
 سال 41-41برنامه مسابقات واترپلو قهرمانی کشور پسران 

 69مرداد ماه  41-41تبریز            جام شهدای مدافع حرم

 مرحله گروه تاریخ ساعت نام تیم ها ردیف

 مقدماتی الف 11/5/99 چهارشنبه 00/9 خراسان )الف( –آزادی  1

 مقدماتی الف 11/5/99 چهارشنبه 00/10 طالیه داران –سایپا )ب(  2

 مقدماتی الف 11/5/99 چهارشنبه 00/11 سایپا )الف( –خراسان )ب(  3

 مقدماتی ب 11/5/99 چهارشنبه 00/12 فارس –تبریز  4

 مقدماتی ب 11/5/99 چهارشنبه 00/13 یزد –مرکزی  5

 مقدماتی الف 11/5/99 چهارشنبه 00/15 آزادی –طالیه داران  9

 مقدماتی الف 11/5/99 چهارشنبه 00/19 سایپا )الف( –خراسان )الف(  7

 مقدماتی الف 11/5/99 چهارشنبه 00/17 (بخراسان ) –سایپا )ب(  8

 مقدماتی ب 11/5/99 چهارشنبه 00/18 یزد –کرمانشاه  9

 مقدماتی ب 11/5/99 چهارشنبه 00/19 تبریز –مرکزی  10

 دماتیمق الف 12/5/99 پنج شنبه 00/9 طالیه داران –خراسان )ب(  11

 مقدماتی الف 12/5/99 پنج شنبه 00/10 سایپا )ب( –خراسان )الف(  12

 مقدماتی الف 12/5/99 پنج شنبه 00/11 آزادی –سایپا )الف(  13

 مقدماتی ب 12/5/99 پنج شنبه 00/12 مرکزی –فارس  14

 مقدماتی ب 12/5/99 پنج شنبه 00/13 کرمانشاه –تبریز  15

 مقدماتی الف 12/5/99 پنج شنبه 00/15 ن )الف(خراسا –طالیه داران  19

 مقدماتی الف 12/5/99 پنج شنبه 00/19 سایپا )ب( –سایپا )الف(  17

 مقدماتی الف 12/5/99 پنج شنبه 00/17 خراسان )ب( –آزادی  18

 مقدماتی ب 12/5/99 پنج شنبه 00/18 تبریز –یزد  19

 مقدماتی ب 12/5/99 پنج شنبه 00/19 فارس –کرمانشاه  20

 مقدماتی الف 13/5/99 جمعه 00/9 خراسان )ب( –خراسان )الف(  21



 سال 41-41برنامه مسابقات واترپلو قهرمانی کشور پسران 

 69مرداد ماه  41-41تبریز            جام شهدای مدافع حرم

 مرحله گروه تاریخ ساعت نام تیم ها ردیف

 مقدماتی الف 13/5/99 هجمع 00/10 سایپا )الف( –طالیه داران  22

 مقدماتی الف 13/5/99 جمعه 00/11 آزادی –سایپا )ب(  23

 مقدماتی ب 13/5/99 جمعه 00/12 کرمانشاه –مرکزی  24

 مقدماتی ب 13/5/99 جمعه 00/13 یزد –فارس  25

 دهم –نهم  - 13/5/99 جمعه 00/19 پنجم ب –پنجم الف  29

 هشتم –هفتم  - 13/5/99 جمعه 00/17 چهارم ب –چهارم الف  27

 ضربدری - 13/5/99 جمعه 00/18 دوم ب –اول الف  28

 ضربدری - 13/5/99 جمعه 00/19 دوم الف –اول ب  29 

 ششم –پنجم  - 14/5/99 شنبه 00/9 سوم ب –سوم الف  30

 رده بندی - 14/5/99 شنبه 00/10 82بازنده  – 82بازنده  31

 فینال - 14/5/99 شنبه 00/11 82برنده  – 82برنده  32

 

 گروه ب : گروه الف :

 آبادگران تبریز -4 پایگاه قهرمانی آزادی -4

 مرکزی -2 سایپا )ب( -2

 پیشگامان کویر یزد -3 خراسان رضوی )ب( -3

 فارس -1 سایپا )الف( -1

 هیئت کرمانشاه -5 طالیه داران -5

  خراسان رضوی )الف( -9
 

 

 یروگاه حرارتی تبریزاستخر ن محل مسابقات :

 سرپرست فنی مسابقات


