
  

  

  

  

  

  دور رفت – Aمرحله اول ليگ برتر باشگاههاي كشور گروه 

  ۱۳۹۳آبان ماه  ۲الي  ۱ايالم 

  تيم هاي شركت كننده

  نفت و گاز گچساران                                                     هیئت هاکی استان همدان

  هیئت هاکی استان ایالم          شهرداري اراك                                               

  

    مسابقه  زمان  مسابقه. ش  تاریخ  روز
  هیئت هاکی استان همدان  نفت و گاز گچساران  9:00  1  1/8/93  پنجشنبه

  هیئت هاکی استان ایالم  شهرداري اراك  10:00  2    
  هیئت هاکی استان همدان  هیئت هاکی استان ایالم  17:00  3    
  شهرداري اراك  گچساراننفت و گاز   18:00  4    
  نفت و گاز گچساران  هیئت هاکی استان ایالم  9:00  5  2/8/93  جمعه
  هیئت هاکی استان همدان  شهرداري اراك  10:00  6    

  

  .تیمی می باشد 4باتوجه به انصراف تیم هیئت هاکی کرمانشاه این گروه :  توضیحات 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  برگشتدور  – Aمرحله اول ليگ برتر باشگاههاي كشور گروه 

  )گچساران ( کهگیلویه و بویراحمد به میزبانی استان 

  تيم هاي شركت كننده

  نفت و گاز گچساران                                                     هیئت هاکی استان همدان

  هیئت هاکی استان ایالمشهرداري اراك                                                         

  

    مسابقه  زمان  مسابقه. ش  تاریخ  روز
  هیئت هاکی استان همدان  نفت و گاز گچساران  9:00  7  15/8/93  پنجشنبه

  هیئت هاکی استان ایالم  شهرداري اراك  10:00  8    
  هیئت هاکی استان همدان  هیئت هاکی استان ایالم  17:00  9    
  شهرداري اراك  نفت و گاز گچساران  18:00  10    
  نفت و گاز گچساران  هیئت هاکی استان ایالم  9:00  11  16/8/93  جمعه
  هیئت هاکی استان همدان  شهرداري اراك  10:00  12    

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  دور رفت –Bمرحله اول ليگ برتر باشگاههاي كشور گروه 

  1393آبان ماه  9الی  8 تبریز

  تيم هاي شركت كننده

  گلستانهیئت هاکی استان                                                      هیئت هاکی استان لرستان

  شهرداري تبریز                                                      هیئت هاکی استان سمنان               

  

    مسابقه  زمان  مسابقه. ش  تاریخ  روز
  هیئت هاکی استان گلستان  هیئت هاکی استان لرستان  9:00  1  8/8/93  پنجشنبه

  هیئت هاکی استان سمنان  شهرداري تبریز  10:00  2    
  شهرداري تبریز  هیئت هاکی استان گلستان  17:00  3    
  هیئت هاکی استان سمنان  هیئت هاکی استان لرستان  18:00  4    
  شهرداري تبریز  هیئت هاکی استان لرستان  9:00  5  9/8/93  جمعه
  هیئت هاکی استان گلستان  هیئت هاکی استان سمنان  10:00  6    

  

  .تیم میباشد 4با توجه به انصراف تیم هیئت هاکی استان آذربایجان غربی این گروه : توضیحات

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  برگشتدور  – Bمرحله اول ليگ برتر باشگاههاي كشور گروه 

  به میزبانی استان سمنان

  تيم هاي شركت كننده

  هیئت هاکی استان گلستان                                                     هیئت هاکی استان لرستان

  شهرداري تبریز                                                      هیئت هاکی استان سمنان               

  

    مسابقه  زمان  مسابقه. ش  تاریخ  روز
  هیئت هاکی استان گلستان  هیئت هاکی استان لرستان  9:00  7  22/8/93  یکشنبه

  هیئت هاکی استان سمنان  شهرداري تبریز  10:00  8    
  شهرداري تبریز  هیئت هاکی استان گلستان  17:00  9    
  هیئت هاکی استان سمنان  هیئت هاکی استان لرستان  18:00  10    

  شهرداري تبریز  هیئت هاکی استان لرستان  9:00  11  23/8/93  دوشنبه
  هیئت هاکی استان گلستان  هیئت هاکی استان سمنان  10:00  12    

  

  

  

  

  

  

  


