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برای حضور در دور جدید اردوها؛

برگزاری سومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی
تنیس زیر  12سال دختران

 ۱۷شناگر به تیم ملی دعوت شدند

ورزش�کاران اردونش�ین تیم ملی تکواندو نوجوان�ان با حضور در
آکادمی ملی المپیک به تمرین پرداختند.
اردونش�ینان تیم ملی تکواندو نوجوانان پس�ر که تمرینات آماده
س�ازی خ�ود را جهت حضور در مس�ابقات کس�ب س�همیه المپیک
و قهرمان�ی نوجوان�ان جه�ان در خان�ه تکوان�دو پیگی�ری می کنند
ب�ا حض�ور کادر فنی ای�ن تی�م در آکادمی مل�ی المپیک ب�ه تمرین
پرداختند.
حام�د اصغ�ری در وزن  -63کیلوگ�رم ،علی اش�کوریان در وزن
 -73کیلوگ�رم و محمد خانی در وزن  +73کیلوگرم نفرات ش�رکت
کننده در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان هستند.
حس�ین لطف�ی در وزن  -45کیلوگ�رم ،آری�ن آرش در وزن
 -48کیلوگ�رم ،امی�ر ولیپ�ور در وزن  -51کیلوگ�رم ،امیرس�ینا
بختیاری در وزن  -55کیلوگرم ،حامد اصغری در وزن  -59کیلوگرم،
عرفان م�رادی در وزن  -63کیلوگرم ،محمد مه�دی عمادی در وزن
 -68کیلوگ�رم ،عل�ی اش�کوریان در وزن  -73کیلوگرم ،محمدعلی
خسروی در وزن  -78کیلوگرم و نیما مهرعلی در وزن  +78کیلوگرم
اعضای تیمملی را برای حضور در مس�ابقات قهرمانی جهان تش�کیل
میدهند.
نوجوانان اعزامی به مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان 2018
با هدایت محمدرضا زوار به عنوان س�رمربی و تی�م اعزامی به رقابت
ه�ای قهرمان�ی نوجوانان جهان زي�ر نظر وحيد عبدالله�ی به عنوان
سرمربي ،رشید فتاحی به عنوان مربی و وحید ناصری به عنوان مربی
بدنساز تمرينات خود را پيگيري میکنند.
گفتن�ی اس�ت مس�ابقات کس�ب س�همیه بازیه�ای المپی�ک
جوان�ان و دوازدهمی�ن دوره رقابته�ای قهرمان�ی نوجوان�ان
جه�ان  2018فروردینم�اه و ب�ه میزبان�ی "تون�س" برگ�زار
میشود.

اعالم تاریخ مسابقات ورود به اردوی تیم ملی
تکواندو مردان

اواخ�ر دهه اول فروردی�ن ،پیکارهای ورود به تی�م ملی تکواندو
برگزار می شود.
مس�ابقات ورود به اردوی تیم ملی تکواندو جوانان و بزرگس�االن
مردان ،هش�تم و نهم فروردین م�اه  97در  8وزن (،-53 ،-49 ،-46
 -73 ،-67 ،-62 ،-57و  +73کیلوگرم) به میزبانی فدراسیون تکواندو
کشورمان برگزار می شود .ثبت نام برای حضور واجدین شرایط در این
رقابت ها از  5فروردین ماه به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
اردوی آمادهس�ازی تیممل�ی ش�نای آقای�ان
برای حضور در بازیهای آسیایی و کسب سهمیه
مس�ابقات المپیک جوان�ان در اس�تخر قهرمانی
مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
باتوج�ه به لزوم برگزاری اردوی آماده س�ازی
تیم ملی ش�نا برای حضور در بازیهای آس�یایی
(جاکارتا  )۲۰۱۸و کسب سهمیه مسابقات المپیک
جوان�ان (بوینس آی�رس  ،)۲۰۱۸کادر فنی ،برنامه
اردوهای متمرکز تیمه�ای ملی به منظور تقویت،
ارزیابی و نظارت برعملکرد ورزش�کاران را اعالم
کرد.
از همین رو  ۱۷ورزش�کار برای حضور در دور
جدید اردوها دعوت شدند .این اردو از روز شنبه(
چهارم فروردین  97تا  ۱۱فروردین  )97به میزبانی

اس�تخر قهرمانی مجموعه ورزش�ی آزادی برگزار
می شود.
براس�اس اعلام کمیته فنی ،ع�دم حضور در
اردو در تاری�خ های اعالم ش�ده ب�دون مجوز ،به
منزله انصراف از عضویت و حضور در اردوهای تیم
های ملی و کلیه مسابقات برون مرزی در سال 97
است.
اسامی ش�ناگران دعوت شده به اردوی آماده
سازی تیم ملی شنا بدین شرح است:
آذربایج�ان ش�رقی :مهدی انصاری ،س�روش
قندچی
اصفه�ان :جمال چاوش�ی فر ،متین ُس�هران،
علیرضا یاوری
ته�ران :امیرعب�اس امرالله�ی ،علیرضا امین

زمردی ،متی�ن بالس�ینی ،آرمان صانعی ،س�پهر
دعوتی
خراس�ان رضوی  :سینا غالم پور ،علی فتحی،
سیدپارسا خورسندی
البرز :بنیامین قره حسنلو
کرمانشاه  :علی سراوند
کرمان  :علی رشیدی گوغری
مازندران  :امیرمحمد کاظمی
م ملی به این شرح است:
اسامی کادر فنی تی 
مربیان ملی :محس�ن س�میع زاده -خش�ایار
حضرتی
مربیان مدعو :س�یدمحمد موسوی (تهران)-
میثم سعادتی (خراسان رضوی) -گامر دیالنچیان
(اصفهان)صابر مهری (روانشناس).

برای حضور در مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک؛

ترکیب تیم ملی تکواندو نوجوانان دختر
مشخص شد

در رده پایه؛

لیگ تکواندو باشگاه های آذربایجان غربی
برگزار می شود

تکوان�دوکاران خردس�ال و نونه�ال آذربایج�ان غرب�ی امروز در
چارچوب لیگ استانی به مصاف یکدیگر می روند.
دیدارهای هفته چه�ارم از اولین دوره لیگ تکواندو خردس�االن
جام آینده س�ازان المیپ�ک و دومین دوره لیگ نونهاالن جام وحدت
امروز (پنجش�نبه) در سالن ش�هدای آهندوست شهرس�تان ارومیه
برگزار می شود.
برنامه رقابت ها به شرح زیر است:

*رده سنی خردساالن

شهید ادب جوی خوی _ هیات تکواندو اشنویه
قهرمانان کوثر سلماس _ هیات تکواندو پیرانشهر
شهید قلیزاده دادگستری _ میهن حامی رویال ارومیه
شهید موسوی دادگستری _ شهید تاک دادگستری
شهید ادب جوی خوی _ جگوار سرفراز ارومیه
قهرمانان کوثر سلماس _ هیات تکواندو تکاب
شهید ایمانی شاهین دژ _ شهید تاک دادگستری
میهن حامی رویال _ هیات تکواندو تکاب
شهید ایمانی شاهین دژ _ شهید قلیزاده دادگستری
قهرمانان کوثر سلماس _ شهید ادب جوی خوی
هیات تکواندو تکاب _ هیات تکواندو اشنویه
جگوار سرفراز ارومیه _هیات تکواندو پیرانشهر
شهید کیانی دادگستری _ شهید قلیزاده دادگستری
میهن حامی رویال ارومیه _هیات تکواندو اشنویه
شهید موسوی _ هیات تکواندو پیرانشهر

*در رده سنی نونهاالن

جگوار سرفراز ارومیه _ مبل اوان شاهین دژ
قهرمانان کوثر سلماس _ شهید صادقی دادگستری
قهرمانان کوثر سلماس _ جگوار سرفراز ارومیه
شهید کاظمی دادگستری _ تولیدی مبل اوان شاهین دژ
قهرمانان کوثر سلماس _ شهید شایسته دادگستری

شکست بسکتبالیستهای نوجوان ایران در
صربستان

اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان در صربستان با شکست در
یک مسابقه تدارکاتی آغاز شد.
تیم بس�کتبال نوجوانان زیر  ۱۶س�ال ای�ران در اولین روز اردوی
تدارکاتی صربس�تان با تیم مگا بلگراد ،نای�ب قهرمان لیگ نوجوانان
صربستان مسابقه داد و با نتیجه  ۹۲بر  ۸۶مغلوب این تیم شد.
بسکتبالیستهای نوجوان که برای مسابقات زیر  ۱۶سال قهرمانی
آس�یا آماده میش�وند ،در اردوی یک هفتهای صربستان با چهار تیم
دیگر این کشور مسابقه تدارکاتی برگزار میکنند و  ۲۹اسفند به ایران
باز میگردند.

تنیس�ورهای زیر  12سال در روز س�وم بازیهای انتخابی به مصاف
یکدیگر رفتند.
سومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس زیر  12سال دختران
با معرفی تنیسورهای پیروز به پایان رسید.
در پایان روز س�وم بازیها  ،ماندگار فرزامی با نتیجه (  6-0و )6-0
مهران�ا س�لیمانی پور را برد ،مهرانه ظهوریان ب�ا نتیجه (  6-1و )6-2
رژدا سبک روح را شکست داد و هانا سلطانی نیز با نتیجه (6-1 ، 6-7
و  ) 6-3مغلوب ملیسا مهرانی شد.
در روز چهارم مسابقات ماندگار فرزامی با رژدا سبک روح مسابقه
می دهد  ،مهرانا سلیمانی پور به مصاف ملیسا مهرانی می رود و مهرانه
ظهوریان و هانا سلطانی برگزار کننده دیدار پایانی خواهند بود.
این مس�ابقات با حضور نفرات برتر رنکینگ کش�وری برگزار می
گردد که از بین آنها ماندگار فرزامی  ،ملیس�ا مهرانی  ،روژدا س�بک
روح از تهران  ،مهرانا س�لیمانی پور اصفهان  ،هانا س�لطانی از قزوین
 ،مهرانه ظهوریان از خراس�ان رضوی به این مرحله از اردوی انتخابی
دعوت شدند.
نفرات برتر به رقابت های تنیس غرب آس�یا که از تاریخ  5لغایت
 12فروردین ماه  97در لبنان برگزار می گردد اعزام می شوند.
س�رداوری این رقابت ها بر عهده فریبا س�فید باف است و داوری
مسابقات نیز بر عهده پونه باقری و سعیده سعیدی است.

پیگیری تمرینات تیم ملی تکواندو نوجوانان پسر
در آکادمی ملی المپیک

ورزش جوان و نوجوان

تکواندوکاران نوجوان دختر تیم
ملی برای حضور در مسابقات جهانی
و کس�ب س�همیه المپی�ک جوانان
مشخص شدند.
با اعلام فاطمه صفرپور ،اعضای
تیم مل�ی تکواندو کش�ورمان برای

شرکت در مس�ابقات کسب سهمیه
المپیک جوانان و قهرمانی نوجوانان
جهان  2018مشخص شدند.
بر همین اساس مهال مومن زاده
در وزن  -44کیلوگرم ،یلدا ولی نژاد
در وزن  -63کیلوگرم و کیمیا همتی

پیروزی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان

دختران جوان فوتسالیس�ت تیم ملی ایران ،در یک بازی تدارکاتی به
پیروزی رسیدند.
دیدار دوس�تانه تیم ملی فوتس�ال جوانان بانوان با تیم پیش�رو تکین
تهران در س�الن فوتس�ال مرکز ملی فوتبال برگزار و در نهایت ش�اگردان
شهناز یاری با نتیجه  7بر یک پیروز میدان شدند.
گله�ای تی�م ملی فوتس�ال دخت�ران ج�وان را زیب�ا اف�روغ( 2گل)
رقی�ه صومع�ه(2گل) آین�ا خواج�ه ورزی( )2و مبین�ا نعمان�ی ب�ه ثم�ر
رساندند.
تیم ملی خود را مهیای رقابت های آسیایی می کند.

در وزن  +63کیلوگرم نفرات شرکت
کننده در مس�ابقات کس�ب سهمیه
المپیک جوانان هستند.
مبین�ا کل�ی ون�د در وزن -42
کیلوگرم ،مریم حاج علیزاده در وزن
 -44کیلوگ�رم ،مهلا مومن زاده در

وزن  -46کیلوگرم ،غزل سلطانی در
وزن  -49کیلوگرم ،کوثر اساس�ه در
وزن  -52کیلوگرم ،مبینا شاکری در
وزن  -55کیلوگرم ،مهسا کیادلیری
در وزن  -59کیلوگ�رم ،یل�دا ول�ی
ن�ژاد در وزن  -63کیلوگرم ،آناهیتا
توکل�ی در وزن  -68کیلوگ�رم و
کیمیا همت�ی در وزن  +68کیلوگرم
اعض�ای تیم ملی را ب�رای حضور در
مس�ابقات قهرمانی جهان تش�کیل
می دهند.
هدایت این تی�م برعهده فاطمه
صفرپور به عنوان س�رمربی ،نیلوفر
صفری�ان ،س�یده زه�را حس�ینی،
زهرا باباخانل�و به عنوان مربی و لیال
سلیمی به عنوان مربی بدنساز است.
مسابقات کسب س�همیه بازی های
المپیک جوان�ان و دوازدهمین دوره
رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان
 2018فروردی�ن م�اه و ب�ه میزبانی
تونس برگزار می شود.

پایان مسابقات آب های آرام نوجوانان کشور

نخستین دوره مسابقات آب های آرام قهرمانی کشور در رده نوجوانان
به پایان رسید.
در پای�ان ای�ن پیکاره�ا که ب�ه میزبانی بوش�هر انجام ش�د ،اس�تان
گیلان با کس�ب  2مدال طال 3،م�دال نقره و ی�ک مدال برنز بر س�کوی
نخس�ت ای�ن دوره از مس�ابقات ایس�تاد و تهران و بوش�هر ،دوم و س�وم
شدند.
ای�ن پیکارها در بخ�ش های کیندربوت  500متر،کای�اک یک نفره و 2
نف�ره  500متر،کایاک  2000مت�ر و کانوکانادایی یک نف�ره  500و  2000متر
برگزار شد.

کوهنوردی ایران صاحب سهمیه المپیک
زمستانی جوانان  ۲۰۲۰شد

کوهنوردی ایران در المپیک زمستانی جوانان در سال  2020دارای
س�همیه شد.براس�اس اعالم فدراس�یون جهانی کوهنوردی با اسکی
( )ISMFو تائی�د کمیته ملی المپیک ایران ،فدراس�یون کوهنوردی
و صعودهای ورزش�ی برای بازی های المپیک زمس�تانی جوانان ۲۰۲۰
سوئیس صاحب سهمیه شده است.
در واق�ع بر اس�اس رتب�ه بندی مس�ابقات کوهنوردی با اس�کی
قهرمانی آسیا که اوایل اس�فندماه در چین برگزار شد ،دو سهمیه در
بخش پس�ران و دختران برای المپیک زمستانی جوانان  ۲۰۲۰به ایران
داده شده است.
گفتن�ی اس�ت در رقابته�ای آس�یایی ونالن�گ چین ،تی�م ملی
کوهنوردی با اس�کی کشورمان با کسب  ۸مدال شامل  ۱طال  ۳نقره و
 ۴برنز پس از کشور چین در رتبه دوم آسیا قرار گرفت.
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¿Z/] ¾¼u |¿§ {§ É{Z¼ Z|Ì¼u ÉZ«M :½ZÅYÂy9609972214300664 ÃZ¼ ÊËZÆ
½Z/]ÂeY - Z/a ½Y/Æe Ê¿Z/¿ Ä/] Ä·Y \Ì^u |¿§ ÊnÀ³ z]ZÌ ¾Ìu ÉZ«M d·Z¯Á
:½Z³|/¿YÂy9 |uYÁ -178 Ôa -|Ì ¾ËÀ] `¼a \Àm -Y|¿YÌe Á -É«Z] ¾Ì] -d·Z
eY» Á ZÅ ¶´Àm ½Z»Z -zfY w -½YÆe Ê¿Z¿ Ä] \Ì^u |¿§ ÄfY§Y Z^ ÉZ«M .1
ÉÁ/Ì¿ º w -ÉÁÌa w -½YÆe Ê¿Z¿ Ä] Ê¸ |¿§ Êf¼Å Ë{Y ÉZ«M .2ÉY{Ìz]M
Ä/] :Z°/{´Æ¸»Z » ¾/¼i {Y{fY :ÄfYÂy8 |uYÁ -42 Ôa -Ê¿ZË ¹¯ ÄqÂ¯ -ÊËYÂÅ
Ê³|Ì Ä¸m ºfy ÃZ³{Y{ dÁ Ìa ©Â§ ÄÔ¯ Ã|¿Áa ¬» d«Á { 96/9/22 xËZe
.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] Á ¹ÔY Y

ÃZ³{Y{ ÉY

{ É{Z¼ Z|Ì¼u ÉZ«M Y d·Z¯Á Ä] ÊnÀ³ z]ZÌ ¾Ìu ÉZ«M dYÂy{Y{ Ây
§{ §¿| |/¿§ Äf/Y§Y Z^ -2 Ê¸ |¿§ Êf¼Å Ë{Y -1 ½ZËZ«M dÌ§ Ä] ¾¼u
Ä/¸»Z » ¾¼i {Y{fY Á 91/12/22 wÂ» 111808 ÃZ¼ Ä»ZÀ ËZ^» µZ]Y ÄfYÂy Ä] \Ì^u
]½ZÅYÂy ¶Ì¯Á ÉÂ Y tÌÂe ¾ËY Z] cYZy ÄÌ¸¯ ¹Z¼¿Y Ä] ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» ÃZnÀa ½YÌ» Ä
¯Y Ê¸/Y 32 Y Ê/§ 27 Ê/f^i Ô/a Ä/] Y Éf» 1000 ®¸» ²¿Y{ 6 ½ZËY ¶¯Â» Ä
Ä/] Ê³|Ì ÉZZ¬e Y~· dY Ã|»M { Ì¤¸· ªvf» ®¸» ¾°· Ã{Â¼¿ ÉY|Ëy ½Z³|¿YÂy
µZ/]Y Ä/¯ Y ÄfYÂy ZvËÂ¸e dYÂy{Y{ s] ½ZÅYÂy ¶Ì¯Á Äf^·Y {Y{ Y ÄfYÂy s
» ¹Ô f/Y Z/] ÃZ/³{Y{ .d/Y Ã{Â¼¿ dYÂy{ Y Ä¸»Z » ½Ô] ¹ÔY Á sÔY Ã{Â] Ä¸»Z
» ¼Á ¾/ËY Y d/Y Ä/¸»Z » Â/Â» Ê¼/ dÌ°·Z» Ä¯ Ã{Â¼¿ v» d^i ÃY{Y Y Ä·Â
¾ÌËM ½Â¿Z« 519 Á 515 ,198 ,3 ,2 {YÂ» Ä] Y|Àf»Á Ã{Y{ Ìze {YÁ Y ½ZÅYÂy ÄfYÂy
{¾Ì]Z/» Ê/§ Ä/¸»Z » ½Ô] ¹ÔY ¾¼ Ê¿|» ½Â¿Z« 392 ,391 ,390 {YÂ» Á Ê¿|» Ê{Y
§¾/¼i {Y{fY Ä] ¹¸» Á ¹Â°v» Ä¨ZÀ¼·Y Z] Y ½Z³|¿YÂy ¯~·Y| ®¸» Ä] d^¿ ¾Ì
]Ä/§ e ª^ ] ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y ªu Á ÊZÀZ¯ ÄÀËÅ dyY{a ,½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» ÃZnÀa ½YÌ» Ä
«Ì¤¸· ªvf» dÆm Y cZy Ä^·Z» Ây { ¾°Ì· |ËZ¼¿ Ê» ½ZÅYÂy ªu { Ê¿Â¿Z
{ Á Ã{/°¿ ÃZY ½M Ä] duY Ä] ½ZÅYÂy ¶Ì¯Á ÄfYÂy ½Âf { Ä¯ |ÀqÅ Ì^» ½|»M
c|uÁ ÉY Ä] {ZÀfYÁ dYÂy{Y{ s ¾°· dY Ã{Â¼¿ Ã{Z¨fY cYZy Ê¸¯ cZ^ Y
Ê/ZÀZ¯ ÄÀËÅ Ä¯ Zn¿M Y ÄËZÆÀ·Y .dY Â¯~» cYZy Ä^·Z» |ËÂ» 733 ÃZ¼ ÄËÁ
½Z/ÅYÂy Ä°ÀËY Y ¡Z§) dY Ã|¿ ËYÁ Ê¿Â¿Z« d¸Æ» { ®¸» Á Y Ê]ZËY dÆm
(|/Z^¿ Z/Ë |Z] cYZy Ä^·Z» ªvf» Ze Ã{Â^¿ ZË Ã{Â] ¸» ®¸» ½Â] Ì¤¸· ªvf» Y
{Ê/» µZ]Y ÄfYÂy ¾ËY Ä] d^¿ Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 259 Ã{Z» Ä] Y|Àf» dYÂy{Y
¶/]Z« ¡Ô]Y Y Á dÌ] ¥ Á ÉÂu µÁY ¦Ë{ Ã|¿YÂy Ä] d^¿ ÃZ³{Y{ ÉY .{{³
¹Á{ ¦/Ë{ Ã|/¿YÂy Ä] d^¿Á dY ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy¿ |Ë|ne
¥/ ÊÅYÂ/yYÁ d¸Æ» ¹Z¼eY Z] Á Ä^  ¾Ì¼Å { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« Á dÌ] ¥ Á Ê]ZÌ£
»|½Zf/Y ¿ |Ë|ne ¹fv» º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] c
.|Z] Ê» ½YÆe
Ê]YÆ ZË - ¾Å{Á Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 2 Ä^  ÌË
{-3660

