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ساپکو قهرمان مسابقات دسته دوم والیبال کارگران استان تهران

مسابقات دسته دوم والیبال کارگران استان تهران که با حضور بیش از
ده تیم از شرکتهای مختلف از آذرماه امسال آغاز شده بود ،با قهرمانی
تیم ساپکو پایان یافت.
در این رقابت ها که در قالب دو گروه پنج تیمی در مجموعه ورزشی
سایپا یدک برگزار می شد ،تیم ساپکو با چهار برد پیاپی به عنوان تیم

اول گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و در این مرحله موفق شد با
برتری دو بر یک در مقابل نفت بهران به فینال مسابقات راه یابد.
در بازی فینال این رقابت ها که یکشنبه نوزدهم دی ماه برگزار شد،
ساپکو و سینا دارو به مصاف یکدیگر رفتند و سرانجام ،تیم ساپکو با
نتیجه دو بر صفر توانست بر این تیم غلبه کرده ،عنوان قهرمانی این

دوره از مسابقات را از آن خود کند.
اعضای تیم والیبال ساپکو را در این مسابقات آقایان محمد میثم
حسینیفرد ،ساالر رهبری ،مهیار حسینیفرد ،مرتضی روحزاده،
وحید معصومی ،رضا بصیری ،رامین محمدی ،روحاهلل بابایی ،میالد
فوالدوند ،کریم ولیزاده ،علی وثوقیراد به سرپرستی اسرافیل بشارت
تشکیل میدادند که توحید جمالی مربیگری آنها را بر عهده داشت.
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اسالمشهر قهرمان مسابقات بدمینتون بانوان شد
مسابقات بدمینتون قهرمانی استان تهران به میزبانی
شرکت سایپایدک با حضور تیمهای کارخانجات
مختلف برگزارگردید.
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در پایان مسابقات نتایج تیمی و انفرادی بشرح زیر
رقم خورد؛
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