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پايان زمان نقل و انتقاالت لیگ برترشروع فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر

قرعه کشی مسابقات لیگ برتر 

نونهاالن: نو رده جوانان 25هفته  جوانان: جبزرگساالن: ب
نوجوانان: نامید: اهفته: هـ :توضیح جدول ج 25هـ : مثالدسته دومدسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها

پايان فصل نقل و انتقاالت دسته اول

شروع فصل نقل و انتقاالت دسته اول
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شروع نیم فصل امید

تاسوعای حسینی

پايان نیم فصل جوانان، نوجوانان و نونهاالنعاشورای حسینی

شروع فصل نقل و انتقاالت دسته دوم

پايان نیم فصل جوانان

پايان نیم فصل بزرگساالن

پايان نیم فصل امید پايان نیم فصل نوجوانان و امید

شروع نیم فصل نوجوانان و نونهاالن
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 ج 25هـ : مثال
 رده جوانان 25هفته نونهاالن: نوجوانان: جبزرگساالن: ب

شروع نیم فصل جوانان

شروع نیم فصل بزرگساالن، جوانان، نوجوانان و نونهاالن

نوجوانان: نامید: اهفته: هـ :توضیح جدولدسته دوم

اربعین حسینی

دسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها

شروع نیم فصل بزرگساالن و امید
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پايان فصل نقل و انتقاالت دسته دوم

پايان نیم فصل جوانان، نوجوانان و نونهاالن
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