
 جام شهيد سپهبد قاسم سليماني( )   1399نوزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر بانوان سال  

 هفته

 روز

 تاريخ 

 ساعت 
 شماره 

 مسابقه
 سالن مسابقه  رنگ لباس  تيم مهمان  رنگ لباس  تيم ميزبان 

 اول هفته 

 پنجشنبه 

1 /8/99 

  سفيد شهرداري قزوين  اي سرمه  سايپا  1 14

  سفيد اكسون   سبز اصفهان ذوب آهن  2 14

  سفيد ستارگان فارس مشکی -زرد اسالمشهر  خجسته 3 14

   سروقامتان بابل اي سرمه  پيكان 4 14

 دوم هفته 

 پنجشنبه 

8 /8 /99 

  نارنجی سايپا  مشکی اكسون   5 14

  مشکی ستارگان فارس آبی شهرداري قزوين  6 14

  سبز ذوب آهن اصفهان   سروقامتان بابل 7 14

  مشکی -زرد اسالمشهر  خجسته اي سرمه  پيكان 8 14

 سوم هفته 

 پنجشنبه 

15 /8/99 

  سفيد ستارگان فارس نارنجی سايپا  9 14

  سفيد                                     اكسون   سروقامتان بابل  10 14

  اي سرمه  پيكان آبی شهرداري قزوين  11 14

اسالمشهر  خجسته سبز ان ذوب آهن اصفه 12 14   مشکی -زرد 

 چهارم

 پنجشنبه 

22/8/99 

   سرو قامتان بابل  نارنجی سايپا  13 14

  اي سرمه  پيكان سفيد ستارگان فارس  14 14

  سفيد اكسون  مشکی -زرد اسالمشهر  خجسته 15 14

  سبز ذوب آهن اصفهان  آبی شهرداري قزوين  16 14

 

 پنجم 

 پنجشنبه 

29/8/99 

  نارنجی سايپا  اي سرمه  پيكان  17 14

  مشکی -زرد اسالمشهر  خجسته  سروقامتان بابل 18 14

  سبز ذوب آهن اصفهان   سفيد ستارگان فارس 19 14

  سفيد شهرداري قزوين  مشکی اكسون  20 14

 

  



 )جام شهيد سپهبد قاسم سليماني(  1399نوزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر بانوان سال 

 

 

  فدراسيون واليبال و مسابقات كميته برگزاري رويدادها                                                                                                                                       

 هفته

 روز

 تاريخ 

 ساعت 
 شماره 

 مسابقه
 سالن مسابقه  رنگ لباس  تيم مهمان  رنگ لباس  تيم ميزبان 

 ششم 

 پنجشنبه 

6/9/99 

  مشکی -زرد اسالمشهر  خجسته اي سرمه  سايپا  21 14

  اي سرمه  پيكان سبز ذوب آهن اصفهان   22 14

  آبی شهرداري قزوين   سرو قامتان بابل   23 14

  سفيد اكسون  مشکی ستارگان فارس 24 14

 هفتم 

 پنجشنبه 

13/9/99 

  نارنجی سايپا  سبز   ذوب آهن اصفهان 25 14

  سفيد شهرداري قزوين  مشکی -زرد اسالمشهر  خجسته 26 14

  سفيد اكسون  اي سرمه  پيكان 27 14

   سرو قامتان بابل  مشکی ستارگان فارس 28 14


