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رویارویی پسران تکواندوکار در جام
آینده سازان المپیک

رقابت های تنیس قهرمانی پسران کشور

تنیسورها به نیمه نهایی رسیدند

تنیس�ورهای پی�روز موف�ق ب�ه حض�ور در مرحل�ه نیم�ه نهایی
رقابت های قهرمانی پسران کشور شدند.
س�ومین روز رقابت های تنیس قهرمانی زیر  16و  18سال پسران
کش�ور در محل مجموعه بی�ن المللی تنیس جهانش�هر و به میزبانی
هیئت تنیس استان البرز برگزار شد .
در پای�ان مرحل�ه یک چه�ارم نهایی رقابت ها نتایج زیر بدس�ت
آمد:

*در رده سنی زیر  16سال :

مهدی بهبودی  -علیرضا بهزادپور (  6-0و  6-3علیرضا بهزادپور )
ونداد غیبی  -سید محمد ایمان حسینی (  6-1و  6-4سید محمد
ایمان حسینی )
علی یزدانی  -اركين توتونچي مقدم (  6-3و  7-6اركين توتونچي
مقدم )
امید اصغری  -سهیل زندی فر (  6-3و  6-0امید اصغری )
*در رده سنی  18سال :
عرف�ان لیاقتمند  -محمد خوش خل�ق (  6-1و  6-0محمد خوش
خلق )
آریا حیدری  -اميرمحمد كچبي (  6-3و  6-2اميرمحمد كچبي )
حمیدرض�ا محم�دی  -محمدعل�ي ممقان�ي ني�ا (  6-4و 6-4
محمدعلي ممقاني نيا )
مهرشاد قفقازی بک  -محمد عرفان درويش نوري (  3-6 ، 6-0و
 6-3مهرشاد قفقازی بک )
س�رداوری این دوره از رقابت ها بر عهده محسن خداپرست داور
نشان سفید کشورمان است.

پایان هفته سوم لیگ فوتبال نوجوانان قم

س�ومین هفته از رقابت های فوتبال لیگ باش�گاه های استان قم
در رده س�نی نوجوانان به پایان رس�ید و پیروزی ارزشمند پیام برابر
ش�اهین به این تیم کمک کرد تا همچنان با رکورد  ۱۰۰درصد پیروزی
در صدر باقی بماند.تیم های پیام و ش�اهین در ورزش�گاه تختی قم با
هم روبرو شدند که پیام با  ۲گل حریف سرسخت خود را شکست داد
و با کسب سومین برد پیاپی همچنان در صدر جدول قرار گرفت .تیم
وح�دت نزدیک ترین تعقیب کننده پیام در دی�دار برابر اکباتان  ۸بر
 ۲پیروز ش�د و به رده دوم رسید.دیدار جذاب و پرگل سیاه جامگان و
عقاب با تس�اوی  ۴بر  ۴خاتمه یافت و مهام پلیمر توانست هما را  ۶بر
یک از پیش رو بردارد .سوهان محمد دیگر تیم پیروز این هفته بود که
 ۵بر صفر برابر س�رخ پوشان به پیروزی رسید.ثبت آمار تقریبی بیش
از  ۷گل برای متوسط هر بازی سبب شد فوتبال قم یکی از پرگل ترین
هفته های خود را پش�ت س�ر بگذارد اما در این میان ،رد و بدل شدن
این میزان گل بیش از آن که توان هجومی تیم ها را عیان کند ،نشان
دهنده ضعف دفاعی تیم ها است.در جدول رده بندی پیام  ۹امتیازی
و صدرنشین است ،وحدت شریف با  ۷امتیاز در رده دوم قرار گرفته و
مهام پلیمر با  ۶امتیاز ،تیم سوم است .ضمن این که در انتهای جدول
سرخپوشان و اکباتان همچنان بدون امتیاز و قعرنشین هستند.

اعزام تیم واترپلو جوانان به تاشکند

دبیر فدراس�یون شنا اعالم کرد که تیم ملی واترپلو جوانان ایران،
مهرم�اه به منظور ش�رکت در مس�ابقات قهرمانی آس�یا به تاش�کند
می رود.فرید فتاحیان با بیان اینکه تیم های برتر این مسابقات جواز
شرکت در رقابت های قهرمانی جهان را بدست می آورند به ایرنا گفت:
بر همین اساس اردوی های تیم واترپلو جوانان ایران را با دعوت از 27
ورزش�کار آغاز و این اردوها را تا قبل از اعزام به رقابت های قهرمانی
آسیا ادامه خواهیم داد.به گفته وی ،اردوی اول این تیم  8روز به طول
می انجامد و پس از آن  7بازیکن از ورزش�کارانی که برای ش�رکت در
این اردو حضور دارند ،از اردو خارج خواهند شد.
دبیرکل فدراسیون شنا ادامه داد :اردوی دوم ،هفته اول مهر ماه با
حضور  19بازیکن آغاز می شود و تا زمان اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا
مرتب این اردوها تکرار خواهد شد.فتاحیان اضافه کرد :البته این برنامه
فدراسیون برای اعزام تیم به این رقابت هاست و امیدواریم برای شرکت
نمایندگان زیر  19سال ایران در این مسابقات با مشکالت ارزی مواجه
نش�ویم.وی در پاسخ به س�وال دیگری مبنی بر اینکه فدراسیون شنا
چه برنامه اردویی دیگری برای ش�ناگران پیش رو دارد ،اظهار داشت:
در حال حاضر اردوی دیگری را پیش رو نداریم اما از روز گذش�ته در
س�منان  5شناگر  13تا  15س�ال از هر استان را گرد هم جمع کرده تا
بهترین ها را شناس�ایی و در آینده از آنان در تیم های رده های سنی
و باالتر اس�تفاده کنیم.به گفته وی ،برنامه شناسایی استعدادهای این
رده س�نی برای آینده این رشته بسیار اهمیت دارد و بنا است پس از
انتخاب برترین ها ،آنان در اس�تان های مبدا زیر نظر مربیان منتخب
فدراس�یون به طور مرتب ش�نا و برای این رش�ته ب�ه خوبی آموزش
ببینند.
وی تاکید کرد :بر اس�اس آنچه که در جلسات هماهنگی با مربیان
منتخب به توافق رس�یدیم مقرر شد ارسال گزارش عملکرد شناگران
تح�ت آموزش ب�ه طور هفت�ه ای و ماهیانه تهی�ه و در اختیار مربیان
تیم ها قرار بگیرد.

هفته هش�تم و نهم لیگ تکواندوی نوجوانان
پسر ،روز جمعه  23شهریورماه برگزار میشود.
دیدارهای هفته هش�تم و نه�م (پایان مرحله
اول) از بیس�ت و دومی�ن دوره لی�گ تکوان�دوی
نوجوانان پس�ر «جام آینده س�ازان المپیک» در
گروهه�ای اول و دوم با حض�ور  19تیم روز جمعه
 23ش�هریورماه به میزبانی خان�ه تکواندو برگزار
خواهد ش�د تا  8تی�م راهیافته ب�ه مرحله نهایی
مشخص و معرفی شوند.
رقابته�ای گروه اول در قالب  10تیم باش�گاه
ی�زدان ،هی�ات تکواندو اس�تان همدان ،باش�گاه
فرهنگ�ي ورزش�ي ذوب آه�ن اصفه�ان ،هی�ات
تکواندو اش�ترینان ،ل�وازم خانگی ک�ن ،فرمانیه،
هیات تکواندو استان زنجان ،هیات تکواندو استان
فارس ،هیات تکواندو شمال شرق تهران و مناطق
نفت خيز جنوب انجام میشود.
برنامه رقابتها گروه اول به شرح زیر است:

*هفته هشتم

تیم باشگاه یزدان – تیم لوازم خانگی کن
تی�م باش�گاه فرهنگ�ي ورزش�ي ذوب آه�ن
اصفهان – تیم هیات تکواندو استان زنجان
تیم هیات تکواندو ش�مال شرق تهران – تیم
هیات تکواندو استان همدان
تی�م مناط�ق نفت خي�ز جنوب – تی�م هیات
تکواندو اشترینان
تی�م هی�ات تکوان�دو اس�تان ف�ارس – تیم

فرمانیه

*هفته نهم

دوم به شرح زیر است:

تیم باش�گاه ی�زدان – تیم باش�گاه فرهنگي
ورزشي ذوب آهن اصفهان
تی�م ل�وازم خانگی کن – تیم هی�ات تکواندو
استان همدان
تیم هیات تکواندو اس�تان زنجان  -تیم هیات
تکواندو اشترینان
تیم هیات تکواندو ش�مال شرق تهران – تیم
فرمانیه
تی�م مناط�ق نفت خي�ز جنوب – تی�م هیات
تکواندو استان فارس.
گفتنی اس�ت در پایان هفته هفتم رقابت های
گ�روه اول ،تیم ل�وازم خانگی کن ب�ا  21امتیاز در
صدر جدول باقی ماند ،هوگوپوشان هیات تکواندو
اس�تان زنجان با  18امتیاز و تفاضل  30با یک پله
صعود رده دوم را به خود اختصاص دادند و باشگاه
یزدان نیز با  18امتیاز و تفاضل  26در جایگاه سوم
قرار گرفت.
همچنی�ن رقابته�ای گ�روه دوم نی�ز در
قالب  9تی�م قفل پ�ارس ،هیات تکوان�دو چاالن
چوالن ،تعاونی انقالب ش�هریار ،شهرداری تبریز،
آین�ده س�ازان لوازم خانگ�ی کن ،پ�اس قوامین،
هیات تکواندو اس�تان کرمانش�اه ،هيات تكواندو
شهرس�تان فردیس و هیات تکواندو جنوبغرب
تهران پیگیری خواهد ش�د .برنامه رقابتها گروه

*هفته هشتم

تیم شهرداری تبریز (استراحت)
تیم هیات تکواندو چ�االن چوالن – تیم پاس
قوامین
تیم هیات تکواندو شهرس�تان فردیس – تیم
قفل پارس
تیم هیات تکوان�دو جنوبغرب تهران – تیم
تعاونی انقالب شهریار
تی�م هیات تکواندو اس�تان کرمانش�اه – تیم
آینده سازان لوازم خانگی کن.

*هفته نهم

تیم هیات تکواندو چاالن چوالن (استراحت)
تیم شهرداری تبریز – تیم قفل پارس
تیم پاس قوامین – تیم تعاونی انقالب شهریار
تیم هيات تکواندو شهرس�تان فردیس – تیم
آینده سازان لوازم خانگی کن
تیم هیات تکوان�دو جنوبغرب تهران – تیم
هیات تکواندو استان کرمانشاه.
گفتنی است ،در پایان رقابت های هفته هفتم
مس�ابقات گ�روه دوم ،تی�م آینده س�ازان لوازم
خانگی کن با  13امتیاز و تفاضل  20در صدر جدول
ق�رار گرفت ،پاس قوامین با  13امتیاز و تفاضل 12
رده دوم را ب�ه خ�ود اختص�اص داد و تی�م هیات
تکواندو اس�تان کرمانش�اه نیز با  10امتیاز س�وم
شد.

اعالم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی
تدارکاتی تیم ملی فوتبال جوانان بانوان

اس�امی بازیکنان دعوت شده به
اردوی تدارکات�ی تیم مل�ی فوتبال
جوانان بانوان اعالم شد.
اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال
جوانان بانوان از  23ش�هریورماه در
مرک�ز ملی فوتب�ال آغاز می ش�ود
که کتایون خس�رویار ،سرمربی این
تیم اس�امی بازیکنان دعوت ش�ده
ب�ه اردوی تدارکاتی را به ش�رح زیر
اعالم کرد:
فاطمه ش�بان ،مرضی�ه فیضی،
میترا مس�عودی ،گلنوش خسروی،
ملیکا قاس�می و زهرا غریب زاده از
اصفهان
هانیه خداپرستی ،فاطمه امیری

و فاطمه قاسمی از فارس
غزال�ه بنی طالبی و زهرا علیپور
از چهارمحال و بختیاری
مارال ترکم�ان ،غزال�ه صالحی
پ�ور ،محدثه گ�ود آس�یایی،مریمی
محمدی از البرز
هان�ا حنیفه ،هس�تی س�هرابی،
س�میرا محمدپور و فاطمه مختومی
از کردستان
مبینا اعتماد از آذربایجان شرقی
ش�یوا س�لمان پ�ور و زه�را
خدابخشی از مازندران
مهدی�ه محم�ودی نی�ا و زه�را
علیزاده از کهگیلویه و بویراحمد
زهرا کیانی از خوزستان

برگزاری مسابقات آبهای آرام جوانان کشور

ثنا صادقی از کرمانشاه
فاطمه محمدی از خراسان رضوی
اردوی فوق تا روز  27ش�هریور
ماه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است اردوهای تدارکاتی
تی�م ملی زیر  19س�ال دخت�ران به
منظ�ور حضور در مرحل�ه مقدماتی
رقابته�ای قهرمانی جوان�ان فوتبال
بانوان آس�یا ک�ه در میانم�ار برگزار
خواهد شد ،تشکیل می شود.
تیم ملی فوتبال جوانان بانوان در
گروه  Fبا تیمهای میانمار ،فلسطین
و الئ�وس همگ�روه اس�ت .برهمین
اساس برنامه زمانبندی کامل گروه F
این رقابتها به شرح زیر است:

چهارشنبه دوم آبان

*ایران – فلسطین – ساعت 15
میانمار – الئوس – ساعت 18
جمعه  4آبان
*الئوس – ایران – ساعت 15
فلسطین – میانمار – ساعت 18

یکشنبه  6آبان

فلسطین – الئوس – ساعت 15
*میانمار – ایران – ساعت 18
تیم ه�ای اول هر گروه به همراه
دو تی�م از بهترین تیم های دوم هر
گروه ب�ه مرحله نهایی این رقابت ها
را پیدا می کنن�د .مرحله نهایی این
مس�ابقات با حض�ور  8تی�م برگزار
می شود.

اعزام کاراته کاهای تیم ملی به آلمان

ورزش جوان و نوجوان
اکبرنژاد :

تمامی آزادکاران ،نخستین میدان جهانی خود
را تجربه میکنند

س�رمربی تیم ملی کش�تی آزاد جوانان ایران گفت :تمامی نفرات
اعزامی به رقابتهای جهانی برای نخستین بار در یک میدان رسمی در
این رده سنی حضور خواهند داشت.
تقی اکبرنژاد در حاش�یه آخرین اردوی تیم کش�تی آزاد جوانان
ب�رای حض�ور در رقابته�ای جهانی اس�لواکی به مهر گف�ت :خاصیت
رده ه�ای پایه کش�تی این اس�ت که بچ�ه ها بالفاصله بعد از کس�ب
تجرب�ه و باروری به رده ه�ای باالتر می روند و ای�ن موضوع کامال در
رده نوجوان�ان و جوانان وج�ود دارد .هر چند این موضوع می تواند به
رده بزرگساالن کمک شایانی بکند ،اما در رده های نوجوانان و جوانان
همواره با نوعی تغییر همیشگی مواجه هستیم که طبیعتا کار را کمی
دشوارتر می سازد.
وی تصری�ح کرد :ب�ا توجه به همین ش�رایط ،تی�م اعزامی ما نیز
امسال با ترکیبی کامال جدید و کم تجربه نسبت به سال گذشته راهی
رقابتهای جهانی می ش�ود .تمامی نفرات ما در اوزان دهگانه نسبت به
ترکیب س�ال قبل تغیی�ر کرده اند و این جوان�ان در رقابتهای جهانی
امسال نخستین مصاف بین المللی و رسمی خود را در این رده تجربه
می کنند.
س�رمربی تیم کشتی آزاد جوانان ایران ادامه داد :البته ما با همین
ش�رایط می توانیم همین ترکیب را برای رقابتهای جهانی سال آینده
هم در اختیار داشته باشیم و طبیعتا تجربه این بچه ها برای رقابتهای
آتی بس�یار بیشتر خواهد ش�د .در مجموع از وضعیت تیم و انگیزه و
آمادگی بچه ها راضی هس�تم چون این نفرات تمرینات بسیار منظم و
خوبی را پشت سر گذاشته اند و حاال باید نتیجه این زحماتشان را در
رقابتهای جهانی بگیرند.
اکبرنژاد خاطر نش�ان کرد :ما در ش�رایطی راهی رقابتهای جهانی
می ش�ویم که همین تیم به تازگی با اکثر نفرات اعزامی توانس�ت در
رقابتهای قهرمانی آس�یا خ�وب نتیجه بگیرد .هر چن�د که نمی توان
رقابتهای آس�یایی را با پیکارهای جهانی مقایس�ه ک�رد اما به تمامی
بچه ها امیدوارم و همه آنها را الیق و شایسته کسب مدال می دانم.
وی در پایان با اش�اره به اینکه تمام سعی و هدف این تیم ،ارتقای
عنوان و جایگاه سال گذشته در رقابتهای جهانی است ،گفت :ما سال
گذش�ته توانس�تیم بر سکوی س�وم جهان قرار گیریم .این سومی در
حالی بدس�ت آمد ک�ه کادر فنی چهار م�اه قب�ل از رقابتهای جهانی
س�کاندار هدایت این تیم ش�د و طبیعت�ا زمان کافی ب�رای تجهیز و
آماده سازی نداشت .در نتیجه امسال باید بتوانیم عنوان سال گذشته
را ارتقا دهیم .البته کار بس�یار س�ختی پیش رو داریم و رقبای بسیار
توانمندی را باید از سر راه برداریم.
ترکیب تیم کشتی آزاد جوانان ایران در رقابتهای جهانی اسلواکی
به شرح زیر است:
 ۵۷کیلوگرم :رضا علی جان زاده
 ۶۱کیلوگرم :مهدی عشقی
 ۶۵کیلوگرم :امیرحسین مقصودی
 ۷۰کیلوگرم :امیرحسین کاووسی
 ۷۴کیلوگرم :علی سوادکوهی
 ۷۹کیلوگرم :سجاد غالمی
 ۸۶کیلوگرم :ابوالفضل هاشمی
 ۹۲کیلوگرم :عباس فروتن
 ۹۷کیلوگرم :سجاد عزیزی
 ۱۲۵کیلوگرم :امیر یاری
سرمربی :تقی اکبرنژاد
مربیان :مهدی برائتی ،حسن طهماسبی ،محسن دلیری
سرپرست :اسماعیل پلویی
مدیر فنی :امیر توکلیان
رقابتهای کش�تی آزاد جوانان قهرمانی جهان روزهای  ۳۰شهریور
تا اول مهرماه در شهر ترناوا کشور اسلواکی برگزار می شود.

پایان اردوی تیم ملی کاراته نونهاالن در آستارا

اردوی تی�م ملی کاراته نونهاالن جمهوری اسلامی ایران با هدف
حضور مقتدرانه در مس�ابقات آسیایی و جهانی در بندر مرزی آستارا
به پایان رس�ید.اکبر عبدلی ،سرمربی تیم ملی نونهاالن کاراته در این
خص�وص گفت :با توجه به اینکه ورزش کاراته المپیکی ش�ده اس�ت،
در تالش هس�تیم تا حضور مقتدرانه در مس�ابقات آس�یایی و جهانی
داش�ته باشیم .وی ادامه داد :در همین راستا ،سومین اردوی تیم ملی
نونهاالن کاراته جمهوری اسالمی ایران ،با حضور  45کاراته کا در بندر
مرزی آس�تارا برگزار ش�د .وی با بیان اینکه تمارین این اردو در خانه
اختصاصی کاراته آس�تارا برگزار ش�د ،افزود :کاراته کاهای  17استان
کش�ور در آن حضور داش�تند .عبدلی در بخش دیگر سخنان خود با
ایس�نا ،با تأکید بر اینکه بعد از برگ�زاری اردوی فوق در دومین دوره
لیگ کاراته وان ایران در اس�تان اردبیل ش�رکت خواهیم کرد ،یادآور
ش�د :شرایط ایده آلی را برای حضور در رقابت های ونیز ایتالیا داریم.
این مسابقات از  24تا  27آذرماه برگزار خواهد شد.

حضور  10ملی پوش در اردوی تیم ملی دارت جوانان

مس�ابقات قهرمانی آبه�ای آرام جوانان کش�ور  7و  8آذرماه در مواد
کایاک یکنفره و دونفره مسافت  1000متر 500 ،متر و  200متر و کانوکانادایی
ی�ک نف�ره و دو نف�ره مس�افت  1000متر 500 ،مت�ر و  200متر ب�ه میزبانی
شهرستان بوشهر برگزار می شود.
قایقران�ان رده س�نی جوان�ان ،متولدی�ن  1379لغای�ت 1382
هستند.
تیم ها متش�کل از  12نفر ش�امل  5قایقران کایاک و  5قایقران کانو و
یک مربی و یک سرپرست هستند و هر استان می تواند تنها یک قایق در
هر رویداد شرکت دهد.

تیم ملی کاراته ایران برای حضور شش�مین مرحله لیگ جهانی کاراته
موسوم به کاراته وان ،عازم آلمان شد.
این پیکارها از  ۲۳تا  25ش�هریور در شهر برلین با حضور  ۷۶۳کاراته
کا از  ۷۲کش�ور برگزار میش�ود .امیر مهدی زاده ،مجید حسن نیا ،بهمن
عس�گری ،مهدی خدابخشی ،ذبیح اله پورش�یب ،سجاد گنج زاده ،سامان
حیدری ،هامون درفشی پور و سعید احمدی
در بخ�ش م�ردان و حمی�ده عباس�علی و ط�راوت خاکس�ار در
بخ�ش بان�وان کارات�ه کاهایی هس�تند ک�ه در مس�ابقات آلمان ش�رکت
می کنند.

مرحله نخست فاز سوم اردوی تیم های ملی دارت جوانان پسران
و دختران کش�ورمان طی روزهای  24تا  27مهرماه به میزبانی استان
مازندران برگزار می شود و ملی پوشان جوان باید خود را تا ساعت 18
روز سه شنبه  24مهر به کادر فنی تیم ملی معرفی نمایند.
اسامی اردونشینان به شرح زیر است:
*بخش پسران :مهرداد سیفی(تهران) ایلیا خوشنودی(فارس)
آریان بهاری و پارس�ا کاظمی(گیالن) حس�ین شوش�تری و امیر علی
رمضانی(خراسان رضوی)
*بخش دختران :مهشاد عوض زاده و عسل عوض زاده(سمنان)
فاطمه کریمی و فاطمه صفی(اصفهان) .سرمربی :حمیدرضا مومنی.

