
  قهرمانی مناطق خوابگاهی پسران دانشگاه صنعتی شریف

  1398 جام رمضان     

، فوتسال و تنیس روي میز قهرمانی مناطق والیبال اقدام به برگزاري مسابقات بدنی تربیتمدیریت  رساند میبه اطالع دانشجویان ساکن خوابگاه 

  :نموده است

  و متأهلین آزادي ،وزواییشهید ، 3خوابگاه هاي طرشت :منطقه دو  / ی نژاد، شادمان و حیدرتاشاحمدي روشن، مصل

  والیبال

  مکان  تیم  نتیجه بازي  تیم  گروه  زمان

21:00  
  نهایی نیمه

  ائتالف سرخابی 3 2  کمرشکن

  خوابگاه سالن

  احمدي روشنشهید 

      آلیانس 0 3  آلپ الر  22:00

      آلیانس 3 2  کمرشکن  بندي رده  21:00

  آلپ الر 3 2  ائتالف سرخابی  فینال  22:00

  فوتسال
  مکان  تیم  نتیجه بازي  تیم  گروه  زمان

21:00  
  نهایی نیمه

  ائتالف 3 0  نساجی مازندران

  خوابگاه سالن

  احمدي روشنشهید 

  گریو و خاطراتش 2 6  سر اَلک  22:00

  گریو و خاطراتش 3 1  نساجی مازندران  بندي رده  21:00

  سر اَلک 1 5  ائتالف  فینال  22:00

  تنیس روي میز
  مکان  تیم  نتیجه بازي  تیم  مرحله  زمان

21:00  
یک چهارم 

  نهایی

  پارسا سنگی 3 2  حسین مرشدي

  خوابگاه سالن

  3طرشت 

  آریا مهرمحمدي 3 0  احمدرضا حسن شاهی

  آرمان زرین 0 3  مهدي حیدري دوست

  جواد حمیدي 0 3  علی گرامیان نژاد

  نهایی نیمه  15
  علی گرامیان نژاد 3 2  پارسا سنگی

  مهدي حیدري دوست 1 3  آریا مهرمحمدي

16  
  مهدي حیدري دوست 3 0  پارسا سنگی  بندي رده

  آریا مهرمحمدي 3 2  علی گرامیان نژاد  فینال
  

 .مدیریت تربیت بدنی مراجعه فرمایید و کانال تلگرام براي آگاهی بیشتر از اخبار و اطالعیه هاي ورزشی به پایگاه اینترنتی

sport.sharif.ir                                                                                    @sharifsports 

  مدیریت تربیت بدنی                                                                                                                                                                                                    

قهرمانی مناطق خوابگاهی پسران دانشگاه صنعتی شریف مسابقات       

  

  

  

  

به اطالع دانشجویان ساکن خوابگاه 

نموده است به شرح ذیل ي پسرانها خوابگاه 2و  1

احمدي روشن، مصلشهید خوابگاه هاي  :منطقه یک

زمان  تاریخ  بازي

  یک شنبه  1

29/2/98  

21:00

2  22:00

  سه شنبه  3

31/2/98  

21:00

4  22:00

  

زمان  تاریخ  بازي

  شنبه دو  1

30/2/98  

21:00

2  22:00

  شنبهچهار  3

1/3/98  

21:00

4  22:00

  

زمان  تاریخ  بازي

1  

  شنبه

4/3/98  
21:00

2  

3  

4  

5  

  شنبهیک 

5/3/98  

15:00
6  

7  
16:00

8  

براي آگاهی بیشتر از اخبار و اطالعیه هاي ورزشی به پایگاه اینترنتی

sport.sharif.ir

                                                                       


