
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1396مسابقات لیگ باشگاه های آقایان استان اصفهان در سال  برگشتبرنامه مرحله 
 زمان تاریخ مکان نام تیم )میهمان( نام تیم )میزبان( شماره بازی

 15 16/11/96 شاهین شهر آکادمی تائبی پور هیأت شاهین شهر 1

 15 16/11/96 درچه نامی نو هیأت درچه 2

 15 16/11/96 آکادمی سجاد -خیابان سروش هیأت نجف آباد آکادمی سجاد 3

 15 16/11/96 خانه تنیس روی میز هیأت کاشان توکا فوالد 4

 15 20/11/96 درچه هیأت شاهین شهر هیأت درچه 5

 15 20/11/96 نجف آباد آکادمی تائبی پور هیأت نجف آباد 6

 15 20/11/96 خانه تنیس روی میز توکا فوالد نامی نو 7

 15 20/11/96 کاشان آکادمی سجاد هیأت کاشان 8

 متعاقباً اعالم می گردد شاهین شهر هیأت نجف آباد شهرهیأت شاهین  9

 متعاقباً اعالم می گردد خانه تنیس روی میز هیأت درچه توکا فوالد 10

 متعاقباً اعالم می گردد آکادمی تائبی پور -بهمن 22ورزشگاه  هیأت کاشان آکادمی تائبی پور 11

 متعاقباً اعالم می گردد آکادمی سجاد -خیابان سروش نامی نو آکادمی سجاد 12

 متعاقباً اعالم می گردد شاهین شهر توکا فوالد هیأت شاهین شهر 13

 متعاقباً اعالم می گردد کاشان نجف آبادهیأت  هیأت کاشان 14

 متعاقباً اعالم می گردد درچه آکادمی سجاد هیأت درچه 15

 متعاقباً اعالم می گردد خانه تنیس روی میز آکادمی تائبی پور نامی نو 16

 متعاقباً اعالم می گردد کاشان هیأت شاهین شهر هیأت کاشان 17

 متعاقباً اعالم می گردد آکادمی سجاد -خیابان سروش توکا فوالد آکادمی سجاد 18

 متعاقباً اعالم می گردد نجف آباد نامی نو هیأت نجف آباد 19

 متعاقباً اعالم می گردد آکادمی تائبی پور -بهمن 22ورزشگاه  درچههیأت  آکادمی تائبی پور 20

 متعاقباً اعالم می گردد شاهین شهر آکادمی سجاد هیأت شاهین شهر 21

 متعاقباً اعالم می گردد خانه تنیس روی میز هیأت کاشان نامی نو 22

 متعاقباً اعالم می گردد خانه تنیس روی میز آکادمی تائبی پور توکا فوالد 23

 متعاقباً اعالم می گردد درچه هیأت نجف آباد هیأت درچه 24

 متعاقباً اعالم می گردد میزخانه تنیس روی  هیأت شاهین شهر نامی نو 25

 باً اعالم می گرددمتعاق آکادمی تائبی پور -بهمن 22ورزشگاه  آکادمی سجاد آکادمی تائبی پور 26

 متعاقباً اعالم می گردد کاشان هیأت درچه هیأت کاشان 27

 متعاقباً اعالم می گردد نجف آباد توکا فوالد هیأت نجف آباد 28

 

 


