
 

1140های کشور سال  برتر بانوان باشگاه  گلی برگشتبرنامه دور   

 

برگزاری  سالن   

 مسابقه 
 تیم میزبان  لباس رنگ  تیم میهمان  رنگ لباس 

 .ش

 مسابقه 
 روز/ تاریخ / هفته ساعت

 هشتم هفته 13 29 تهران  سایپا سرمه ای/ نارنجی  مس رفسنجان  نارنجی/ سبز  فدراسیون 

 روز جمعه 

مورخ 

18/09/1401 

 13 30 اصفهان ذوب آهن  مشکی/ سبز  طلوع مهر یزد  سفید ملت

 13 31 جهانبین چهارمحال  سفید تهران  پیکان  سرمه ای  شهدای دانش آموز 

 13 32 صدیق گفتار وارنا تهران  سرمه ای  سریک گنبد  آبی  سیپان 

 نهم هفته  13 33 طلوع مهر یزد  بنفش سایپا تهران  نارنجی/سرمه ای  یگانگی 

 روز جمعه 

مورخ 

25/09/1401 

 13 34 مس رفسنجان  سبز/ نارنجی  چهارمحال جهانبین   آبی  دی9

 13 35 صدیق گفتار وارنا تهران  زرد ذوب آهن اصفهان  طوسی/ سبز  سیپان 

 13 36 پیکان تهران  سفید سریک گنبد  سرمه ای  ساپکو 

 دهمهفته  13 37 سایپا تهران  سرمه ای/ نارنجی  جهانبین چهارمحال  سفید فدراسیون 

 روز جمعه 

مورخ 

02/10/1401 

 

 13 38 صدیق گفتار وارنا تهران  سرمه ای  طلوع مهر یزد  سفید سیپان 

 13 39 سریک گنبد  آبی  مس رفسنجان  نارنجی/ سبز  المپیک 

 13 40 ذوب آهن اصفهان  مشکی/ سبز  پیکان تهران  سرمه ای  ملت

 یازدهمهفته  13 41 سایپا تهران  نارنجی/سرمه ای  صدیق گفتار وارنا تهران  زرد فدراسیون 

 روز جمعه 

مورخ 

09/10 /1401 

 13 42 جهانبین چهارمحال  آبی  سریک گنبد  سرمه ای  آموز   شهدای دانش

 13 43 پیکان تهران  سفید طلوع مهر یزد  بنفش ساپکو 

 13 44 مس رفسنجان  سبز/ نارنجی  ذوب آهن اصفهان  طوسی/ سبز  دی9

 دوازدهمهفته  13 45 سریک گنبد  آبی  سایپا تهران  سرمه ای/ نارنجی  المپیک 

 روز جمعه 

مورخ 

16/10/1401 

 13 46 پیکان تهران  سفید صدیق گفتار وارنا تهران  سرمه ای  ساپکو 

 13 47 ذوب آهن اصفهان  مشکی/ سبز  جهانبین چهارمحال  سفید ملت

 13 48 طلوع مهر یزد  سفید مس رفسنجان  نارنجی/ سبز  یگانگی 



 

1140های کشور سال  برتر بانوان باشگاه  گلی برگشتبرنامه دور   

 

 

 

محل برگزاری  

 مسابقه
 تیم میزبان  رنگ لباس  تیم میهمان  رنگ لباس 

 شماره  

 مسابقه
 روز/ تاریخ /هفته ساعت 

 13 49 سایپا تهران  نارنجی/سرمه ای  پیکان تهران  سرمه ای  فدراسیون 

 سیزدهم هفته 

 روز جمعه 

 23/10/1401مورخ 

 13 50 سریک گنبد  سرمه ای  ذوب آهن اصفهان  طوسی/ سبز  المپیک 

 13 51 صدیق گفتار وارنا تهران  زرد مس رفسنجان  نارنجی سبز/  سیپان 

 13 52 جهانبین چهارمحال  آبی  طلوع مهر یزد  بنفش شهدای دانش آموز 

 13 53 ذوب آهن اصفهان  مشکی/ سبز  سایپا تهران  سرمه ای/ نارنجی  ملت
 چهاردهم هفته 

 روز جمعه 

 30/10/1401مورخ  

 

 13 54 مس رفسنجان  نارنجی/ سبز  پیکان تهران  سرمه ای   دی9

 13 55 طلوع مهر یزد  سفید سریک گنبد  آبی  یگانگی 

 13 56 جهانبین چهارمحال  سفید صدیق گفتار وارنا تهران  سرمه ای  شهدای دانش آموز 

 سازمان لیگ فدراسیون والیبال  


