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ورزشي

(دوره جديد)
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ميز خبر
 10اسفند ،نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری
بانوان
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بهنام فر:

کاراته مسیر دشواری پیشرو دارد

ورزش جوان و نوجوان
آمادهسازی آسیایی ،دلیل غیبت سرمربی
تیروکمان در مسابقات جهانی!

دختران وزن�ه بردار تیم ملی از  10اس�فند وارد اردوی تدارکاتی

ب�ه گفته س�خنگوی فدراس�یون تیروکمان ،س�رمربی کرهای

نخس�تین اردوی تی�م مل�ی وزنهب�رداری بان�وان کش�ورمان

در ترکی�ب کادر فن�ی تیم اعزامی به مس�ابقات جهانی ق�رار نگرفته

ط�ی روزه�ای  10تا  12اس�فند ماه ب�ا حض�ور  15وزنه ب�ردار برگزار

تی�م مل�ی تیروکمان ایران ب�ه منظور حضور در مس�ابقات داخل

 15وزن�ه ب�ردار دع�وت ش�ده ،نف�رات برت�ر نخس�تین دوره

با ترکیبی متش�کل از ۹کماندار ریکرو و کامپوند در دو دو رده س�نی

س�نی نوجوان�ان و  6وزن�ه ب�ردار رده س�نی جوان�ان خواهن�د

بهزاد پاکزاد (مربی کامپوند) تنها مربی اعزامی با این تیم  ۹نفره است

تیم ملی ب�ه دلیل آمادهس�ازی کمانداران برای رویدادهای آس�یایی

می شوند.

است!

در دو رده س�نی نوجوان�ان و جوان�ان ب�ه میزبان�ی ش�هر اه�واز و

س�الن قهرمانی جهان روز گذشته عازم یانکتون آمریکا شد .این تیم

می شود.

بزرگس�االن و جوانان در این دوره مس�ابقات جهانی ش�رکت خواهد.

رکوردگی�ری کش�وری در ته�ران هس�تند ک�ه  9وزن�ه ب�ردار رده

بود.

در حالیکه «پارک میوک وون» سرمربی کره ای تیم ملی تیروکمان در

ای�ن نفرات کار خ�ود را زیر نظر مربیان (مری�م امراهلل از تهران و

تهران حضور دارد!

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جهانی آمریکا چیست؟» ،محمودزاده

 -1الناز باجالنی از استان کردستان

اولویت فدراسیون تیروکمان رویدادهای آسیایی است و آماده سازی

«دلیل غیبت س�رمربی تی�م ملی کره ای تیم مل�ی تیروکمان در

معصومه امانی از گیالن) آغاز می کنند.

*نوجوانان:

سخنگوی فدراس�یون تیروکمان در پاس�خ به این پرسش مهر گفت:
بیش�تر و بهتر کمانداران برای حضور در این رقابت ها اس�ت که اتفاقا

-2نگین ولیان از استان خراسان رضوی

شانس کسب مدال در آنها را هم داریم.

-3مهدیه کاللی از استان تهران

وی ادامه داد :مس�ابقات کاپ تایلند یکی از رویدادهای آس�یایی

 -4سیده نرگس میرزکی از استان تهران

پیش رو اس�ت .این رقابت ها از  ۱۹اسفندماه آغاز می شود .حضور در

 -5پارمیدا محمودیان از استان گلستان
 -6نیوشا مرادی از استان فارس

 -7مریم یارمحمدی از استان آذربایجان شرقی
 -8پریا حاجی علی اکبری از استان همدان

-9زهرا قدسی از استان آذربایجان شرقی

*جوانان:

 -1ندا قادری از استان خراسان رضوی

 -2مریم زارع از استان فارس

 -3فاطمه قدمی از استان فارس

-4فاطمه رضا نژاد از استان گلستان

 -5حدیثه حاجی کناری از استان مازندران
-6مریم قاره از استان زنجان

از تمام�ی نف�رات دع�وت ش�ده ب�ه تمرینات تی�م مل�ی بانوان

نی�ز در روز ورود آنه�ا ب�ه اردو ،تس�ت دوپین�گ گرفت�ه خواه�د
شد.

آغاز اردوی تدارکاتی دختران زیر  16سال در مرکز
ملی فوتبال
اردوی تدارکات�ی تیم گلی فوتبال دختران زیر  16س�ال از دیروز

آغاز ش�د تا بازیکنان تمرینات خود را زی�ر نظر کادر فنی برگزار
کنند.

این اردو در مرکز ملی فوتبال پیگیری می شود.

همچنین یک دیدار دوستانه برای این مرحله از اردو در نظر گرفته

ش�ده که بدین ترتیب دختران زیر  16سال روز جمعه با تیم ستارگان
بهار البرز روبرو می شوند.

برگزاری دوره بین المللی توسعه فوتبال پایه در
کرمان
دوره بین المللی توس�عه فوتبال پایه در حالی از  17اسنفد ماه در

کرمان آغاز می ش�ود که مدرس�ی این دوره بر عهده امیراالگیجچ از

بوسنی و امیر جعفری است.

در ای�ن دوره درب�اره برنامه آماده س�ازی یک فص�ل جامع برای

رده ه�ای س�نی(به ویژه ارائه تمرین�ات بانوان) ،برنامه آماده س�ازی

هفتگ�ی در رده ه�ای س�نی و نیاز تغذی�ه ای مرتبط ب�ا فوتبال پایه
تدریس می شود.

حضور ساکت در تمرین تیم ملی نونهاالن
دبیر فدراس�یون فوتبال در تمرین تی�م ملی نونهاالن حضور پیدا

کرد.

آخرین مرحله از تمرین تیم ملی فوتبال زیر  14س�ال پسران زیر

نظر محمد یاوری ،سرمربی و مهدی حیدری ،مربی تیم در زمین چمن

مصنوعی مرکز ملی فوتبال برگزار ش�د که محمدرضا ساکت ،دبیرکل
فدراس�یون فوتبال با حضور در این تمری�ن ،دقایقی را با بازیکنان به
گفتگو پرداخت.

س�رمربی تی�م مل�ی کاراته جوان�ان گفت:
ش�رایط کارات�ه کاهای کش�ورمان در رنکینگ
جهانی مناس�ب نیس�ت و برای کس�ب سهمیه
المپیک آرژانتین کار بسیار دشواری داریم.
مهران بهنام فر در خصوص اهداف تیم ملی
کاراته جوانان گفت :مهمترین میدان پیش روی
م�ا در س�ال  ۲۰۱۸بازیهای المپی�ک آرژانتین
است و با توجه به اینکه مهمترین مسیر کسب
س�همیه برای حضور در ای�ن رقابتها رنکنیگ
جهانی اس�ت ،باید تمرکز خود را در این بخش
قرار دهیم.
وی اف�زود :سیس�تم رنکینگ فدراس�یون
جهان�ی فع�ال ش�ده و نمایندگان کش�ورمان
وضعیت خوبی در این جدول ندارند .با یک تیم
بی تجربه مس�یر سخت کسب س�همیه را طی
خواهیم کرد و به همین دلیل باید هرچه زودتر
کار آماده سازی آغاز شود.
س�رمربی تی�م مل�ی نوجوان�ان و جوان�ان
خاطرنش�ان کرد :دو مرحله مسابقات کشوری
در اصفه�ان و انتخاب�ی تی�م ملی در س�نندج
را ب�ا دقت تماش�ا ک�رده و نفرات�ی را در کنار
مدال آوران به اردو دعوت کردیم .هدف ما این
است که از حداکثر توان خود بهره ببریم و فکر

نمی کنم کاراته کای شایسته ای در این رقابتها
از چش�م ما پنه�ان مانده باش�د .نفرات دعوت
ش�ده در روز نخست به رقابت پرداخته و در هر
وزن ی�ک نفر در اردو باقی مانده و طی روزهای
بعد و در کمترین زمان با نفرات مدال آور مبارزه
کرده و بهترین ها در اردومی مانند.
وی ادامه داد :طی روزهای آینده در جلسه
ای با مس�ئوالن فدراس�یون برنامه های آتی را
تنظی�م خواهیم کرد .بدون ش�ک اولویت اولیه
ما کسب سهمیه اس�ت و برنامه ها نیز برهمین
اساس تنظیم می شود.
بهن�ام فر در بخش دیگ�ری از گفت و گوی
خ�ود با مه�ر گف�ت :در س�ه وزن  -۶۸ ،-۶۱و
 +۶۸کیلوگرم فرصت کس�ب سهمیه داریم و با
توجه به نداشتن رنکنیگ و فاصله زیادی برای
رس�یدن به مکانهای باالی جدول باید در کنار
رقابتهای آسیایی ژاپن ،در رقابتهای کرواسی و
بلغارستان نیز حضور داشته و در هر سه میدان
به مدال دست پیدا کنیم.
س�رمربی تیم ملی ادام�ه داد :حتی اگر در
مس�ابقات قهرمانی آس�یا به مدال طال برسیم،
نمی توانیم فاصله زیاد تا صدر جدول رنکنیگ
را جبران کنیم .چرا که نفرات برتر کسب سهمیه

نکرده و فقط امتی�از آنها با ضریب  ۶در جدول
محاسبه می شود .در کرواسی نفرات اول و دوم
وزن  -۶۸کیلوگرم به صورت مس�تقیم کس�ب
س�همیه می کنن�د و در در دو وزن  -۶۱و +۶۸
کیلوگرم فقط نفراتی که به نش�ان طال برس�ند
جواز سفر به آرژانتین را دریافت می کنند.
بهنام فر با اش�اره به هزینه باالی حضور در
مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی «اوکیناوای»
ژاپ�ن اظهار داش�ت :بای�د ببنیم ش�رایط مالی
فدراس�یون اجازه اعزام هر س�ه تیم نوجوانان،
جوانان و امید را می دهد یا خیر .هزینه حضور
در این رقابتها برای هر نفر بس�یار باالس�ت و با
توجه به اینکه مس�ابقات همه رده های س�نی
ب�ه ص�ورت متمرکز برگ�زار خواهد ش�د ،بعید
می دانم چنین امکانی برای فدراس�یون وجود
داشته باشد.وی در پایان گفت :همه کشورها با
س�رمایه گذاری باال ب�رای حض�ور در المپیک
آرژانتی�ن از مدتها قبل کار راش�روع کرده اند
و نبای�د فرصت و زمان را از دس�ت بدهیم .چرا
که مسیر بسیار سختی پیش روی ماست و باید
ب�رای طی کردن این مس�یر از هر لحاظ تجهیز
شویم که مهمترین بخش آن حمایت مسئوالن
ورزش است.

معرفی اردونشینان تیم ملی بوکس جوانان

بوکس�ورهای دعوت ش�ده به
نخس�تین دور اردوه�ای تیم ملی
بوکس جوانان معرفی شدند.
پ�س از ب�ه پای�ان رس�یدن
صحبتها در یک ماه اخیر مبنی بر
برگزاری اردوی مش�ترک تیمهای
ملی جوانان و بزرگس�االن بوکس
با یکدیگر ،تصمیم فدراس�یون بر
آن ش�د که اردوی تی�م جوانان به
ص�ورت جداگانه آغاز ش�ود و 23
اردونش�ین این تیم معرفی شدند
که باید تمرینات خ�ود را زیر نظر

عبدالرضا انصاری از  8اسفند آغاز
کنند.
ن تا
ای�ن رقابته�ا  ۳۰فروردی 
ت به میزبانی کش�ور
 ۸اردیبهش� 
تایلند برگزار خواهد شد .در پایان
اردوها پ�س از برگ�زاری انتخابی
درون اردویی در نهایت  10بوکسور
راه�ی ای�ن رقابته�ا خواهن�د
شد.
اسامی نفرات حاضر در اردوی
تیم ملی به شرح زیر است:
وزن  49کیلوگرم :رضا حبیبی

میزبانی گرگان از تیم های پایه وزنهبرداری

و محمد عمران سوری زاده
کیلوگ�رم:
52
وزن
محمدعزیزپور و سبحان صحرایی
وزن  56کیلوگرم :دانیال ش�ه
بخش ،امیرحس�ین دولتی ،مبین
عالیی و شاهین عطالیی
وزن  60کیلوگ�رم :حس�ین
هادیان ،سامان موسی وند ،مهدی
امیری و هادی تنی
وزن  64کیلوگ�رم :ابوالفض�ل
امینی و عبدالحکیم بیگدار
وزن  69کیلوگرم :محمدنورانی،

محمد حس�ین قرب�ان زاده و آکام
مری
وزن  75کیلوگرم :اکبر مردمی
وزن  81کیلوگ�رم :امیررض�ا
مختاری و سجاد موسوی
وزن  91کیلوگ�رم :حس�ین
شادمان و امین صحرایی
وزن  +91کیلوگرم :علی سپهر
عبدالرضا انصاری ،اس�فندیار
محم�دی و الون�دی ب�ه عن�وان
کادرفن�ی هدایت تیم ملی جوانان
را برعهده دارند.

دومین پیروزی بلندقامتان جوان ایران

برگزاری هفته پایانی مسابقات هان مادانگ
استان البرز

ش�ادروان س�ید یوسف موس�وی" در هفته پایانی با حضور  150نفر از
پنج اس�تان به مناس�بت دهه مبارک فجر و در خانه تکواندو اس�تان

برگزار شد.

در پایان رقابتها تیم های آکادمی موس�وی الف ،اس�تان تهران و

رادین البرز به ترتیب به عنوان تیم های اول تا س�وم بر روی س�کوی

قهرمانی قرار گرفتند.

حضور در این رقابت ها پیگیری کند .اتفاقا قرار است از چهارشنبه هم

اردوی آماده سازی برای شرکت در کاپ آسیایی تایلند آغاز شود.

محمودزاده تصریح کرد :برای ش�رکت در ای�ن اردو  ۹نفر دعوت

شده اند اما بعد از بازگشت تیم ملی از مسابقات جهانی ،نفرات دیگری

هم به اردو اضافه خواهند شد.

«واقع�ا مس�ابقات آس�یایی برای فدراس�یون تیروکم�ان اولویت

بیش�تری نسبت به مس�ابقات قهرمانی جهانی دارد؟ اگر اینطور است

چه لزومی به ش�رکت در مس�ابقات جهانی است آنهم در شرایطی که

سرمربی تیم ملی کنار ملی پوشان نیست؟»

س�خنگوی فدراس�یون تیروکمان در پاس�خ به این پرسش گفت:

همیش�ه مس�ابقات آس�یایی به خص�وص بازی ه�ای آس�یایی برای

فدراس�یون اهمیت بیشتری داش�ته اس�ت .اعزام به رویدادی مانند
کاپ آسیایی تایلند هم در راستای آماده سازی بیشتر برای بازی های

آسیایی اندونزی است.

ترجی�ح مان این اس�ت س�رمربی تیم مل�ی بیش�تر در کنار تیم

اعزام�ی به این رویدادها باش�د .ب�ه هر حال مدال طلای تیرو کمان
بازی های آس�یایی اینچئون در بخش کامپوند در اختیار ایران اس�ت

(این مدال توس�ط اس�ماعیل عبادی کس�ب ش�د) و همی�ن موضوع

اهمی�ت حض�ور آم�اده و کامل در ای�ن رویداد را بیش�تر مش�خص
می کند.

محمودزاده تاکید کرد :اما اینکه با این ش�رایط هم در مس�ابقات

جهانی ش�رکت م�ی کنیم به خاطر تاکید فدراس�یون جهانی اس�ت.

داش�ته باشند و درصورت غیبت ،با جریمه مواجه می شویم .به همین

دلی�ل در مراحل مختلف مس�ابقات جام جهانی که تی�م ملی حضور
نداشت ،شرایط را برای اعزام تیم باشگاهی فراهم کردیم.

س�خنگوی فدراس�یون تیروکم�ان در پای�ان با ی�ادآوری اینکه

مس�ابقات قهرمانی جهان از پنجشنبه در آمریکا آغاز می شود ،گفت:
به ط�ور حتم و در صورت نیاز س�رمربی تیم ملی ب�ا مربی اعزامی به
آمریکا طی مدت زمان برگزاری این رقابت ها در ارتباط خواهد بود.
گوتی:

اگر بخواهند مربی رئال می شوم
گوتی س�رمربی تیم جوانان رئ�ال مادرید در مورد این بحث که به

عنوان سرمربی یا دستیار به تیم اصلی رئال ملحق شود صحبت کرد.

وی اظهار داش�ت  :اگر از من بخواهند مربی رئال شوم قطعا جوابم

مثبت اس�ت .چرا می توانم این فرصت را از دس�ت بدهم؟ این رویای

هر کسی است.قطعا برای دستیاری هم آماده هستم ( .مثل زیدان که
دس�تیار آنچلوتی ش�ده بود) .البته زیدان مربی بزرگی است و باید به
کاری که در این س�الها کرده احترام گذاشت .امیدوارم که فرصتی در

حال حاضر نباشد که سرمربی رئال شوم.

آغاز اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی آزاد
نونهاالن

شود.

رقابتهای نخس�تین دوره لیگ هان مادانگ اس�تان البرز "یادواره

اع�زام به آمریکا ،در تهران بماند و تمرین�ات دیگر کمانداران را برای

برنامه ریزی می کند و کش�ورها هم باید به اجبار حضور فعال در آنها

پش�تکار تمرینات خود را برگزار کنند تا آین�ده تیم های ملی تامین

رسید.

بر همین اس�اس تصمیم گرفته شد تا س�رمربی تیم ملی به جای

فدراس�یون جهانی برای اینگونه رویدادهای جهان�ی و برگزاری آنها،

دبی�رکل فدراس�یون فوتبال از بازیکنان خواس�ت ت�ا با تالش و

اولی�ن دوره لی�گ ه�ان مادان�گ اس�تان الب�رز ب�ه پای�ان

این رقابت ها در برنامه فدراسیون است.

اردوی بسترس�ازی تی�م ملی کش�تی آزاد نونه�االن از دیروز در

شهرستان امیدیه استان خوزستان آغاز شد.
اردوی مش�ترک تیمهای ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان کشور به
مدت  ۲۷روز در گرگان برگزار میشود.
این اردو از اول اس�فند آغاز و ورزشکاران تا  ۲۷این ماه تمرینات خود
را به منظور کسب آمادگی الزم برای حضور در رقابت های آسیایی زیر نظر
مربیان و کادر فنی برگزار می کنند.
ه�م اکن�ون اردوی تی�م مل�ی وزن�ه ب�رداری کش�ور در رده
س�نی نوجوان�ان در شهرس�تان عل�ی آب�اد در ح�ال برگ�زاری اس�ت
و پ�س از رکوردگی�ری ،اردوی آم�اده س�ازی در گ�رگان برگ�زار
می شود.

تیم ملی بسکتبال جوانان کشورمان در دومین بازی خود در پیکارهای
غرب آسیا مقابل عراق به برتری رسید.
در ادام�ه رقاب�ت ه�ای بس�کتبال جوان�ان غ�رب آس�یا در
ام�ان اردن ،تی�م مل�ی کش�ورمان ب�ه مص�اف ع�راق رف�ت ک�ه
ج�دال دو تی�م ب�ا نتیج�ه  109ب�ر  50ب�ه س�ود ای�ران ب�ه پای�ان
رسید.
ایران در بازی نخس�ت خود مقابل لبنان به پیروزی رسیده بود .گفتنی
اس�ت برترین ه�ای این پیکاره�ا به رقابت ه�ای قهرمانی آس�یا راه پیدا
می کنند.

در ابتدای این اردو مجید ترکان مسئول فنی تیم های پایه کشتی

آزاد ب�ا اعلام رئوس برنامه های تدوین ش�ده در ط�ول برگزاری این

اردوی  ٥روزه ،پیرامون نحوه صحیح و منطقی حمله و دفاع اصولی به
خصوص در نواحی مختلف تش�ک ،انواع زیرگیری ،سرگردن گیری و

در خاک با تشریح کامل انواع بارنداز ،کت کشی ها ،انواع فتیله پیچ و
دفاع اصولی ومنطقی در حالت های ذکر شده را توضیح داد و در ادامه
کش�تی گیران به مرور تکنیک و تاکتیک های آموزشی پرداختند.در

ادامه برنامه ها ی تدوین ش�ده از نونهاالن تست آمادگی جسمانی به

عمل خواهد آمد.

