
 
 

 ( بگروه )برگشت  -رفتدوربرنامه 

 9911-كشوربانوان باشگاه های  لیگ برتر مسابقات بسكتبال

 

 : بگروه  اسامي تيم هاي شركت كننده
 نوشت افزار كنکو -6تهران سپهرداد -5 شوراي شهر و شهرداري قزوین -4 مشهدمولتي كافه  -3 پاالیش نفت آبادان -2 بانوان شهر گرگان -1:  بگروه 

 

  بلوار شهید -خیابان شهید صدوقی-خروجی حکیمیه-(غرب به شرق)بزرگراه شهید بابایی :آدرس سالن دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

 واحد تهران شمال  –دانشگاه آزاد اسالمی  -عباسپور

 

 

 شماره بازي (تيره)تيم ميهمان  (روشن)تيم ميزبان  محل برگزاري ساعت بازي تاریخ مسابقه دور

 رفت

 پنجشنبه

22/80/99 

18:88 

دانشگاه 

آزاد واحد 

 تهران شمال 

 7 سپهرداد تهران پاالیش نفت آبادان

 0 نوشت افزار كنکو شهر گرگانبانوان  13:88

 9 شوراي شهر و شهرداري قزوین مولتي كافه مشهد 16:88

 جمعه

23/80/99 

 18 شوراي شهر و شهرداري قزوین نوشت افزار كنکو 18:88

 11 مولتي كافه مشهد پاالیش نفت آبادان 13:88

 12 سپهرداد تهران بانوان شهر گرگان 16:88

 رفت

 پنجشنبه

13/89/99 

18:88 

دانشگاه 

آزاد واحد 

 تهران شمال 

 25 مولتي كافه مشهد سپهرداد تهران

 26 شوراي شهر و شهرداري قزوین بانوان شهر گرگان 13:88

 27 پاالیش نفت آبادان نوشت افزار كنکو 16:88

 جمعه

14/89/99 

 20 مولتي كافه مشهد بانوان شهر گرگان 18:88

 29 نوشت افزار كنکو سپهرداد تهران 13:88

 38 پاالیش نفت آبادان شوراي شهر و شهرداري قزوین 16:88

 رفت 

 برگشت

 پنجشنبه

27/89/97 

18:88 

دانشگاه 

آزاد واحد 

 تهران شمال 

 37 نوشت افزار كنکو مولتي كافه مشهد

 30 پاالیش نفت آبادان بانوان شهر گرگان 13:88

 39 سپهرداد تهران شوراي شهر و شهرداري قزوین 16:88

 جمعه

20/89/99 

 48 پاالیش نفت آبادان سپهرداد تهران 18:88

 41 بانوان شهر گرگان نوشت افزار كنکو 13:88

 42 مولتي كافه مشهد شوراي شهر و شهرداري قزوین 16:88

 برگشت

 پنجشنبه

10/18/97 

18:88 

دانشگاه 

آزاد واحد 

 تهران شمال

 55 نوشت افزار كنکو شوراي شهر و شهرداري قزوین

 56 آبادان پاالیش نفت مولتي كافه مشهد 13:88

 57 بانوان شهر گرگان سپهرداد تهران 16:88

 جمعه

19/18/99 

 50 سپهرداد تهران مولتي كافه مشهد 18:88

 59 بانوان شهر گرگان شوراي شهر و شهرداري قزوین 13:88

 68 نوشت افزار كنکو پاالیش نفت آبادان 16:88

 

 

 برگشت

 

 

 پنجشنبه

89/11/97 

18:88 

دانشگاه 

آزاد واحد 

 تهران شمال

 67 بانوان شهر گرگان مولتي كافه مشهد

 60 سپهرداد تهران نوشت افزار كنکو 13:88

 69 شوراي شهر و شهرداري قزوین پاالیش نفت آبادان 16:88

 جمعه

18/11/99 

 78 مولتي كافه مشهد نوشت افزار كنکو 18:88

 71 بانوان شهر گرگان پاالیش نفت آبادان 13:88

 72 شهرداري قزوینشوراي شهر و  سپهرداد تهران 16:88


