
 جشنوارة درون دانشگاهي هجدهمين واليبال مسابقات    برنامه

 9318آذر /پسران

 

دقیقه قبل از شروع زمان بازی خود در سالن حضور  03تیمهای شرکت کننده می بایست 

 .(زمان قید شده در جدول زمان شروع مسابقه می باشد.)داشته باشند

 

 
 

 : ترتيب قرعه کشي تيم ها
 

 

 Dگروه  Cگروه  B گروه A گروه

 ادبيات فني کشاورزی تربيت بدني

 ابوریحان جغرافيا علوم مدیریت

 علوم و فنون اقتصاد علوم اجتماعي حقوق

--- ---  فارابي هنرهای زیبا
 

 

 : دور مقدماتيبرنامه مسابقات 

 
 

 :روز اول 
 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 هنرهای زیبا  -دنيتربيت ب 19091 11/10/1901 یکشنبه  1

 حقوق -مدیریت  11091 11/10/1901 یکشنبه  2

 اقتصاد –جغرافيا  11091 11/10/1901 یکشنبه  9
 

 

 : روز دوم

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 علوم اجتماعي-علوم   19091 11/10/1901 دوشنبه 1

 فارابي-کشاورزی  11091 11/10/1901 دوشنبه 1

 ابوریحان  –ادبيات  11091 11/10/1901 هدوشنب 6

 

 

 

 



 

 :روز سوم                                                                            
 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 هنرها –مدیریت  11 12/10/1901 شنبهسه  7

 حقوق -تربیت بدنی  11 12/10/1901 شنبهسه  1

 علوم وفنون -ادبیات 16 12/10/1901 شنبهسه  0

 

 : چهارمروز 
 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

  اقتصاد –  فنی 19091 19/10/1901 شنبهچهار 11

 علوم اجتماعی –کشاورزی  11091 19/10/1901 شنبه چهار 11

 علوم وفنون – ابوریحان 11091 19/10/1901 شنبه چهار 12

 
 : پنجمروز 

 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 علوم -کشاورزی 19091 16/10/1901 شنبه 19

 فارابی -علوم اجتماعی 11091 16/10/1901 شنبه 11

 هنرهای زیبا -حقوق 11091 16/10/1901 شنبه 11

 
 : ششمروز 

 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 مدیریت -تربیت بدنی 19091 17/10/1901 شنبهیک 16

 جغرافیا  –فنی  11091 17/10/1901 شنبهیک 17

 فارابی –علوم  11091 17/10/1901 شنبهیک 11

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 :مرحله دوم مسابقات
 : تمهفروز 

 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 Dدوم گروه  -Aاول گروه  19091 11/10/1901 شنبهدو 10

 Dاول گروه  - Aدوم گروه  11091 11/10/1901 شنبهدو 21

 Cدوم گروه  -Bاول گروه  11091 11/10/1901 شنبهدو 21

 Cاول گروه  - Bدوم گروه  16091 11/10/1901 شنبهدو 22

 

 

 : مرحله نيمه نهایي 

 : نهمروز 

 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 22برنده بازی  – 10برنده بازی  19091 10/10/1901 شنبهسه  29

 21برنده بازی  – 21برنده بازی  11091 10/10/1901 شنبهسه  21

 

 :مرحلة نهایي

 : دهمروز 

 

 تيمهای مسابقه دهنده زمان تاریخ روز ردیف

 رده بندی 21بازنده بازی  – 29بازنده بازی  19091 21/10/1901 شنبهچهار 21

 فینال 21برنده بازی  – 29برنده بازی  11091 21/10/1901 شنبهچهار 26

 


