
 

 

            

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

 پرسپولیس پارسیان جوان ایرانیان پرسپولیس تیم سوم دسته اول پرسپولیس سایپا پرسپولیس مقاومت پرسپولیس پیام پرسپولیس نارنجی پوشان کوهسار

 پیکان تیم سوم دسته اول پارسیان جوان ایرانیان سایپا تیم سوم دسته اول مقاومت سایپا پیام مقاومت نارنجی پوشان کوهسار پیام پاس قوامین

 ملوان گستر سایپا پیکان مقاومت پارسیان جوان ایرانیان پیام تیم سوم دسته اول نارنجی پوشان کوهسار سایپا پاس قوامین مقاومت تیم اول دسته اول

 ایرانمهر مقاومت ملوان گستر پیام پیکان نارنجی پوشان کوهسار پارسیان جوان ایرانیان پاس قوامین تیم سوم دسته اول تیم اول دسته اول سایپا تیم دوم دسته اول

پیك اندیشهالم  کیا پیام ایرانمهر نارنجی پوشان کوهسار ملوان گستر پاس قوامین پیکان تیم اول دسته اول پارسیان جوان ایرانیان تیم دوم دسته اول تیم سوم دسته اول 

پیك اندیشهالم پارسیان جوان ایرانیان استقالل  استقالل نارنجی پوشان کوهسار کیا پاس قوامین ایرانمهر تیم اول دسته اول ملوان گستر تیم دوم دسته اول پیکان 

پیك اندیشهالم ملوان گستر استقالل پیکان کیا پیك اندیشهالم پاس قوامین استقالل تیم اول دسته اول کیا تیم دوم دسته اول ایرانمهر   

پیك اندیشهالم کیا استقالل ایرانمهر کیا ملوان گستر ایرانمهر پیك اندیشهالم تیم دوم دسته اول استقالل   تیم دوم دسته اول تیم اول دسته اول 

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

پیك اندیشهالم پرسپولیس استقالل پرسپولیس کیا قوامینپاس  پرسپولیس تیم اول دسته اول پرسپولیس تیم دوم دسته اول پرسپولیس   پرسپولیس 

پیك اندیشهالم کیا استقالل ایرانمهر پیك اندیشهالم تیم دوم دسته اول استقالل   نارنجی پوشان کوهسار تیم اول دسته اول پاس قوامین تیم دوم دسته اول تیم اول دسته اول 

پیك اندیشهالم ملوان گستر پیك اندیشهالم پاس قوامین استقالل تیم اول دسته اول کیا تیم دوم دسته اول ایرانمهر   پیام تیم دوم دسته اول نارنجی پوشان کوهسار 

پیك اندیشهالم پیام استقالل نارنجی پوشان کوهسار کیا پاس قوامین ایرانمهر تیم اول دسته اول ملوان گستر تیم دوم دسته اول پیکان  مقاومت 

 سایپا استقالل مقاومت کیا پیام ایرانمهر نارنجی پوشان کوهسار ملوان گستر پاس قوامین پیکان تیم اول دسته اول پارسیان جوان ایرانیان

 تیم سوم دسته اول کیا سایپا ایرانمهر مقاومت ملوان گستر پیام پیکان نارنجی پوشان کوهسار پارسیان جوان ایرانیان پاس قوامین تیم سوم دسته اول

 پارسیان جوان ایرانیان ایرانمهر تیم سوم دسته اول ملوان گستر سایپا پیکان مقاومت پارسیان جوان ایرانیان پیام تیم سوم دسته اول نارنجی پوشان کوهسار سایپا

 پیکان ملوان گستر پارسیان جوان ایرانیان پیکان تیم سوم دسته اول پارسیان جوان ایرانیان سایپا تیم سوم دسته اول مقاومت سایپا پیام مقاومت

 تیم های قرمز رنگ در دور رفت میزبان  می باشند.

 هفته سیزدهم هفته چهاردهم هفته پانزدهم

 پرسپولیس ایرانمهر پرسپولیس ملوان گستر پرسپولیس پیکان

جوان ایرانیانپارسیان   کیا ملوان گستر ایرانمهر پیکان ملوان گستر 

 استقالل پیکان کیا پارسیان جوان ایرانیان ایرانمهر تیم سوم دسته اول

پیك اندیشهالم پارسیان جوان ایرانیان استقالل تیم سوم دسته اول کیا سایپا  

پیك اندیشهالم سایپا استقالل مقاومت  تیم دوم دسته اول تیم سوم دسته اول 

پیك اندیشهالم پیام  تیم اول دسته اول سایپا تیم دوم دسته اول مقاومت 

 پاس قوامین مقاومت تیم اول دسته اول پیام تیم دوم دسته اول نارنجی پوشان کوهسار

 نارنجی پوشان کوهسار پیام پاس قوامین نارنجی پوشان کوهسار تیم اول دسته اول پاس قوامین
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