
 

 

 

 

 

 

 )دور ربگشت( مسابقات لیگ ربرت گلف ربانهم هفتگی 

 1401آاقیان  

  



 برنامه هفته اول

 7/11/1401و  6

  نتایج محل برگزاری تیم میهمان تیم میزبان ردیف

   مسجد سلیمان باشگاه گلف اصفهان  معراج مسجد سلیمان 1

   مسجد سلیمان باشگاه گلف قم  نفت و گاز مسجدسلیمان  2

   اهواز ملی حفاری اهواز  افق هندیجانتیم کسری  3

 گلف منطقه آزاد ارونداستراحت: تیم 

 

 برنامه هفته دوم

 14/11/1401و  13

  نتایج محل برگزاری تیم میهمان تیم میزبان ردیف

   آبادان نفت و گاز مسجدسلیمان  تیم گلف منطقه آزاد اروند 1

   اهواز معراج مسجد سلیمان ملی حفاری اهواز  2

   تهران تیم کسری افق هندیجان باشگاه گلف قم  3

 اصفهان گلف باشگاه استراحت: 

 



 برنامه هفته سوم

 21/11/1401و  20

  نتایج محل برگزاری تیم میهمان تیم میزبان ردیف

   اصفهان ملی حفاری اهواز  اصفهان گلفباشگاه  1

   اهواز تیم گلف منطقه آزاد اروند تیم کسری افق هندیجان 2

   مسجد سلیمان باشگاه گلف قم  معراج مسجد سلیمان 3

 مسجدسلیمان گاز و نفتاستراحت: 

 برنامه هفته چهارم

 28/11/1401و  27

  نتایج محل برگزاری تیم میهمان تیم میزبان ردیف

   مسجد سلیمان تیم کسری افق هندیجان نفت و گاز مسجدسلیمان  1

   تهران اصفهان گلفباشگاه  باشگاه گلف قم  2

   آبادان معراج مسجد سلیمان تیم گلف منطقه آزاد اروند 3

 اهواز حفاری ملیاستراحت: 



 برنامه هفته پنجم

 8/12/1401و  4

  نتایج محل برگزاری تیم میهمان تیم میزبان ردیف

   اهواز باشگاه گلف قم  ملی حفاری اهواز  1

   مسجد سلیمان مسجدسلیمان گاز و نفت معراج مسجد سلیمان 2

   اصفهان تیم گلف منطقه آزاد اروند اصفهان گلفباشگاه  3

 هندیجان افق کسری تیماستراحت: 

 برنامه هفته ششم

 12/12/1401و  11

  نتایج محل برگزاری تیم میهمان تیم میزبان ردیف

   اهواز معراج مسجد سلیمان تیم کسری افق هندیجان 1

   آبادان اهواز حفاری ملی منطقه آزاد اروندتیم گلف  2

   مسجد سلیمان اصفهان گلفباشگاه  مسجدسلیمان گاز و نفت 3

 قم گلف باشگاهاستراحت: 



 برنامه هفته هفتم

 19/12/1401و  18

  نتایج محل برگزاری تیم میهمان تیم میزبان ردیف

   تهران تیم گلف منطقه آزاد اروند باشگاه گلف قم  1

   اصفهان هندیجان افق کسری اصفهان گلفباشگاه  2

   اهواز مسجدسلیمان گاز و نفت اهواز حفاری ملی 3

 سلیمان مسجد معراجاستراحت: 

 


