
 

 

            

 هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم

 سیتکو شاهین دهداری سیتکو مهرخلیج سیتکو پاراگ سیتکو آسیا پیشتاز رادین سیتکو اف سی عابدز سیتکو تیم دوم دسته اول

 سیتکو مهرخلیج شاهین دهداری پاراگ مهرخلیج آسیا پیشتاز رادین پاراگ اف سی عابدز آسیا پیشتاز رادین تیم دوم دسته اول اف سی عابدز نارنجی پوشان

 فوالد آراد جنوب پاراگ سیتکو آسیا پیشتاز رادین شاهین دهداری اف سی عابدز مهرخلیج تیم دوم دسته اول پاراگ نارنجی پوشان آسیا پیشتاز رادین احسان ری

 منتخب شمیران آسیا پیشتاز رادین فوالد آراد جنوب اف سی عابدز سیتکو تیم دوم دسته اول شاهین دهداری نارنجی پوشان مهرخلیج احسان ری پاراگ برنا راستین مهام

 پاپی گستر اف سی عابدز منتخب شمیران تیم دوم دسته اول فوالد آراد جنوب نارنجی پوشان سیتکو احسان ری شاهین دهداری برنا راستین مهام مهرخلیج آداک کیان پایتخت

 تیم سوم دسته اول تیم دوم دسته اول پاپی گستر نارنجی پوشان منتخب شمیران احسان ری فوالد آراد جنوب برنا راستین مهام سیتکو آداک کیان پایتخت شاهین دهداری تیم سوم دسته اول

 آداک کیان پایتخت نارنجی پوشان تیم سوم دسته اول احسان ری پاپی گستر برنا راستین مهام منتخب شمیران آداک کیان پایتخت فوالد آراد جنوب تیم سوم دسته اول سیتکو پاپی گستر

 برنا راستین مهام احسان ری آداک کیان پایتخت برنا راستین مهام تیم سوم دسته اول آداک کیان پایتخت پاپی گستر تیم سوم دسته اول منتخب شمیران پاپی گستر فوالد آراد جنوب منتخب شمیران

 هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم هفته دوازدهم

 سیتکو نارنجی پوشان سیتکو احسان ری سیتکو برنا راستین مهام سیتکو آداک کیان پایتخت سیتکو تیم سوم دسته اول سیتکو پاپی گستر

 تیم دوم دسته اول احسان ری نارنجی پوشان برنا راستین مهام احسان ری آداک کیان پایتخت برنا راستین مهام تیم سوم دسته اول آداک کیان پایتخت پاپی گستر تیم سوم دسته اول منتخب شمیران

 اف سی عابدز برنا راستین مهام تیم دوم دسته اول آداک کیان پایتخت نارنجی پوشان تیم سوم دسته اول احسان ری پاپی گستر برنا راستین مهام منتخب شمیران آداک کیان پایتخت فوالد آراد جنوب

 آسیا پیشتاز رادین آداک کیان پایتخت اف سی عابدز تیم سوم دسته اول تیم دوم دسته اول پاپی گستر نارنجی پوشان منتخب شمیران احسان ری فوالد آراد جنوب برنا راستین مهام سیتکو

 پاراگ تیم سوم دسته اول آسیا پیشتاز رادین پاپی گستر اف سی عابدز منتخب شمیران تیم دوم دسته اول فوالد آراد جنوب نارنجی پوشان سیتکو احسان ری شاهین دهداری

 مهرخلیج پاپی گستر پاراگ منتخب شمیران آسیا پیشتاز رادین فوالد آراد جنوب اف سی عابدز سیتکو تیم دوم دسته اول شاهین دهداری نارنجی پوشان مهرخلیج

 شاهین دهداری منتخب شمیران مهرخلیج فوالد آراد جنوب پاراگ سیتکو آسیا پیشتاز رادین شاهین دهداری اف سی عابدز مهرخلیج تیم دوم دسته اول پاراگ

 سیتکو فوالد آراد جنوب شاهین دهداری سیتکو مهرخلیج شاهین دهداری پاراگ مهرخلیج آسیا پیشتاز رادین پاراگ اف سی عابدز آسیا پیشتاز رادین

 تیم های قرمز رنگ در دور رفت میزبان  می باشند.

 هفته سیزدهم هفته چهاردهم هفته پانزدهم

 سیتکو منتخب شمیران سیتکو فوالد آراد جنوب سیتکو سیتکو

داریشاهین ده  پاپی گستر فوالد آراد جنوب منتخب شمیران سیتکو فوالد آراد جنوب 

 تیم سوم دسته اول سیتکو پاپی گستر شاهین دهداری منتخب شمیران مهرخلیج

 آداک کیان پایتخت شاهین دهداری تیم سوم دسته اول مهرخلیج پاپی گستر پاراگ

 برنا راستین مهام مهرخلیج آداک کیان پایتخت پاراگ تیم سوم دسته اول آسیا پیشتاز رادین

 احسان ری پاراگ برنا راستین مهام آسیا پیشتاز رادین آداک کیان پایتخت اف سی عابدز

ریاحسان  اف سی عابدز برنا راستین مهام تیم دوم دسته اول  نارنجی پوشان آسیا پیشتاز رادین 

 تیم دوم دسته اول اف سی عابدز نارنجی پوشان تیم دوم دسته اول احسان ری نارنجی پوشان
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