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دوشنبه 26فروردين  1398شماره  4437سال دوازدهم

ورزشي

(دوره جديد)
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ميز خبر
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شاندیزی:

مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان:

باید میدان را برای جوان تر ها آماده کرد
مدیر فنی تیم ملی فوتس�ال بانوان گفت :ب�ا جوانگرایی و اعتماد

کردن به بازیکنان جوان می توان آینده خوبی برای تیم ملی فوتسال

تورنمنت ها و بازی های دوستانه ،تجربه بازیکنان
را افزایش می دهد

بانوان متصور بود.

ورزش جوان و نوجوان
انصراف تیم هندبال جوانان دختر از مسابقات
قهرمانی آسیا
پانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا

 29تیر تا  7مرداد به میزبانی بیروت لبنان برگزار میشود.

در ای�ن دوره از مس�ابقات کش�ورهای چین ،ژاپن ،ک�ره جنوبی،

علی رعدی درباره آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتس�ال از روز

قزاقســتان ،ازبکس�تان ،لبنان ،هند و چین تایپه حضور دارند .این

 26فروردی�ن م�اه در مرکز ملی فوتبال گفت:ای�ن اردو با هدف آماده

درحالی اس�ت که قرار بود تیم ایران نیز در این بازیها حضور داشته

بود .بازیکنان در این تورنمنت محک جدی می خورند و تجربه مفیدی

پی�ش از این باره�ا هندبال ایران ب�ه دلیل انصراف از مس�ابقات

س�ازی بازیکنان جهت شرکت در تورنمنت چهارجانبه روسیه خواهد

باشد اما انصراف خود را اعالم کرد.

را کسب خواهند کرد.

ی متحمل جرایم سنگین از سوی
پس از برگزاری مراس�م قرعه کش� 

وی در ادام�ه اف�زود :مس�ابقات چهارجانب�ه روس�یه از  15تا 19

کنفدراسیون هندبال آسیا شده بود.

اردیبهش�ت م�اه با حضور تیم های اس�پانیا ،پرتغال ،روس�یه و ایران

قرعه کشی این مسابقات در بیروت انجام شد که شرح زیر است:

بود و برای ما این موقعیت بس�یار با ارزش است .باید بهترین استفاده

کره جنوبی ،چین ،قزاقستان ،چین تایپه

جدی برای بازیکنان خواهد بود.

لبنان ،ژاپن ،ازبکستان ،هند.

برگزار خواهد ش�د که این تورنمنت از س�طح باالیی برخوردار خواهد

گروه :A

را از ش�رکت در این تورنمنت ببریم .رقابت با اس�پانیا و پرتغال محک

گروه :B

وی در خصوص عدم دعوت برخی از بازیکنان به اردوی تدارکاتی

تیم ملی دارت دانشجویان تشکیل می شود

تیم ملی فوتس�ال گفت :وقتی بازیکنی به اردو دعوت می ش�ود مگر
قرار است تا آخر عمر به اردوی تدارکاتی دعوت شود؟اینکه بازیکنان

ریی�س انجمن دارت دانش�گاههای کش�ور از تش�کیل تیم ملی

مختلفی س�الهای زیادی برای این تیم ملی زحمت کش�یده و افتخار

دانشجویان برای اولین بار خبر داد.

آفرین بوده اند جای تقدیر دارد اما معتقدم باید میدان را برای جوان

محمدرض�ا ش�هابی در ای�ن خص�وص اظه�ار داش�ت :س�ال

ت�ر ها آم�اده کرد و به آنها فرص�ت داد .برخی ای�ن دو اردو را حضور

گذش�ته ط�ی تفاهم نام�ه ای ک�ه ب�ا وزارت علوم،تحیقیق�ات و فن

نداش�تند.فکر می کردیم بازهم حضور نخواهند داشت و شانس را به
دیگ�ر بازیکن�ان دادیم تا جوان تر ها خودش�ان را نش�ان دهند و به

همین دلیل از آنها دعوت نشده است .انشاهلل در اردوهای بعدی تدابیر
ویژه تری را برای حضورشان در نظر می گیریم.

وی در پایان گفت :آینده نگری اولویت ما است .تیم جوانی داریم

و باید اعتماد کنیم و به آنها ثابت کنیم که می توانند موفق ش�وند .با
جوانگرای�ی و اعتماد کردن به بازیکنان ج�وان می توان آینده خوبی

برای تیم ملی فوتسال بانوان متصور بود.برنامه ما ،هدفمان و تفکرمان

این اس�ت که یک تیم جوان داشته باش�یم 15.بازیکن زیر  17سال را
شناس�ایی کردیم و باید روی جوان ها تمرکز کرده و س�رمایه گذاری

کنیم تا موفق شویم.

گفتنی اس�ت ،اردوی تدارکاتی این تی�م  31تا فروردین پیگیری
می شود.

مدالهای رنگین کشتی گیران ایران در مسابقات
ترکیه

آوری ایجاد ش�د نس�بت ب�ه راه ان�دازی انجمن دارت دانش�گاههای

س�رمربی تیم ملی فوتسال زیر  20سال ایران
گف�ت :در هربازی تدارکاتی با پ�ی بردن به نکات
ضعف و قوت بازیکنان ،برای حضور در مس�ابقات
اصلی برنامه ری�زی دقیق تری داریم و به روند رو
به رشد تیم کمک خواهیم کرد.
حمید شاندیزی در خصوص برگزاری دیدارهای
تدارکاتی ایران مقابل روس�یه اظهار داشت :بازی
برابر روسیه اولین بازی بین المللی بعد از مقدماتی
قهرمانی آسیا بود که تیم به سرعت شکل گرفت.
اردوه�ای تدارکاتی مس�تمری را برگزار کرده و با
توجه به اینکه یکس�ری مش�کالت در مس�ابقات
مقدمات�ی آس�یا داش�تیم  ،با برگ�زاری تمرینات
مداوم و اردوهای پی در پی ،خوش�بختانه روندی
رو ب�ه جل�و داش�تیم .در واقع بازیکنان ش�رایط
تاکتیکی را درک کرده و در اولین دیدار دوس�تانه

برابر روس�یه و همینطور دومین بازی ،فوق العاده
ظاهر شدند.
وی ادام�ه داد :عملکرد فن�ی بازیکنان در هر
دو بازی بس�یار خوب بود و فقط توپ های ما وارد
گل نش�د .اگر توپ های ما به گل تبدیل می ش�د
ه�ر بازی را با اختالف  5گل م�ی بردیم .ما قدرت
فوتسال اروپا را به ایران آوردیم تا ایرادات خود را
متوجه شویم .بازی پرفشاری را داشتیم و به نقاط
ضعف و قوت خود پی بردیم.
وی در ادامه گفت :تورنمنت بعدی در کش�ور
چین تایپه اس�ت که ب�ا تیم های ژاپ�ن ،اندونزی
و چی�ن تایپه ب�ازی خواهیم کرد .حض�ور در این
تورنمنت بس�یار مهم است .تیم های بسیار خوبی
در این پیکارها حضور دارند و باعث خواهد شد تا
ملی پوشان محک جدی بخورند.

سرمربی تیم ملی فوتسال زیر  20سال تصریح
ک�رد :به هیچ عنوان نتیجه گرا نیس�تم .ابتدا باید
آم�وزش درس�ت و تجربه کس�ب ک�ردن را برای
بازیکن�ان درنظر بگیریم س�پس تفکرمان را برای
برد و پی�روزی تقویت کنیم .هدفم�ان از بازیهای
تدارکاتی صرفا بردن نیس�ت .در بازی دوم مقابل
روس�یه ،نکته مثبتی که اتفاق افتاد و بسیار از آن
خوش�حالم ،این بود که با اخراج بازیکنم دیدم که
دفاع سه نفره ایران مقابل برترین تیم اروپا بهترین
عملکرد را ارائه داد و گل نخورد.هر بازی تدارکاتی
نکات مثبتی خواهد داشت و باعث می شود که ما
بهترین استفاده را ببریم .در آینده تمرینات خود
را طوری طراحی می کنیم که بهتر از امروز باشیم
و در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بهترین
عملکرد را از خود به جای بگذاریم.

نماین�دگان کش�ورمان در مس�ابقات س�ه وزن دوم رقابته�ای

 ۳برنز دست یافتند.

ش�هر آنتالیا و در س�ه وزن دوم پیگیری ش�د که در کشتی آزاد علی
عرب و امیرحسین فیروزپور در اوزان  ۴۵و  ۸۰کیلوگرم به مدال طال و

محمدمبین عظیمی در وزن  ۹۲کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

در س�ه وزن دوم کش�تی فرنگی نیز مهدی اح�دی زناب ،کامران

ارقش و سعید کریمزاده در اوزان  ۸۰ ،۴۵و  ۹۲کیلوگرم صاحب مدال

برنز شدند.

همچنین در مس�ابقات مقدماتی س�ه وزن پایانی در کشتی آزاد،

علی قلی زادگان و س�االر حبیبی در اوزان  ۵۱و  ۱۱۰کیلوگرم به دیدار

فین�ال راه یافتن�د و عرفان الهی و مصطفی طغان�ی در اوزان  ۶۰و ۱۱۰
کیلوگرم در گروه شانس مجدد حضور دارند.

در رقابتهای مقدماتی س�ه وزن پایانی کش�تی فرنگی نیز سعید

اس�ماعیلی در وزن  ۵۱کیلوگ�رم به دی�دار فینال راه یاف�ت و دانیال
س�هرابی و امیر عب�دی در وزن  ۶۰کیلوگرم نیز راهی دیدار ردهبندی

شدند.

در مس�ابقات چهار وزن نخس�ت و در کش�تی فرنگ�ی ،امیررضا

دهبزرگی در وزن  ۴۸کیلوگرم و حجتاهلل رضایی در وزن  ۶۵کیلوگرم
ب�ه مدال طال ،محمدامین جبالی فر در وزن  ۶۵و رضا س�اکی در وزن

 ۷۱کیلوگرم به مدال نقره و و س�جاد عباس پور در وزن  ۵۵کیلوگرم

به مدال برنز دست یافتند.

در رقابتهای چهار وزن نخست کشتی آزاد نیز رحمان عموزاد در

وزن  ۴۸کیلوگرم و مهدی ویس�ی در وزن  ۵۵کیلوگرم صاحب مدال

طال و پوریا کاظمی در وزن  ۴۸کیلوگرم و امیرحس�ین متقی در وزن

 ۶۵کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند.

برگزاری مرحله جدید اردوی بستر سازی تیم ملی
کشتی آزاد نونهاالن

مرحله جدید اردوی بسترسازی
تی�م مل�ی کش�تی آزاد نونه�االن
روزهای  26ت�ا  31فروردین ماه در
اردبیل برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این
اردو به شرح زیر است:
 35کیلوگ�رم :ادری�س بورب�ور
(ته�ران) محمدمه�دی الغ�ری
(مازن�دران) امیررض�ا هوش�یار
(اردبیل)
 38کیلوگ�رم :عل�ی خ�رم دل
(تهران) محمدرضا حس�ینی (البرز)
محمدرض�ا اس�دی (تهران) س�ینا
خلیلی (مازندران)
 41کیلوگرم :محمدرضا ش�اکری
(لرستان) ابراهیم خواری (مازندران)
آریا مقدسی (لرستان)
 44کیلوگ�رم :امیررض�ا زال�ی

(ته�ران) عل�ی آقای�ی (ته�ران)
امی�ن صفرپور(ف�ارس) عل�ی کرم
پور(تهران)
 48کیلوگرم :ش�هداد خسروی
(البرز) ابوالفضل حسینی(مازندران)
میالد احمدی(البرز)
 52کیلوگ�رم :یوس�ف جاب�ری

پیگیری مسابقات قهرمانی تنیس آقایان کشور

(ته�ران) س�جاد نرگسی(خراس�ان
رضوی) امیر لطفی آذر (اردبیل)
 57کیلوگ�رم :مهدی پاک نهاد
(مازن�دران) ابوالفض�ل آت�ش برگ
(اصفه�ان) س�جاد اس�ماعیل زاده
(اصفهان)
 62کیلوگ�رم :مجی�د باق�ری

(خراسان رضوی) سیاوش روستایی
(الب�رز) بهن�ام اکب�ری (خراس�ان
رضوی)
 68کیلوگ�رم :ابوالفضل فضیلت
(ف�ارس) نوی�د محمدپ�ور (اردبیل)
امیرحسین خلیلیان (اردبیل)
 75کیلوگ�رم :عزت اله تنکابنی
(مازندران) اشکان بهادرفر (خراسان
رضوی) ساسان محمدپور (گیالن)
 85کیلوگ�رم :حس�ین دالور
(مرک�زی) امی�ر به�ادر خرم�ی
(لرستان)
 100کیلوگ�رم :امیررض�ا
معصومی(گیالن)
مرب�ی ارش�د :ن�ادر ناظ�ری
(مازندران)
مربی�ان :نادر رحمتی  -س�ردار
مولوی -بهمن طریقی.

حضورمربیانوبازیکنانپدیدهدرتمرینتیمنوجوانان

گروه  :Dعراق ،اندونزی و چین تایپه

الزم به توضیح اس�ت ،از هر گ�روه دو تیم به مرحله حذفی صعود

خواهند کرد.

تمرینی و آماده س�ازی این تیم را اردیبهشت ماه برگزار کنیم و حتی
یک�ی از مربیان مط�رح دارت کش�ور را به عنوان س�رمربی تیم ملی

دانش�جویان مدنظ�ر داریم و ب�ه زودی این مهم را ب�ه انجام خواهیم

رساند.

ش�هابی در خصوص آماده سازی دارترهای دانشجو اذعان داشت:

طی مذاکراتی که با انجمن دارت داش�تیم قرار اس�ت که تیم منتخب
دانشجویان کش�ور در مسابقات رنکینگ و آزاد کشوری دارت کشور

حضوری فعال داش�ته باشد تا نفرات این تیم دائما در شرایط تمرین و

تهران ،میزبان مسابقات راگبی ساحلی کشور
مسابقات راگبی ساحلی کشور ماه آینده به میزبانی تهران برگزار

خواهد شد.

این رقابتها طی روزهای  12و  13اردیبهش�ت در مجموعه ورزشی

تختی تهران برگزار می شود.

گفتنی اس�ت در دوره قبلی این رقابتها که سال گذشته در ساری

برگزار شد تیم کنگره  60به عنوان قهرمانی دست یافت.
خسروی نژاد:

با ترکیبی از جودوکاران جوان و باتجربه ،راهی
امارات می شویم
مربی ارشد تیم ملی جودو ایران گفت :برای حضور در رقابت های

قهرمانی آس�یا با ترکیبی از ملی پوشان باتجربه و جوان  ،روی تاتامی

می رویم و امیدواریم نمایندگان کشورمان بتوانند توانایی های خود را

به خوبی به نمایش بگذارند.

مسعود خسروی نژاد در گفت و گو با سایت فدراسیون جودو ،قبل

از اع�زام به رقابت های قهرمانی آس�یا بیان کرد :مس�ابقات قهرمانی

آس�یا ب�ه میزبان�ی امارات و ب�ا حض�ور  39کش�ور از  30فروردین تا
س�وم اردیبهش�ت برگزار می گردد که برای حض�ور در این پیکارها ،

در ترکیب تیم ملی ج�ودوکاران باتجربه ای مانند مالیی و بریمانلو را

داری�م ک�ه یک برند برای ج�ودوی ایران هس�تند و از نظر رنکینگ ،

وضعیت قابل قبولی دارند.

همچنین محمد جمالی ،بعد از سالها دوباره به تیم ملی افزده شده

که از تجربه باالیی برخوردار اس�ت و توانس�ته آمادگی خود را به حد

وی تصری�ح ک�رد :اس�تفاده از ج�ودوکاران جوان�ی مانن�د نیک

اقب�ال و مل�ک زاده  ،ج�زو برنام�ه ه�ای اصل�ی کادر فن�ی ب�ود .

برهمین اس�اس قرعه کشی این رقابتها در کواالالمپور برگزار شد

گروه  :Bتایلند ،لبنان و قرقیزستان

دارت دانش�جویان ایران را تش�کیل دهیم و قرار اس�ت اولین اردوی

را جلب کند.

شهر تبریز برگزار می شود.

گروه  :Cژاپن ،ویتنام و تاجیکستان

در بخ�ش دانش�جویان را انتخاب کرده و برای نخس�تین بار تیم ملی

س�ن کمی دارد ،با این وجود با انگیزه اس�ت و توانسته نظر کادر فنی

میزبانی ایران و با حضور  12تیم از  22خرداد ماه لغایت دوم تیرماه در

گروه  :Aایران ،افغانستان و هنگ کنگ

وی اف�زود :در این راس�تا تصمی�م گرفتیم تا برتری�ن های دارت

که برای اولین بار اس�ت به مس�ابقات قهرمانی آسیا اعزام می شود و

دومین دوره مس�ابقات قهرمانی فوتس�ال زیر  20س�ال آس�یا به

به شرح زیر است:

شد.

مطلوبی برس�اند .ازس�وی دیگر ما مصطفی ریاحی را در اختیار داریم

ایران با هنگ کنگ و افغانستان همگروه شد

افغانس�تان و هنگ کنگ همگروه ش�د .نتایج قرعه کشی این رقابتها

برگ�زار نمودی�م ک�ه خوش�بختانه ب�ا اس�تقبال چش�مگیری همراه

کنند.

قرعه کشی مسابقات فوتسال زیر  20سال آسیا

و تیم ملی فوتس�ال زیر  20س�ال کش�ورمان در گ�روه  Aبا تیم های

دانش�گاههای کش�ور را در دو بخ�ش آقای�ان و بان�وان در قزوی�ن

مسابقه قرار داشته باش�ند تا بتوانند در رقابتهای بین المللی شرکت

بین المللی کشتی جام پیروزی ترکیه ،به  ۲مدال طال ،یک نقره و

رقابته�ای بین المللی کش�تی نوجوانان جام پی�روزی ترکیه در

کش�ور اق�دام کردی�م و متعاق�ب آن اولی�ن دوره مس�ابقات دارت

مس�ابقات تنیس آزاد آقایان کشور با معرفی نفرات راه یافته به مرحله
نیمه نهایی ادامه یافت.
در مرحله یک هش�تم نهایی ای�ن پیکارها ،محمد پوري�ا نيكفر  ،امیر
ارسلان قمی  ،محمدعلي ممقاني نيا و فرشاد رحيمي با شکست حریفان
خود به مرحله نیمه نهایی بازیها راه یافتند.
در ای�ن دوره از رقاب�ت ه�ا  65تنیس�ور از اس�تانهای ته�ران،
زنج�ان  ،لرس�تان  ،الب�رز  ،مازن�دران  ،س�منان و مرک�زی حض�ور دارند
و ب�ه م�دت ی�ک هفت�ه ب�رای کس�ب عن�وان قهرمانی ب�ا هم مس�ابقه
می دهند.

در آس�تانه اع�زام تی�م فوتب�ال نوجوان�ان زی�ر  ۱۶س�ال پدی�ده به
فین�ال مس�ابقات زیر گروه لیگ برت�ر و جهت افزایش روحی�ه بازیکنان،
کاپیتان تیم بزرگس�االن و تع�دادی از اعضای کادر فنی تیم بزرگس�االن
باش�گاه ظه�ر دیروز در تمری�ن تیم نوجوان�ان حاضر ش�ده و تمرین این
تی�م را از نزدی�ک مش�اهده ک�رده و ب�ا بازیکن�ان ای�ن تیم ب�ه صحبت
پرداختند.
در این بازدید ساکت الهامی و مصطفی صداقت ،دستیاران گل محمدی
و رض�ا ناصحی کاپیتان تیم بزرگس�االن به همراه یوس�ف بهزادی و بهنام
برزای حضور داشتند.

قص�د داری�م از توانایی ای�ن بچه ها ک�ه زمانی در تیم مل�ی جوانان
و نوجوان�ان درخش�یده ان�د ،در رده س�نی بزرگس�ال ه�م به�ره

ببری�م و امیدواری�م بتوانند پتانس�یل خودش�ان را به خوبی نش�ان
دهند.

مربی ارش�د تی�م ملی درب�اره وضعی�ت تمرینات گف�ت :اردوی

تی�م مل�ی از  5فروردی�ن م�اه آغ�از ش�ده اس�ت و ج�ودوکاران به
آمادگی نس�بی رس�یده اند .در حال حاضر به کار های س�رعتی روی

آورده ای�م ت�ا بهترین اس�تفاده را در زمان باقی مانده قب�ل از اعزام
ببریم.

