4

سه شنبه  15آبان  1397شماره  4320سال دوازدهم

ورزشي

(دوره جديد)

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

ميز خبر

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان:

روز جمعه؛

تکلیف جام شکوفه های تکواندو مشخص می شود

تکلیف جام ش�کوفه های تکواندو روز جمعه مش�خص می شود.
رقابته�ای هفته پنجم تا هفتم (پایانی) از مرحله نهایی چهاردهمین
دوره لیگ نونهاالن پس�ر «جام ش�کوفههای تکواندو» روز جمعه18 ،
آبانماه با حضور تیمهای قفل پارس ،لوازم خانگی کن ،هیات تکواندو
شهرس�تان فردیس ،هی�ات تکواندو اس�تان زنجان ،هی�ات تکواندو
شهرس�تان قزوین ،هی�ات تکواندو شهرس�تان صومعه س�را ،هیات
تکواندو استان فارس و هیات تکواندو شمالشرق تهران در فدراسیون
تکواندو برگزار میشود .برنامه رقابتها به شرح زیر است:

حضور در لیگ دسته یک ،اتفاق خوبی برای
ملیپوشان است

*هفته پنجم

تیم هیات تکواندو اس�تان فارس  -تیم هیات تکواندو شمالشرق
تهران
تیم هیات تکواندواس�تان زنجان – تیم هیات تکواندو شهرستان
قزوین
تیم لوازم خانگی کن  -تیم هيات تکواندو شهرستان فردیس
تیم قفل پارس – تیم هیات تکواندو شهرستان صومعه سرا

*هفته ششم

تیم هیات تکواندو استان فارس  -تیم لوازم خانگی کن
تیم هیات تکواندواس�تان زنجان – تیم هیات تکواندو شمالشرق
تهران
تی�م هي�ات تکواندو شهرس�تان فردی�س – تیم هی�ات تکواندو
شهرستان صومعه سرا
تیم هیات تکواندو شهرستان قزوین  -قفل پارس

*هفته هفتم

تیم هی�ات تکواندو اس�تان ف�ارس  -تیم هیات تکواندواس�تان
زنجان
تیم لوازم خانگی کن  -تیم هیات تکواندو شهرستان صومعه سرا
تیم هیات تکواندو شمال شرق تهران – تیم قفل پارس
تی�م هي�ات تکواندو شهرس�تان فردی�س – تیم هی�ات تکواندو
شهرستان قزوین
گفتنی است ،در پایان رقابتها هفته چهارم ،تیم لوازم خانگی کن
با کس�ب  10امتیاز و تفاضل  20در ص�در جدول ردهبندی قرار گرفت،
هیات تکواندو شمالش�رق ب�ا  10امتیاز و تفاضل  18دوم ش�د و قفل
پارس نیز با  9امتیاز رده سومی را به خود اختصاص داد.

پیگیری مسابقات تنیس رده های سنی در
اصفهان

مس�ابقات تنیس رده های سنی نونهاالن و نوجوانان کشور در دو
بخش پسران و دختران با معرفی نفرات برتر پیگیری شد.
در رده س�نی زیر  10س�ال پس�ران  ،رادين فهيمي  ،کامیار پرهام
دانیال مشتاقی فرد و سینا قورچیان راهی نیمه نهایی شدند .در رده
س�نی زیر  12س�ال  ،آرین حس�ن زاده و اميرمه�دي فرخ پور به
فینال رسیدند و در رد سنی زیر  14سال  ،آرین حسن زاده  ،امیرعلی
بی طرف  ،ع�ادل قپانچی و طاها وزیری حرمی به نیمه نهایی راه پیدا
کردند.
در رده س�نی زیر  10س�ال دختران  ،یاسمن یزدانی  ،هانا یقینی ،
آیناز داوری و فردخت علیمی با شکس�ت رقیبان خود به نیمه نهایی
رس�یدند .در رده سنی زیر  12سال  ،یاسمن یزدانی و مهرانا سلیمانی
پور به فینال صعود کردند و در رده سنی زیر  14سال  ،ماندگار فرزامی
با شکس�ت  2بر صفر خود مقابل سارا اصل رسولی به عنوان قهرمانی
دست پیدا کرد.
این مس�ابقات امروز با معرف�ی نفرات راه یافته ب�ه مرحله بعدی
رقابت ها پیگیری می شود.
در این دوره از رقابت ها  230شرکت کننده حضور دارند و به مدت
یک هفته برای کس�ب عنوان قهرمانی در اصفهان با بکدیگر مسابقه
می دهند.
سرداوری این دوره از رقابت ها بر عهده سام صدری است .

پایان مسابقات هندبال دختران منطقه دو کشور

مس�ابقات هندبال قهرمانی دختران منطقه دو کشور در شهر قم
برگزار شد و با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.
ای�ن پیکاره�ا با حض�ور تیمهای هیات هندبال پیش�وا ،باش�گاه
س�هگام ،هیات هندبال قرچک و ورامی�ن ،هیات هندبال قم و البرز به
صورت دوره ای برگزارشد که در پایان تیم هیات قرچک قهرمان شد
و تیم های البرز و هیات قم به ترتیب دوم و سوم شدند.
از دوم تا هشتم فروردین 98؛

مرحله مقدماتی المپیک توکیو برگزار می شود

مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال امید ایران از برگزاری مسابقات دور
اول مرحل�ه مقدماتی المپیک  2020توکیو در روزهای دوم تا هش�تم
فروردین و به میزبانی تهران خبر داد.تیم ملی فوتبال امید ایران برای
حضور در رقابت های مقدماتی المپیک  2020توکیو آماده می شود .
بهزاد آزاد ،مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال امید در خصوص مرحله
اول این رقابت ها گفت :مراس�م قرعه کشی مسابقات روز  16آبان در
مالزی برگزار خواهد شد و حمید استیلی هم به عنوان مدیر تیم ملی
امید ایران در این مراس�م حضور دارد .جمهوری اسلامی ایران پیش
از این درخواس�ت خودش ب�رای میزبانی از بازی ه�ای این مرحله را
اعالم کرده و بر این اس�اس ،مس�ابقات مرحله نخست در گروه ایران،
به میزبانی تهران و با حضور  4تیم برگزار خواهد ش�د.وی اضافه کرد:
این اتفاق بس�یار خوبی است که دور اول بازی ها در ایام ابتدایی سال
و در تهران برگزار می ش�ود و امیدواریم تیم ملی امید با اس�تفاده از
این فرصت بتواند مرحله نخست بازی ها را با اقتدار پشت سر بگذارد.
تمهی�دات اجرای�ی الزم در این خصوص دیده ش�ده و انش�اهلل تالش
می کنیم میزبان موفق و شایسته ای در این رقابت ها باشیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان با اشاره
به روند خوب تش�کیل تیم مل�ی نوجوانان ایران
گفت :حض�ور این تیم در رقابتهای لیگ دس�ته
یک ،باعث پیشرفت ملیپوشان خواهد شد.
حمید خلیلی درباره ش�رایط آماده سازی تیم
ملی بس�کتبال نوجوانان اظهار ک�رد :ترکیب تیم
بسکتبال  ۲۰۲۰ایران طی یک فرآیند و برنامهریزی
چن�د س�اله ایج�اد ش�ده و ب�ا برنامهریزیه�ای
منسجمی که داشته ،کارش ادامه پیدا کردهاست.
طبق هماهنگیهای آقای سلیمانی در باشگاه کاله
با فدراسیون ،این تیم به طور کامل زیر نظر باشگاه
کارش را ش�روع کرد و اکنون بازیکنانش در قالب
دو تیم قرار اس�ت در لیگ دس�ته یک کشور نیز
شرکت کنند.
خلیلی در پاسخ به این سوال که روند شناسایی
بازیکن�ان این تیم چطور پیش رف�ت ،گفت :تمام
این بازیکنان از مینی بس�کتبال شناسایی شدند.
ما در تمام اس�تانهای کشور استعدادیابی کردیم
و بهترینه�ای ایران را در قالب دو گروه ش�مال و
جنوب در آوردیم .بعد از س�ه سال گزینش کردیم
و بازیکنانی که از نظر فنی و فیزیکی شرایط خوبی
داشتند را حفظ کردیم .با اینکه کار زیر نظر باشگاه
کاله بود اما با هماهنگیهای انجام شده نام ملی بر
این تیم گذاش�ته ش�د و تیم  ۲۰۲۰شکل گرفت تا
شخصیت خوبی نیز برای بازیکنان ایجاد شود.
س�رمربی تیم ملی  ۲۰۲۰ایران ادامه داد :حاال
بازیکنان این تیم در قال�ب دو تیم کاله مازندران

و ش�مس تهران ق�رار گرفتهاند و در لیگ دس�ته
ی�ک ش�رکت میکنن�د .هدف م�ا این اس�ت که
بازیکنان بتوانند در ش�رایط مس�ابقه قرار گیرند
و با رقابتهای متعدد در مس�یر پیشرفت حرکت
کنند .فارغ از هر نتیجهای که کس�ب کنند حضور
در لی�گ میتوان�د تاثیر بس�یار خوب�ی روی این
بازیکنان بگذارد و باعث پیشرفتشان شود.
خلیل�ی در ادام�ه صحبت هایش با ایس�نا ،با
اش�اره به رون�د کاری این تیم تصری�ح کرد :همه
ای�ن بازیکنان از مینی بس�کتبال با ه�م بودند و
در کن�ار ه�م بازی کردهان�د .اکنون نی�ز کنار هم
در لی�گ ش�رکت میکنند .از همان ابت�دا که کار
شناسایی این بازیکنان شروع شد ،همه آنها تحت
آموزشه�ای کامل قرار گرفتند ت�ا با بهترین فضا
رشد کنند.
ای�ن بازیکن�ان حتی معل�م زبان داش�تند و
اکنون از نظر زبان انگلیسی هم مشکلی ندارند .با
حضور در لیگ نیز قطعا پیش�رفت خوبی به دست
میآورند تا انشاءاهلل برای رقابتهای غربآسیای
سال آینده آماده شوند.
او در پاس�خ به این س�وال که این بازیکنان از
نظر س�ایز بدنی در چه ش�رایطی قرار دارند ،بیان
کرد :از همان ابتدا روی این مس�اله توجه ویژه ای
داش�تیم و میتوانم بگویم که یکی از قدبلندترین
تیمهای ملی ساخته شدهاست .اکنون فورواردهای
ما ب�االی دو متر ق�د دارند و از نظ�ر فیزیکی هم
خوب هستند .ما حتی از ابتدا یک پزشک در کنار

بازیکنان داشتیم که ساختار بدنی بازیکنان را زیر
نظر داشت .با توجه به برنامهریزی چند سالهای که
این تیم داش�ته باید بگویم که یکی از نس�لهای
خ�وب در بس�کتبال در حال ایجاد اس�ت و قطعا
با حمایتهای بیش�تر فدراس�یون میتوان شاهد
آیندهای درخشان برای آنها بود.
س�رمربی تیم مل�ی بس�کتبال  ۲۰۲۰افزود :با
اضافه شدن استرالیا و نیوزلند ،رقابتهای آسیایی
س�طح باالیی به دست آوردهاست .استرالیا که در
رقابتهای زیر  ۱۸س�ال قهرمان ش�د ،نزدیک به
 ۵۰دیدار تدارکاتی بینالمللی داشت؛ تیمی که از
قهرمانیاش اطمینان دارد این تدارکات را داش�ته
که قطعا نشان از برنامهریزی آنها دارد .ما نیز باید
برنامهریزی داش�ته باش�یم و به نظرم حضور این
بازیکنان در لیگ دس�ته یک میتواند باعث رشد
آنها شود .حتی میتوان به حضور این تیم در فصل
آینده لیگ برتر هم فکر کرد.
خلیلی خاطرنشان کرد :به نظر من حضور این
بازیکنان در لیگ اتفاق بس�یار خوبی رقم خواهد
زد .همان سالی که تیم ملی در تهران قهرمان آسیا
ش�د نیز تیم جوانان در دسته یک شرکت کرد .با
اینک�ه آقای نوری بازیکنانش را ب�ه طور کامل در
اختیار نداش�ت اما بازهم نتیج�ه گرفت .حاال نیز
باش�گاه کاله با این برنامهریزی تیم  ۲۰۲۰را تحت
پوشش قرار داده و قطعا شاهد پیشرفت چشمگیر
این بازیکنان خواهیم بود .شرایط مسابقه خیلی به
پیشرفت ملیپوشان کمک خواهد کرد.

رویارویی نوجوانان تکواندوکار در جام
آیندهسازان المپیک

تکوان�دوکاران نوج�وان ،روز
پنجشنبه و در چارچوب رقابت های
لیگ ،به مصاف هم می روند.
دیدارهای هفته سوم و چهارم از
مرحله پایانی بیس�ت و دومین دوره
لیگ تکواندوی نوجوانان پسر «جام
آینده سازان المپیک» روز پنجشنبه
با حضور تیمهای پاس قوامین ،لوازم
خانگیک�ن ،هیأت تکواندو اس�تان
کرمانش�اه ،باشگاه فرهنگی ورزشی
ذوبآه�ن اصفهان ،باش�گاه یزدان،

هیأت تکوان�دو جنوبغرب تهران،
هی�أت تکواندو شهرس�تان فردیس
و هی�أت تکواندو اس�تان زنجان در
فدراسیون تکواندو برگزار میشود.
برنامه رقابتها به شرح زیر است:
*هفته سوم
تی�م هی�أت تکوان�دو اس�تان
کرمانش�اه – تی�م هی�أت تکوان�دو
استان زنجان
تیم باش�گاه یزدان – تیم هيأت
تکواندو شهرستان فردیس

نخستین پیروزی احمدیان در لیگ اتریش

نخس�تین مسابقه لژیونر تنیس روی میز ایران در اتریش با پیروزی به
پایان رسید.
امی�ن احمدیان ملی پوش ج�وان تنیس روی میز ایران در نخس�تین
مس�ابقه خود برای تیم بادن اتریش دو پیروزی به دست آورد .تیم بادن با
پیروزیهای احمدیان موفق به شکست تیم سوم لیگ اتریش شد.
احمدیان پارسال هم حضور در لیگ آلمان را تجربه کرده بود و سپس
سهمیه المپیک جوانان آرژانتین را به دست آورد.
نیما عالمیان دیگر ملی پوش تنیس روی میز ایران هم امسال در لیگ
فرانسه بازی میکند.

تیم پاس قوامین – تیم باش�گاه
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
تیم لوازم خانگیکن  -تیم هیأت
تکواندو جنوبغرب تهران
*هفته چهارم
تی�م هی�أت تکوان�دو اس�تان
کرمانشاه – تیم لوازم خانگیکن
تیم باشگاه یزدان – تیم باشگاه
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان
تی�م هيأت تکواندو شهرس�تان
ب
فردیس – تیم هیأت تکواندو جنو 

غرب تهران
تیم پ�اس قوامی�ن – تیم هیأت
تکواندو استان زنجان
در پایان هفته دوم این رقابتها
تی�م ل�وازم خانگیک�ن با کس�ب ۶
امتی�از و تفاض�ل هش�ت در ص�در
ج�دول قرار گرفت ،هی�أت تکواندو
زنجان با کس�ب  ۶امتی�از و تفاضل
هش�ت رده دوم را به خود اختصاص
داد و هیأت تکواندو کرمانش�اه با ۶
امتیاز و تفاضل چهار ،سوم شد.

پایان مسابقات رنکينگ اسنوکر کشور

فینال هفتمین دوره مس�ابقات رنکینگ کشوری اسنوکر زیر  21سال
برگزار ش�د و در آن امیر حس�ین باقری فرد با نتیجه  4بر  3مقابل عرفان
نادری مقدم به پیروزی دس�ت پیدا کرد و عنوان قهرمانی این مسابقات را
به خو اختصاص داد.
در دی�دار رده بن�دی محمدمیر نورزه ای از اس�تان البرز با نتیجه  3بر
صفر حس�ن ذبیح پور از اس�تان مازندران را شکس�ت داد و به مقام سوم
رسید.
در ای�ن رقاب�ت ه�ا بیش از  60ورزش�کار از سراس�ر کش�ور ش�رکت
کردند .

ورزش جوان و نوجوان
مسابقات قهرمانی جهان – ترکمنستان

شروع ناامیدکننده وزنهبردار جوان ایران

آغاز رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان در عشقآباد برای
وزنهبرداری ای�ران چندان امیدوارکننده نبود .رقابتهای دس�ته ۷۳
کیلوگرم وزنهبرداری قهرمانی جهان برگزار ش�د و حس�ین س�لطانی
نماینده  ۱۸ساله ایران بهعنوان نخستین نماینده ایران در این رقابتها
روی تخته رفت اما در پایان موفق به کسب مدال نشد .او همچنان در
رده س�نی جوانان است و برای نخس�تین مرتبه مسابقات بزرگساالن
جهان را تجربه میکرد اما تجربه نخست او در رده بزرگساالن چندان
موفق نبود.
حس�ین سلطانی در نخس�تین حرکت یک ضرب  ۱۴۲کیلوگرم را
باالی سر برد .برخواه سرمربی تیم ملی برای دومین حرکت شاگردش
 ۱۴۶کیلوگرم را درخواست کرد و سلطانی در مهار این وزنه هم موفق
بود .نماینده ایران در آخرین حرکت یکضرب پشت وزنه  ۱۵۰کیلوگرم
قرار گرفت اما وزنه را از پشت سر انداخت و نتوانست رکورد یکضرب
جوانان جهان را بشکند .به این ترتیب سلطانی با همان  ۱۴۶کیلوگرم
به کار خود پایان داد .او در پایان یکضرب پانزدهم ش�د اما در پایان
یکضرب ،رکورد جهان دو بار شکس�ته شد .ژیانگ شی از چین ابتدا
رک�ورد  ۱۶۱کیلوگرم را ثبت کرد و رکورد جهان را یک کیلوگرم ارتقا
داد .س�پس وزنه  ۱۶۴کیلوگرمی را مهار کرد و توانست دوباره رکورد
خودش را سه کیلوگرم ارتقا دهد و مدال طال بگیرد .وادزیم لیخاراد از
بالروس با  ۱۵۶کیلوگرم نقره گرفت .مدال برنز هم به لیندانگ فنگ از
چین با  ۱۵۵کیلوگرم رسید.
س�لطانی در نخستین حرکت دوضرب ،وزنه  ۱۷۴کیلوگرم را مهار
کرد .در حرکت دوم نتوانس�ت  ۱۷۸کیلوگرم را باالی س�ر ببرد .او اگر
وزنه  ۱۷۸کیلوگرم را هم میزد ،رکورد مجموع جهان را میشکس�ت
اما ناکام ماند .در حرکت سوم تصمیم داشت به رکورد دوضرب جوانان
جهان ( ۱۷۹کیلوگرم) حمله کند اما موفق نش�د رکورد  ۱۸۰کیلوگرم
را ثب�ت کن�د .در صورتی که او وزن�ه  ۱۸۰کیلوگرم را مه�ار میکرد،
میتوانس�ت عالوه بر رک�ورد دوضرب ،رکورد مجم�وع جوانان جهان
( ۳۲۳کیلوگ�رم) را هم بش�کند .به این ترتیب نماین�ده ایران با ثبت
رک�ورد  ۱۴۶یکضرب 174 ،دوضرب و مجم�وع  ۳۲۰کیلوگرم به کار
خ�ود پایان داد و در رده نوزدهم جهان قرار گرفت.در حرکت دوضرب
ژیانگ شی از چین ،جنگ سیک وون از کره جنوبی و نجات رحیموف
از قزاقس�تان با مهار وزنههای  190 ،196و  190کیلوگرم به ترتیب اول
تا سوم شدند .در این حرکت نیز ژیانگ شی با مهار وزنه  196کیلوگرم
موفق ش�د رکورد جهان را یک کیلوگرم جابهج�ا کند .اما در مجموع
وزن  73کیلوگرم ،ژیانگ شی از چین ،جنگ سیک وون از کره جنوبی
و وادزیم لیخ�ارد از بالروس با رکوردهای  348 ،360و  343کیلوگرم
در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند و سلطانی با رکورد مجموع 320
کیلوگرم در رده نوزدهم به کار خودش پایان داد.

سومی "علیرضا فیروزجا" در مسابقات شطرنج آلمان

ش�طرنج باز نوجوان کشورمان در مس�ابقات آلمان به عنوان سوم
دست پیدا کرد.مس�ابقات آزاد آلمان با حضور  496شطرنج باز از 33
کش�ور طی  9دور به روش سوئیس�ی برگزار شد که درپایان "علیرضا
فیروزجا" هم امتیاز با نفر اول و با کس�ب  7/5امتیاز در جایگاه س�وم
ایس�تاد".ایگور کوالنکو" و "گابور پپ" هر دو با  7/5امتیاز و به لطف
پوئن شکنی در رده های اول و دوم قرار گرفتند.

میزبانی قم در مسابقات تنیس روی میز دختران
نونهال کشور

فدراس�یون تنی�س روی می�ز ،میزبان�ی مس�ابقات پینگ پنگ
نونهاالن دختر کش�ور موس�وم به هوپس را به قم واگذار کرده اس�ت
و این مس�ابقات طی روزهای  ۲۳تا  ۲۵آب�ان در خانه تنیس روی میز
استان قم برگزار می ش�ود.قم که پیش از این بارها میزبانی مسابقات
رده های سنی پایه کشور را در رشته تنیس روی میز بر عهده داشته
اکنون در رده نونهاالن میزبان ش�ده است و برگزاری این رقابت ها در
ق�م ،فرصت تازه ای برای دختران نونهال پینگ پنگ باز قم و افزایش
س�طح فنی آن ها پدید می آورد.محمد عموییان رئیس هیئت تنیس
روی میز اس�تان قم با تأیید این مطلب به مهر گفت :در این مسابقات
تیم هایی از استان های مختلف در قم حضور پیدا می کنند و برگزاری
رقابت های هوپس ،با هدف اس�تعدادیابی برتری�ن پینگ پنگ بازان
کشور برگزار می شود.

پایان مسابقات کیک بوکسینگ
چهارمحال و بختیاری

مس�ابقات قهرمانی کیک بوکس�ینگ آقایان استان چهارمحال و
بختیاری با حضور تیم های شهرکرد ،سامان ،هفشجان ،لردگان ،اردل،
بلداجی و فارس�ان و در چهار رده س�نی نونه�االن ،نوجوانان ،جوانان
و بزرگساالن در مجموعه ورزش�ی انقالب شهرکرد برگزار و تیم های
برتر معرفی ش�دند.تیم لردگان با کس�ب هفت مدال طال ،شش نقره،
و چهار برنز مقام نخس�ت را به خود اختصاص داد و تیم های س�امان
نیز با کس�ب ش�ش مدال طال ،چهار نق�ره و دو برنز مق�ام دوم و تیم
فارسان باس�ه مدال طال و پنج نقره مقام سوم را کسب کرد.همچنین
تیم سامان در این دوره از رقابت ها به عنوان فنی ترین تیم مسابقات
شناخته شد.

