملت

 13 8 سریک گنبد  سرمه ای  پیکان  قرمز  المپیک 

 هفته سوم 13 9 جهانبین چهارمحال  سفید سایپا  سرمه ای/ نارنجی  تختی

 روز جمعه 

مورخ 

06/08/1401 

 

 13 10 طلوع مهر یزد  سفید صدیق گفتار وارنا  سرمه ای  یگانگی 

 13 11 مس رفسنجان  نارنجی/ سبز  سریک گنبد  آبی دی 9

 13 12 پیکان تهران  سرمه ای  ذوب آهن اصفهان  مشکی/ سبز  ساپکو 

 هفته چهارم  13 13 صدیق گفتار وارنا  زرد  سایپا  سرمه ای /نارنجی سیپان 

 روز جمعه 

مورخ 

13/08/1401 

 13 14 سریک گنبد  سرمه ای  جهانبین چهارمحال  آبی المپیک 

 13 15 طلوع مهر یزد  بنفش پیکان تهران  سفید یگانگی 

 13 16 ذوب آهن اصفهان  طوسی/ سبز مس رفسنجان  سبز/ نارنجی  ملت

 هفته پنجم 13 17 سایپا  سرمه ای/ نارنجی  سریک گنبد  آبی فدراسیون 

 روز جمعه 

مورخ 

20/08/1401 

 13 18 صدیق گفتار وارنا  سرمه ای  پیکان تهران  قرمز  سیپان 

 13 19 جهانبین چهارمحال  سفید ذوب آهن اصفهان  مشکی/ سبز  تختی

 13 20 مس رفسنجان  نارنجی/ سبز  طلوع مهر یزد  سفید دی 9



 

1140های کشور سال  برتر بانوان باشگاه گلی رفتبرنامه دور   

 

 

 الزم به ذکر است دور برگشت مسابقات از مورخ 18 آذر ماه آغاز می گردد. 

 

محل برگزاری  

 مسابقه
 تیم میزبان  رنگ لباس  تیم میهمان  رنگ لباس 

 شماره  

 مسابقه
 روز/ تاریخ /هفته ساعت 

 13 21 تهران پیکان  قرمز  سایپا  سرمه ای /نارنجی ساپکو 

 هفته ششم 

 روز جمعه 

 27/08/1401مورخ 

 13 22 ذوب آهن اصفهان  سبز  طوسی/ سریک گنبد  سرمه ای  ملت

 13 23 مس رفسنجان  نارنجی   سبز/ صدیق گفتار وارنا  زرد  دی 9

 13 24 طلوع مهر یزد  بنفش جهانبین چهارمحال  آبی یگانگی 

 13 25 سایپا  ای/ نارنجی سرمه   ذوب آهن اصفهان  سبز   مشکی/ فدراسیون 
 هفته هفتم 

 روز جمعه 

 1401/ 04/09مورخ  

 

 13 26 پیکان تهران   سرمه ای مس رفسنجان  سبز   نارنجی/ ساپکو 

 13 27 سریک گنبد  آبی طلوع مهر یزد  سفید المپیک 

 13 28 صدیق گفتار وارنا  سرمه ای  جهانبین چهارمحال  سفید سیپان 

 سازمان لیگ فدراسیون والیبال  


