
  

  

در محل سالن  09/02/97 روز يكشنبه مورخ دانشگاه اننكمسابقات ليگ فوتسال كارهفدهم هفته 

 و صانع نژادديدار را آقايان چهاراين  .قضاوتشدبرگزار  با انجام چهار ديدار پزشكي دانشگاه علوم

  بعهده داشتند.  غالمحسينيو  باغي وكهنه چيرچها

  تيم متيني   - 2تيم اورژانس  بازي اول:

راي ب  5 - 1ا نتيجه ب هم رفتند، كه اين بازي مصافبه  متينيو تيم  2اورژانسدو تيم  ديدار دراولين

 گل هاي  بار    2هر كدام يك بار و فالح زاده صلواتي  و عسگري،اميرانيبه پايان رسيد. متيني تيم

  ند.را هم بابايي به ثمر رسا 2ورژانس.تك گل ارساندند را به ثمرمتيني  تيم

  آران و بيدگلشبكه تيم   -بازي دوم: تيم بهشتي اورژانس 

در  كهشبكه آران و بيدگل مقابل هم صف آرايي كردند تيم در بازي دوم دو تيم بهشتي اورژانس و 

گل  6زننده بار ) 2خدايي( و )4(.مطهري برنده اين بازي بود 4 - 6با نتيجه  بهشتي اورژانس تيم نهايت

سلمان طاهري از  ر گلزني كردند.با )1صالحي( و )3در تيم مقابل عصار( بودند. اورژانس بهشتيتيم 

  شبكه آران و بيدگل تنها بازيكن اخطاري ديدار بود.تيم 

  تيم بهشتي الف  - 1بازي سوم: تيم اورژانس

 مصاف هم رفتند كه در نهايت دو تيم به نتيجه بهبهشتي الف تيم و  1اورژانستيم  دو سومدر ديدار 

        دو گلرا به ثمر رساندند و  1رضايت دادند.سبزه اي و خداديان دوگل اورژانس 2 - 2تساوي 

 وخيمه كبود 1اورژانستيم ند.سلمان خداداديان از را هم ايمان خيمه كبود به ثمر رسابهشتي الف  تيم

  شتي الف از داور كارت زرد دريافت كردند.بهتيم باقري از و هاشمي خواه  و

  تيم معاونت بهداشتي  - بازي چهارم: تيم معاونت دانشجويي 

 د.كن متوقفرا  معاونت بهداشتيتيم   2- 3 با نتيجه معاونت دانشجويي موفق شدتيم  چهارمبازي در 

              معاونت دانشجويي را به ثمر رساندند. هاي تيمگل بار )1حسين امامي(بار و  )2حميد ميثمي(

                 امامي و براتي از هم اخباري و مرتضوي به ثمر رساندند. اگل تيم معاونت بهداشتي ر  دو

  دريافت كردند. كارت زرداز داور معاونت دانشجويي تيم 

   نانكليگ فوتسال كار گزارش هفته هفدهم



  

09/02/79: يكشنبه           همهفته هفد نتايج  

 1  5                   متيني  2اورژانس                     1 

 2  4             آران و بيدگل     بهشتي اورژانس                     6 

 3  2                       1اورژانس بهشتي الف                     2 

  4  2             معاونت بهداشتي  معاونت دانشجويي             3 

  

:دهمهف جدول رده بندي مسابقات تا پايان هفته -  

بازي  نام تيم رديف  امتياز تفاضل گل خورده گل زده باخت تساوي برد 

51 بهشتي الف 1  9 3 3 64  32  32+  30 

51 معاونت بهداشتي 2  9 2 4 51 62  + 52  29 

51 متيني 3  8 4 3 49 25 21+  82  

1اورژانس  4  51  8 4 3 35 02  51+  82  

+1 32 33 6 0 8 14 معاونت دانشجويي 5  24 

51 شبكه آران و بيدگل 6  7 3 5 13  13  0 42  

51 بهشتي اورژانس 7  4 2 9 41 84  7-  41  

-19 38 19 8 3 3 14 بهداشت محيط 8  21  

2اورژانس  9  61  0 1 51  21  70 85 -  1 

 


