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سرمربي تيم ملي تكواندو نوجوانان:

صفرپور:

دختران تکواندوکار در مسابقات جهانی
طلسم شدند

س�رمربی تی�م مل�ی تکواندو دخت�ران نوج�وان گفت :ب�ا اینکه
س�همیه کامل در مسابقات انتخابی المپیک را گرفتیم اما با ناکامی در
رقابتهای جهانی انگار طلسم شدیم.
فاطمه صفرپ�ور درباره ناکامی تی�م تکواندو نوجوان�ان دختر در
مسابقات جهانی تونس گفت :با بدشانسی روبرو شدیم .پنج تکواندوکار
تیم یک گام مانده به کسب مدال با اختالف یک امتیاز باختند .با این
تیم توقع قهرمانی نداشتم ،اما فکر میکردم حداقل روی سکوی سوم
جهان هستیم ،چون بیشترین برد را در مسابقات کسب کردیم .با این
حال اگر  ۲مدال طال میگرفتیم قهرمان میش�دیم ،چون اس�تحقاق
کسب نتیجه خوب را داشتیم.
وی با اشاره به قهرمانی دوره قبل تیم نوجوانان دختر در مسابقات
جهان�ی کان�ادا افزود :توقعات از تی�م ما باال بود و فش�ار روانی تکرار
عنوان قهرمانی روی تیم تاثیر گذاش�ت .بازیکنان تیم از رده نونهاالن
اضافه ش�ده بودند ۹ .وزن تیم نس�بت ب�ه دوره گذش�ته رقابتهای
جهانی تغییر کرده بود و تنها یک تکواندوکار را از تیم قبلی در اختیار
داش�تیم .بازیکنان تیم خودش�ان را باور نداشتند ،چون باخت نفرات
روی سایرین تاثیر گذاشت.
س�رمربی تیم تکوان�دو نوجوانان در پاس�خ به این س�وال که آیا
دخالتی در امور فنی تیم دختران صورت گرفته اس�ت ،گفت :دخالتی
در کار مربیان صورت نگرفت ،اما ش�رایط مسابقات متفاوت بود .کادر
فنی بی تجربهای نداشتم ،با این حال تیم نوجوانان دختر بعد از کسب
سه سهمیه المپیک ،در مسابقات جهانی طلسم شد.
وی که با خبرگزاری صداوس�یما صحبت م�ی کرد ،ادامه داد :یلدا
ول�ی نژاد در مس�ابقات انتخابی المپیک برنز گرفت ،اما در مس�ابقات
جهانی با همان حریف صربستانی که در رقابتهای گزینشی او را برده
بود ،با اش�تباهات ف�ردی و آن هم در ثانیههای آخ�ر  3بر  ۲باخت تا
مدال را از دست بدهیم.
صفرپور با اشاره به قرعه کشی سخت تیم دختران در رقابت های
جهان�ی تونس گف�ت :در تورنمنت ترکیه قب�ل از پیکارهای جهانی ۶
مدال طال گرفتیم و آلمانیها در همان مسابقات تنها یک طال گرفتند،
اما با قرعه بدی که در مس�ابقات جهانی با آن روبرو ش�دیم ،تنها یک
مدال برن�ز گرفتیم در حالیکه تیم آلمان در آن س�وی جدول به پنج
مدال برنز رسید.
وی ادامه داد :مس�ابقات جهانی از س�طح فنی باالی�ی برخوردار
بود و کشورها س�رمایه گذاری خوبی کرده اند .تکواندوکاران ایران از
لحاظ فنی چیزی کم نداشتند ،اما تازه کار بودند و از نظر روانی آماده
مسابقات نشدند ۶ .بازیکن تیم ما تا  ۲سال دیگر میتوانند در این رده
مسابقه دهند و از این نظر سرمایه گذاری خوبی کرده ایم.
سرمربی تیم تکواندو نوجوانان در خصوص برنامههای این تیم برای
المپیک جوانان گفت :تا المپیک جوانان با فدراس�یون قرارداد دارم و
برنامههای اردویی تیم را از تیر امسال آغاز میکنم .برای المپیک
چند مرحله مس�ابقه انتخابی داریم ،چون نمیخواهیم به آنهایی که
سهمیه گرفته اند ،امیدواری بدهیم.

اعالم آمادگی  13کشور برای حضور در مسابقات
تنیس اصفهان

تاکن�ون تنیس�ورهایی از  13کش�ور ب�رای حضور در مس�ابقات
بی�ن المللی جوانان اعلام آمادگی کردند.در حال�ی رقابت های بین
الملل�ی تنیس جوانان ب�ه میزبانی اصفه�ان و در زمین های مجموعه
ورزش�ی  22بهم�ن برگزار می گ�ردد که تاکنون ب�رای حضور در این
مسابقات تنیسورهایی از  13کشور اعالم آمادگی کردند.این مسابقات
در بخ�ش دختران و پس�ران برگزار و تنیس�ورها به م�دت  8روز در
ج�دول مقدماتی و اصلی با هم مس�ابقه م�ی دهند.تاکنون در بخش
پسران تنیسورهایی از کشورهای مالزی ،ایران  ،هند ،روسیه ،ترکیه،
اوکراین هنگ کنگ ،اس�ترالیا ،فرانس�ه ،آلمان ،چک و ارمنستان و
در بخ�ش دختران نمایندگانی از کش�ورهای ترکیه ،ایران  ،روس�یه،
اوکراین ،چین  ،ارمنس�تان و هند حضور دارند.رقابت های بین المللی
تنیس جوانان در رده س�نی زیر  18سال از یک الی  8اردیبهشت ماه
سال جاری به میزبانی هیات تنیس اصفهان برگزار می گردد.
سرداوری این مسابقات بر عهده سامان حسنی است.

رامسر ،میزبان اردوی پانزدهم تیم ملی والیبال
نوجوانان دختر

پانزدهمین مرحله اردوی آماده س�ازی تیم ملی والیبال نوجوانان
دختر به میزبانی رامسر برگزار می شود.
چهاردهمی�ن مرحل�ه تمرینات آماده س�ازی این تیم ک�ه از روز
چهارش�نبه  ۱۵فروردین ماه در کمپ تیم های ملی بانوان آغاز ش�ده
بود ،روز شنبه به پایان رسید.
پانزدهمین اردوی آماده س�ازی تیم ملی نوجوانان دختر از امروز
( 28فروردین)در رامس�ر آغاز می ش�ود و میترا ش�عبانیان سرمربی
 16بازیک�ن را ب�ه این اردو دعوت کرد.اله�ه پورصالح ،صدف صالحی،
آیدا منصوربخت ،ریحانه کریمی ،حنا سعیدایی ،ستایش جبلی ،طناز
غریبی موحد ،نگار حس�ین نژاد ،نگار سلحشوری ،زینب مدنی ،کیمیا
کیانی ،محدثه محمدبیگی ،زهرامغانی ،نگار س�لمانی ،مهسا قادری و
زهرا رضائی  ۱6بازیکن دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستند.
میترا شعبانیان به عنوان سرمربی ،فاطمه رشیدی و صفورا گل افشان
(مربی�ان) ،راضیه دوس�تی (آنالی�زور) ،زهرا گلهر (مربی بدنس�از) و
نازنین فتحالهپور به عنوان سرپرس�ت ،ملیپوش�ان را در این اردوی
آمادهس�ازی همراهی م�ی کنند.دوازدهمین دوره مس�ابقات والیبال
قهرمانی نوجوانان دختر زیر  17س�ال آس�یا از  30اردیبهش�ت ماه تا
شش�م خردادماه س�ال جاری با حضور  13تیم به میزبانی شهر ناخون
پاتوم تایلند برگزار میشود.

موفق به ثبت ركوردي بي نظير شديم

ورزش جوان و نوجوان
برای حضور در تورنمنت ایتالیا؛

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال جوانان
اعالم شد

س�رمربی تیم ملی فوتس�ال جوانان اس�امی بازیکنان اعزامی به
تورنمنت ایتالیا را اعالم کرد.
تورنمنت فوتسال ايتاليا با حضور تيم هاي ملي اسلووني ،فرانسه
ايتاليا و ایران از تاريخ  ٤تا  ٧ارديبهشت ماه برگزار می شود که علی
صانع�ی س�رمربی تیم ملی جوانان اس�امی بازیکن�ان اعزامی به این
تورنمنت را به شرح زیر اعالم کرد:
ابوالفضل حسن خانی ،بالل اسماعیلی ،رضا تمیزی ،رضا طهماسبی
اصل ،رضا قنبری ،ساالر آقاپور ،سجاد دارابی ،سجاد عادل پور،سجاد
سرباز شادمان کریمی ،علیرضا بیات ،علیرضا صدیق ،فرهاد ابراهیمی،
مسعود یوسف شاهوردزاده ،مهدی علیزاده و مهدی مهدیخانی.
عطایی:

والیبالیست های جوان به دلیل شرایط سنی ،نیاز
به نگاهی ویژه دارند

س�رمربی تیم ملی تکواندو نوجوانان گفت:
ت�ا آنجایی که اطالع دارم فکر نمیکنم در هیچ
رشته ورزشی شاهد چنین قهرمانی مقتدرانهای
در جهان بودیم.
وحید عبداللهی در خص�وص قهرمانی تیم
نوجوانان ایران در مس�ابقات تکواندو قهرمانی
جهان اظهار داش�ت :تا آنجای�ی که اطالع دارم
فک�ر نمیکنم در هیچ رش�ته ورزش�ی ش�اهد
چنین قهرمانی مقتدرانهای در جهان بودیم .در
دنیای تکواندو نیز هیچ تیمی موفق به کسب 7
مدال طال از مسابقات جهانی نشده است و فکر
میکنم کرهجنوبی در دوره گذش�ته با  4طال در
این زمینه رکورد دار بود اما خدا را ش�کر موفق
به ثبت رکوردی بینظیر شدیم.
وی در خص�وص اینک�ه قب�ل از مس�ابقات
پیشبینی کسب چنین نتایجی را داشته است،
عنوان کرد :من خیلی به این تیم ایمان داش�تم
اما پیشبینی کسب این تعداد مدال و مرغوبیت
رنگ آن را نمیکردم.
ب�ا توج�ه ب�ه اردوه�ای خوب�ی که پش�ت
س�ر گذاش�تیم و ه�ر چی�زی ،اع�م از حضور
در رویداده�ا تدارکات�ی و امکان�ات از س�وی
فدراس�یون برای ما مهیا بود به موفقیت خیلی
امیدوار ب�ودم .ما در تورنمنت تدارکاتی ترکیه
نی�ز عملک�رد خیلی خوب�ی داش�تیم وهمین
اتف�اق نیز باعث خودباوری بیش�تر بچههای ما
شد.
سرمربی تیم تکواندو نوجوانان تصریح کرد:
یکی از محاس�ن ای�ن تیم عدم وجود حاش�یه
در آن ب�ود و تم�ام تمرکز ما فق�ط روی تمرین
و تمری�ن بود .در کنار آن برنامههای معنوی که
مانن�د زیارت حضرت معصومه داش�تیم در باال
رفت�ن روحیه بازیکنان ما تاثیرگ�ذار بود .همه
تفکر ما نیز روی موفقیت و تمرین بود و بچهها
نی�ز انصافا از ج�ان مایه گذاش�تند و هر چه ما
گفته بودیم را در تمرینات و مس�ابقات به اجرا
گذاش�تند و در نهایت دستاورد تاریخی را رقم
زدیم.
عبدالله�ی در خصوص س�طح کیفی رقبای
ایران گفت :تکواندو یک ورزش المپیکی اس�ت

و در س�ال  2018نی�ز المپی�ک این رده س�نی
برگزار خواهد شد .همچنین برگزاری مسابقات
کس�ب سهمیه المپیک جوانان چند روز قبل از
مس�ابقات جهانی باعث شده بود تمام تیمها با
نف�رات اصلی و بهترینهای خود در مس�ابقات
حاضر ش�وند .هم�ه تیمه�ا در این روی�داد با
بهترین شرایط خود حاضر شده بودند اما واقعا
ما خوب بودیم.
کرهجنوبی و روس�یه تیمهای بسیار خوبی
بودن�د اما بازیکن�ان ما به گون�های در روزهای
ابتدای�ی عم�ل کردند ک�ه ه�رگاه بازیکنی از
کشورمان روی شیاپچانگ میرفت همه نگاهها
ب�ه دنبال این ب�ود که بازیکن�ان ایرانی چگونه
عمل میکنند.
وی که با تسنیم صحبت می کرد ،ادامه داد:
حتی مسئوالن برگزاری به شوخی میگفتند از
حضور مداوم ورزش�کاران ایرانی در مراحل باال
خسته ش�دند و فقط در حال تماشای بازیکنان
ایرانی هستند .خدا را شکر این نتیجه با همدلی،
پش�تکار ،تمرین خ�وب و خودب�اوری روانی به
دس�ت آمد و باعث خوش�حالی جامعه تکواندو
شد.
س�رمربی تیم تکواندو نوجوانان با تاکید بر
عملک�رد خوب بازیکنان در مس�ابقات کس�ب
س�همیه المپی�ک نوجوان�ان و تاثی�ر آن در
عملک�رد بازیکنان در مس�ابقات جهانی ،گفت:
ما در روز اول مس�ابقات کس�ب سهمیه موفق
به کس�ب یک نقره و یک برنز ش�دیم و دو نفر
از بازیکنان ما کس�ب س�همیه گرفتند .در روز
دوم نیز اصغری را داش�تیم که ب�ا وجود اینکه
یک وزن باالتر از وزن طبیعی خود در مسابقات
حاضر ش�ده بودند با اقتدار از س�د رقبای خود
گذشت و به مقام قهرمانی رسید .همین اتفاقات
باعث شد تا بازیکنان ما با روحیه بسیار باال در
مس�ابقات قهرمان�ی نوجوانان جهان ش�رکت
کنند.
عبداللهی با بیان هم س�طح بودن بازیکنان
تیم ملی از لحاظ فنی تصریح کرد :س�طح فنی
بازیکنان ما در این مسابقات تقریبا هم سطح بود
و اینگونه نبود که بازیکنی شاخصتر از دیگری

قضاوت میرزایی در والیبال نوجوانان آسیا

کنفدراس�یون والیب�ال آس�یا ( )AVCاز اصغ�ر میرزای�ی
ب�رای قض�اوت در رقاب�ت ه�ای قهرمان�ی نوجوان�ان آس�یا دع�وت
کرد.
دوازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر زیر  18آسیا
از  8تا  15تیرماه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در شهر تبریز برگزار
می شود.
کنفدراس�یون والیبال آس�یا ( )AVCپانزده داور را ب�رای قضاوت در
ای�ن رقابت ها معرفی کرد که اصغر میرزای�ی از ایران نیز در بین آنان قرار
دارد.

و از ش�انس بیش�تری برای کس�ب م�دال طال
برخوردار باشد .تنها ما پیشبینی کرده بودیم در
وزن دوم نمیتوانیم نتیجه مطلوب کسب کنیم
و این موضوع را نیز به رئیس فدراس�یون اعالم
کرده بودیم اما با توجه به اینکه وزن کش�ی نیز
از امتیاز برخوردار بود مجبور به استفاده از این
بازیکن شدیم .متاسفانه همانطور که پیش بینی
کرده بودیم وزن دوم ما در اولین روز مسابقات
نتیج�ه را واگذار کرد اما لطفی بازیکن وزن اول
که پدیده مسابقات نیز شد تمام رقبای خود را
در پای�ان راند دوم شکس�ت داد و به مدال طال
رسید.
وی خاطرنشان کرد :لطفی در این مسابقات
حتی بازیکن کرهجنوبی را نیز تحقیر کرد عملکرد
لطفی باعث ش�د که اعتماد ب�ه نفس بازیکن ما
باالت�ر برود و حتی وقتی من قبل از مس�ابقات
ب�ا بچهها صحبت میکردم آنها اعالم میکردند
اس�تاد در کس�ب مدال طالی ما ش�ک نکنید.
بازیکنان ما با ای�ن ذهنیت به میدان میرفتند
و خدا را ش�کر اکثر آنها نیز به مدال طال دست
یافتند.
سرمربی تیم نوجوانان تکواندو در خصوص
لذت کس�ب عنوان بهترین مربی مس�ابقات در
کنار عن�وان قهرمانی قاطعانه تی�م ملی گفت:
ب�ا نتایج درخش�ان تیم نوجوان�ان کمیته فنی
مس�ابقات بن�ده را ب�ه عن�وان بهتری�ن مربی
معرفی کرد و قطعا کسب این عنوان لذت بخش
بود.
اما من عن�وان بهترین مرب�ی را به تنهایی
برای خود نمیدانم و پش�ت این موفقیت نقش
خیل�ی افراد دیگر را نیز موث�ر میدانم .مربیان
پای�ه این بچهها ک�ه در جای جای کش�ور این
بازیکنان را آموزش دادند و نقش باش�گاههای
این بچهها که در لیگ پایه نیز حضور داش�تند
بسیار برجسته بود.
در ردهه�ای پایه هیئت اس�تانها نیز نقش
بس�یاری دارند و الحق و االنصاف سازمان لیگ
نیز ب�ا برگ�زاری منظ�م لیگهای پایه بس�یار
خ�وب عمل کرد و ب�ه تیم ملی کمک ش�ایانی
داشت.

برگزاری مسابقات دوومیدانی خوزستان

رقابتهای آغاز فصل و انتخابی دوومیدانی خوزستان برگزار میشود.
ای�ن رقابته�ا در ردههای س�نی نوجوانان ،جوانان و بزرگس�االن روز
جمعه ( 31فروردینماه) در پیس�ت دو و میدانی ورزش�گاه تختی اهواز به
انجام میرسد.
هر تیم میتواند با شش ورزشکار در هر ردهسنی و به همراه یک مربی
یا سرپرست در این مسابقات شرکت کند.
ورزشکاران در دوهای  1500 ،800 ،400 ،200 ،100و  3000متر ،پرشهای
طول و س�هگام و پرتابهای وزنه ،پرتاب نیزه و دیس�ک ،مدلی رله و  4در
 400متر امدادی با یکدیگر به رقابت میپردازند.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان گفت :تمرکز تمرینات در مرحله
نخس�ت اردوی آماده س�ازی و انتخاب�ی بر روی کاره�ای تکنیکی و
گروهی اس�ت.بهروز عطایی درباره وضعیت تمرینات آماده سازی تیم
ملی جوانان گفت :نخس�تین مرحله از اردوهای آمادهس�ازی این تیم
ب�ا حضور  40بازیک�ن در دو گروه  20نف�ره در آکادمی ملی المپیک و
پارالمپیک برگزار می ش�ود .تمرینات گروه نخست روز شنبه به پایان
رسید و تمرینات گروه دوم نیز از روز یکشنبه شروع شده است.
وی ب�ا بی�ان اینک�ه تمرکز تمرینات ب�ر روی کاره�ای تکنیکی و
گروهی اس�ت ،گفت :تالش می کنیم تا پایان این مرحله از تمرینات با
کسب اطالعات از توانایی بازیکنان ،تعداد والیبالیست های حاضر در
اردو را به  20تا  25نفر کاهش دهیم.
عطایی به تمرینات بدنسازی در اردوی نخست اشاره کرد و گفت:
ای�ن تمرین�ات از مرحله دوم جدی تر می ش�ود و در کن�ار تمرینات
تاکتیک�ی ،تکنیکی و کاره�ای گروهی ،به صورت ویژه به بدنس�ازی
توجه خواهد شد.س�رمربی تیم ملی والیب�ال جوانان درباره بازیکنان
مش�ترک با تیم ملی بزرگس�االن و زمان ملحق ش�دن آنان به اردوی
آماده س�ازی این تیم گفت :تیم ملی والیبال جوانان محدویت س�نی
ب�رای در اختیار داش�تن بازیکن دارد و در روزهای آینده جلس�ه ای
با رئیس فدراس�یون والیبال و سرمربی تیم ملی بزرگساالن برای این
موض�وع خواهیم داش�ت.وی ادام�ه داد :البته در روزه�ای آتی چند
بازیکن مشترک به اردوی تیم ملی جوانان ملحق می شوند اما به دلیل
شرایط سنی خاص ،نیازمند نگاه ویژه به تیم ملی جوانان هستیم.
نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا 30 ،تیر تا
ششم مردادماه به میزبانی منامه بحرین برگزار میشود.

کار دشوار پسران در مسابقات بسکتبال
 ۳نفره آسیا

تیم بسکتبال سه نفره پسران باید در مسابقات انتخابی برای کاپ
آسیا شرکت کند و این در حالی است که دختران به طور مستقیم در
این رقابتها حضور دارند.
اردوی تیم بسکتبال سه نفره پسران ایران از دیروز با حضور حامد
حسین زاده ،محمد ترابی ،رضا رنجبر ،امیر صدیقی ،محمد جمشیدی
ک مس�عود سلیمانی آغاز شد.این اردو تا جمعه  ۳۱فروردین در سالن
بسکتبال آزادی ادامه پیدا میکند .وضعیت سرمربی این تیم هم ظرف
یک یا دو روز آینده نهایی میش�ود و محمد کس�ایی پور سرپرس�ت
کمیته بسکتبال سه نفره در شروع اردو بر این تیم نظارت میکند.
همچنین ش�ادی عبدالوند ،سعیده علی ،معصومه اسماعیل زاده و
کیمی�ا یزدیان تهرانی به عنوان نفرات اعزامی تیم س�ه نفره بانوان به
کاپ آس�یا مشخص شدند که س�ارا اعتماد ،گلشید امیدیان و مژگان
خ�دادی هم عالوه ب�ر این نفرات از  28فروردی�ن در اردوی تیم ملی
شرکت می کنند و در یک هفته آینده فرصت تغییر در ترکیب نهایی
تیم وج�ود دارد .این تیم با هدایت فرانک طیاری در رقابت های کاپ
آس�یا ش�رکت می کند.تیم بانوان در گروه چهارم کاپ آس�یا با ژاپن
همگروه است و تیم سوم گروه در مسابقات انتخابی قبل از کاپ آسیا
مش�خص میش�ود.تیم آقایان با توجه به رنکینگ پایینتر بس�کتبال
س�ه نفره آقایان باید دو روز قبل از مسابقات کاپ آسیا در رقابتهای
انتخاب�ی با حضور  ۱۲تیم ش�رکت کند .ایران در گروه دوم مس�ابقات
انتخابی با اندونزی ،استرالیا ،ساموا ،هنگ کنگ و گوام همگروه است
ک�ه تنه�ا تیم اول این گروه ب�ه همراه تیم اول گروه  Aبه کاپ آس�یا
صعود میکنند .ایران در صورت صعود با نیوزیلند و قزاقستان در کاپ
آسیا همگروه میشود.مسابقات انتخابی کاپ آسیا  ۷تا  ۹اردیبهشت
در چین برگزار میش�ود .تیم پسران ایران هفتم اردیبهشت با ساموا
و گوام رقابت میکند ،هش�تم اردیبهشت با اندونزی و استرالیا روبرو
میشود و نهم اردیبهشت به مصاف هنک کنگ میرود.
مسابقات کاپ آسیا دختران هم از نهم اردیبهشت در شنزن چین
آغاز میش�ود و دخت�ران ایران هر دو مس�ابقه مقدماتی خود را دهم
اردیبهش�ت مقابل ژاپن و تیم صعود کننده از مسابقات انتخابی انجام
میدهند.

کسب اولین سهمیه کانوئینگ المپیک جوانان
در بارسلون

س�بحان بیرانوند با تجمیع نتایج اس�پرینت و اسلالوم مسابقات
انتخاب�ی کانوئین�گ المپیک جوان�ان در بخش کانوی م�ردان ،اولین
سهمیه کانوئینگ المپیک جوانان ایران را کسب کرد.
بیرانون�د در بخش اس�پرینت مقام نهم و در بخش اسلالوم مقام
نهم را کس�ب کرد اما با تجمیع نتایج در رده پنجم جهان و به عنوان
سومین قایق آسیا سهمیه المپیک جوانان را کسب کرد.

