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نمایندگان والیبال گلستان در لیگ برتر کشور ،پیکان سواران را در ناباوری پایتخت نشینان مغلوب کردند تا اتفاق هفته شانزدهم به نام آنان ثبت شود؛

نایب رییس اس��بق فوتبال بانوان درباره بحث
ورود خانوادهه��ای ایرانی به ورزش��گاه ها و
همچنین حضور زنان عربستانی برای نخستین
بار در ورزشگاه ،گفت :همیشه گفتهام که این
یک تصمیم فرا سازمانی است .من نمیتوانم
ببینم سیاست موجود چیست .من یک ورزشی
هستم و عاقه دارم از نزدیک شاهد بازی باشم.
نظر من با یک مسئول متفاوت است .سیاست
های موجود در این زمینه باید اجازه دهد و من
در خ��ودم نمی بینم در ای��ن باره اظهار نظری
انجام دهم .فقط می گویم عاقمند هس��تم و
امی��دورام این اتفاق رخ دهد .خودم ش��خص ًا
به ص��ورت موش��کافانه این زمین��ه را رصد
کردم«.فریده شجاعی» تأکید کرد :زمانی که چند
خانم در ورزشگاه حضور داشتند مردان حساب
کار دستشان آمده و مراعات میکنند و سعی بر
این است هتاکیها و فحاشی گذشته را نداشته
باشند .برای مثال زمانیکه یک داور خارجی در
ایران حاضر شد به همراه او در جایگاه حاضر
ش��دیم و مردان زمانی که می خواستند شعار
دهند با دیدن ما منصرف میشدند و نشان می
دادند که به دلیل حضور خانم در ورزشگاه باید
رعایت کنند .مردم ما فرهنگ ازم را دارند که
باید مراعات بانوان را داشته باشند و بی حرمتی
نکنند و حضور خانمها در ورزشگاه میتوانند
نتیجهبهتریداشتهباشد.

امکاناستعدادیابیژنتیکی
ورزشی به وسیله بزاق دهان

رییس پژوهش��گاه عل��وم ورزش��ی از امکان
استعدادیابی ژنتیکی ورزشی به لحاظ علمی و
آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران خبر داد.
اظه��ارات دکتر «رضا قراخانل��و» درباره طرح
استعدادیابی ژنتیکی ورزش با استفاده از بزاق
دهان و ارزیابی  43ژن؛ «مسأله ژنتیک و ورزش
موضوع خیلی جدی است که سالهاست در
زمینه اس��تفاده از علم ژنتیک در حوزه ورزش
کارهای علمی زیادی صورت گرفته است .به
طوری که  50درص��د از تواناییهای افراد در
حوزه ورزش به زمینههای ژنتیک برمیگردد که
این میزان را از  20تا  80درصد تخمین زدند .در
ایران نیز برای اولین بار در موسسه ژن ورز که
به پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
و مرکز نوآوری و فناوری ورزشی پژوهشگاه
علوم ورزشی مربوط است پس از  3سال کار
مداوم موفق شدیم با بهرهگیری از روشهای
آزمایش��گاهی به شکل مناس��ب و استاندارد
و با اس��تفاده از بزاق دهان افراد به بررسی 43
ژن مرتبط با تواناییهای بدنی و فعالیت های
ورزش��ی بپردازی��م .این تکنیک به م��ا اجازه
میدهد تا در سنین نونهالی و نوجوانی به افراد
توصیه کنیم در چه رشتههای ورزشی میتوانند
موفق باشند و در کدام رشتهها شانس موفقیت
آنها کمتر است .این امر سبب می شود تا وقت
و منابع مالی بسیاری صرفهجویی شود و از نظر
روحی هم افراد نونهال و نوجوان کمتر دچار
شکست شوند .متاسفانه طی سالهای گذشته
افراد زیادی بودند ک��ه برای موفقیت در یک
رشته ورزشی وقت و هزینههای زیادی صرف
کردند که در پایان تاش آنها چشمگیر نبوده
است .برعکس افرادی که متناسب با استعداد
خود وارد یک رشته ورزشی شدند به سرعت
توانستند پلههای ترقی را طی کنند .استعدادیابی
ژنتیکی ورزش یکی از مسیرهای علمی برای
رسیدن به چنین هدف بزرگ است».

دو هیأت بسکتبال در انتخابات
فدراسیون حق رأی ندارند!

اس��تانهای گیان و مازن��دران نمیتوانند در
انتخابات فدراسیون بسکتبال رأی بدهند.این
دو استان اکنون با سرپرست اداره میشوند و به
همین دلیل نماینده آنها تنها میتواند در مجمع
انتخاباتی فدراس��یون که شنبه (امروز) برگزار
میشود شرکت کنند اما حق رأی ندارند .البته
اعام ش��ده بود که پنجشنبه انتخابات هیأت
مازندران برگزار خواهد ش��د اما برگزاری این
مجمع به بعد از انتخابات بسکتبال موکول شد
تا این دو اس��تان حق رأی نداشته باشند .برای
انتخابات فدراسیون بسکتبال  11نفر از نامزدها
که اکثر مدیران وزارتخانه هستند تأیید شدهاند.

هاوش موتور پيکان را خاموش كرد!
سرمربی پیکان :پیش از این ،از جامعه داوری حمایت خود را اعام کرده بودم اما هماکنون از گفتههای خود پشیمانم؛ آنها سه هفته است به ضرر ما سوت می زنند!
گروه ورزشی � هفته پنجم دور برگشت مرحله مقدماتی
رقاب��ت های والیبال لیگ برتر باش��گاه ه��ای ایران روز
چهارش��نبه با مهم ترین اتفاق در تهران آغاز شد؛ جایی
که پایتخت نش��ینا ِن پیکان س��وار در ناب��اوری همگان
تسلی ِم مهمانان گنبدی خود شدند تا نمایندگان گلستانی
با دس��ت پُر راهی گنبد ش��وند .گنبدی ها در شرایطی
موفق ش��دند پیکان سواران را نقره داغ کنند که شاگردان
«پیمان اکبری» با قرار داش��تن در جایگاه چهارم جدول،
از مدعیان تصاحب س��کو در این فصل بازی های لیگ
برتر محسوب می شوند .تیم های هاوش گنبد و پیکان
تهران در حالی در هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال کشور
رودرروی هم قرار گرفتند که در هفته پانزدهم شرایطی
مش��ابه را تجربه کرده بودند؛ شاگردان «رامین بابایی» در
هفته پانزدهم موفق به شکست شهرداری ورامین شدند
که جایگاه شش��م جدول را در اختیار داش��ت و در این
س��و ،شاگردان «پیمان اکبری» نیز مغلوب سایپا تیم سوم
جدول و از مدعیان این فصل شدند .سرمربی پیکان پس
از باخت مقابل گنبد ،غرور بازیکنان و ضعف داوری را
ازجمله دایل شکست تیمش عنوان و اظهار کرد «از اینکه
پیش از این ،از جامعه داوری حمایت کردم پشیمانم» !
خودروسازان از ابتدا خوب نبودند!
هفته ش��انزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران جام
«شهید حججی» با شکست سنگین یکی از مدعیان آغاز
ش��د .بازی های این هفته لیگ برتر والیبال ابتدا در خانه
والیبال تهران با پیروزی گنبدی ها در شهر میزبان همراه
ش��د تا نمایندگان والیبال گلستان به حضور در پلی اف
امیدوارانه تر بیندیشند .در این بازی که همزمان با دیدار
تیم های س��اری و ش��هرداری تبریز برگزار شد ،هاوش
گنبد در دیداری نزدیک ،حس��اس و پرالتهاب ،توانست
س��ه بر دو از س��دّ پیکان تهران بگذرد .خودروسازان در
دیداری که کارشناس��ان والیبال معتقدن��د از ابتدا خوب
نبودند ،شکس��ت خوردند تا بدین ترتیب شانس صعود
به رده س��وم جدول لی برتر را از دست بدهند .پایتخت
نشینان در این دیدار ،ست های بازی را با امتیازهای -25

دعوت از مربی گلستانی به اردوی
تیم م ّلی اسکواش بانوان

گروه ورزش��ی � سرپرست هیأت تنیس گلس��تان از راه
اندازی آکادمی تنیس این استان تا سال آینده خبر داد.
«علی زنگانه» افزود :امیدواریم با پیگیری برنامه ها و بهبود
شرایط فعلی ،شرمنده عاقه مندان این رشته نشویم.
وی که از تیر ماه سال جاری به عنوان سرپرست فعالیت
مجدد خود را پس از مدیریت چند ساله «ابراهیم جرجانی»
در این هیأت از س��ر گرفته است ،اظهار کرد :ابتدا تاش
کردی��م تا با س��ازماندهی در بخ��ش مربی��ان ،داوران و
مس��ابقات ،برنامه ها را به سرعت پیگیری و سپس اجرا
کنیم .ما در این مدت موفق ش��دیم نمایندگان استان را به
رویدادهای مختلف از جمله مس��ابقات و کاس داوری
نش��ان سفید بانوان اعزام کنیم«.زنگانه» ادامه داد :با وجود
تمام مشکات بخش��ی از برنامه های هیأت را عملیاتی
کردیم و در دومی��ن گام به دنبال در اختیار گرفتن زمین

در اردوی تیم ملی جوانان؛

ژیمناستگلستانیبرایتورنمنت
هنگ کنگ آماده می شود

گروه ورزشی � رکورددار م ّلی دوی  60متر با مانع بانوان
ایران پس از کس��ب عنوان قهرمانی و رکوردشکنی در
این ماده گفت :با آغاز دور جدید تمرینات برای کسب
ورودی رقابت های داخل سالن آسیا برنامه ریزی کرده
بودم که با موفقیت نیز همراه بود.
«الناز کمپان��ی» افزود :من و آقای صادق گرگانی (مربیام)
برای دست یافتن به ورودی و ثبت بهترین رکورد برنامه
ریزی کرده بودیم که خوشبختانه این مهم اتفاق افتاد .در
تمرینات هم به این نتیجه رسیده بودم که می توانم رکورد
ایران را جابجا کنم .وی ادامه داد :از امروز نیز مجددا ً روند
تمرینی را ادامه خواهیم داد« .کمپانی» درخصوص رقابت

کلینیکتخصصیدندانپزشکی
برای ورزشکاران حرفهای
راهاندازی می شود

انگیزهای که گرفتیم ،به پلیآف نیز امید داریم».
سرمربی پیکان بعد از باخت مقابل هاوش:
والیبال را کنار می گذارم!
س��رمربی پیکان پس از شکس��ت ناباورانه تیمش مقابل
گنبد و از دس��ت دادن شانس صعود به رده سوم جدول،
از ضعف های بازیکنانش به س��ادگی نگذشت؛ «به تیم
حری��ف این برد را تبریک میگویم .ما وقتی س��ت اول
را  25بر  16و به راحتی پیروز ش��دیم ،باز هم بازیکنانم
دچار غرور شدند و این باعث شد تا در دو ست بعدی به
راحتی شکست بخوریم».
«پیمان اکبری» که از قضاوت داوران در س��ه هفته اخیر
ناراضی و گله مند است عملکرد داوران را بعد از شکست
مقابل هاوش گنبد به بادِ انتقاد گرفت؛ «جدا از بحث فنی،
حرف من چیز دیگری اس��ت .مش��کل اصل��ی ،داوری
است .در امتیاز  15ست پنجم این بازی داور اشتباه کرد
و کارشناس��ان باید این صحنه را ببینن��د .اگر داور در آن
صحنه اشتباه نکرده باشد من والیبال را کنار میگذارم(!)
داوران اگر نمیتوانند سوت بزنند بازیها را برگزار نکنیم
چرا که تیمها به اندازه کافی مشکات دارند .من به همه
داوران احترام میگذارم اما از این به بعد هر اتفاقی که در
زمی��ن بیفتد اعتراض خود را نش��ان خواهم داد .پیش از
این ،از جامعه داوری حمایت خود را اعام کرده بودم اما
هماکنون از گفتههای خود پشیمانم(!) سه هفته است به
ضرر ما سوت زده میشود و من چیزی نگفتهام .در بازی
برابر بانک سرمایه نیز حق ما را خوردند و از همان بازی
دو هفته است که تیم ما در بحران قرار دارد».

 15-25 ،25-18 ،25-21 ،16و  17-15واگ��ذار کردند.
بعد از این پیروزی برای گنبدی ها ،آنها  18امتیازی شدند
تا با شش برد ،برای صعود به پلی اف امیدوارتر شوند.
«بهروز جعفری» به عنوان داور اول و «میثم پارسه» داور
دوم ،قض��اوت ای��ن بازی را بر عهده داش��تند« .محمود
کشفی» به عنوان ناظر سازمان لیگ و «خلیل یگانه مجد»
در جایگاه ناظر کمیته داوران بر این دیدار نظارت داشتند.

تأثیر مطلوبی نیز بر روحیه تیم داشته است .از مدیرعامل
تیم نیز به که تنهایی برای تیم هزینه میکند ،تشکر میکنم.
تنها خواسته ما از مسئوان شهر گنبد ،حمایت آنها از تیم
و بازیکنان جوان ماست .ما نیاز به حمایت داریم چرا که
بازیهای سختمان در هفتههای آتی در پیش است».
«رامین بابایی» همچنی��ن در ارزیابی بازی تیمش مقابل
پیکان ،شجاعت بازیکنانش را عامل برتری هاوش عنوان
کرد؛ «این پیروزی ارزشمند در یک بازی سنگین و خوب
رقم خ��ورد .از بازیکنانم به خاطر انجام یک بازی بدون
هراس تش��کر وی��ژه میکنم و اینکه ت��ا لحظات پایانی
جنگیدن برایمان لذتبخش بود .هرچند در ست پنجم
زودتر هم میتوانستیم به پیروزی برسیم اما کمی بیتجربه
بودیم .خوشبختانه درنهایت توانستیم برنده بازی شویم.
اساس کار ما در این بازی ،سرویسهای خوب بود چرا
که آنالیز س��عید معروف به عنوان پاسور حریف ،کاری
دش��وار است ».سرمربی هاوش با تبریک این پیروزی به
همشهریانش ،از انگیزه و امید خود و تیمش برای پلی اف
گفت؛ «من پس از آمدن به این تیم تنها میخواس��تم که
در لیگ بمانیم اما پس از برد برابر شهرداری ورامین و با

در حاشیه؛
«سردار آزمون» ملی پوش گنبدی فوتبال ایران و هافبک
روبی��ن کازان روس��یه که در دی��دار خانگی تیم هاوش
گنبد براب��ر ش��هرداری ورامین در هفت��ه پانزدهم لیگ
برتر با حضور در س��الن المپیک این ش��هر شاهد بازی
همش��هریانش بود بعد از آن ب��رد ،پنجاه میلیون ریال به
این تیم هدیه داد.

گروه ورزش��ی � س��رمربی تیم ملی اسکواش بانوان
کش��ور از ش��ش مربی اس��تانی جهت هم��کاری در
برگ��زاری اردوی تی��م ملی دعوت کرد ک��ه یکی از
دعوت شدگان ،مربی گلستانی است«.نازنین حیدري»
از این مربیان برای اردوي بلندمدت تیم ملی اسکواش
بان��وان در ته��ران ب��ا ه��دف هم��کاري در آمادگي
اردونش��ینان دعوت کرده است.این اقدام سرمربی تیم

ملی اس��کواش بانوان ایران بر اس��اس سیاست هاي
توس��عه اي فدراس��یون در اس��تفاده از منابع انساني
متخصص صورت گرفته است.این مربیان دعوت شده
در دوره هاي  7روزه به عنوان سرپرس��ت اردوي تیم
ملي بانوان و همچنین دس��تیار مربیان ملي در اردوها
حضور خواهند داشت.در لیست مربیان دعوت شده به
اردوی تیم ملی که از  17دی آغاز ش��ده است« ،بهاره

رضازاده» به عنوان مربی استان گلستان از دوم بهمن به
اردوی تیم ملی می پیوندد تا به مدت یک هفته در کنار
کادرفنی تیم ملی بانوان در اردو باشد«.س��اناز شاهنگ
فر» از اصفه��ان« ،نگار پورصالحي» از فارس« ،حلیمه
مسعودي» از خراسان جنوبي« ،سمانه طالبي» از یزد و
«ربابه نجیب» از خراسان رضوي دیگر مربیان دعوت
شده به اردوی تیم ملی اسکواش بانوان هستند.

وقتی گنبدی ها شارژ مالی شدند...
گنبدی ها در شرایطی به مصاف خودروسازان رفتند که
پیش از این بازی بخش��ی از مطالب��ات خود را دریافت
کرده بودند .در حالی که اعضای هاوش با رفتن سرمربی
غیربومی ،کنار گذاشته ش��دن از بازی های لیگ برتر و
بازگش��ت دوباره به این مسابقات و همچنین مشکات
مالی ،حواشی بسیاری را در آغاز دور رفت تجربه کردند
ام��ا حاا امیدوارانه به حضور در جمع تیم های پلی اف
می اندیش��ند .سرمربی این تیم ریش��ه دار در لیگ برتر
والیبال ایران ،خواس��ته اش از مسئوان شهری را رسانه
ای کرد؛ «بخش��ی از مطالبات مالی تیم پرداخت شده که

هس��تیم .وی تصریح کرد :خوش��بختانه در این مدت با
حمایت های دستگاه ورزش استان چند زمین در اختیار
هیأت قرار گرفت و در حال حاضر  13زمین را در اختیار
داریم.سرپرست هیأت تنیس گلستان عنوان کرد :با توجه
به اینکه برای برطرف شدن مشکات سخت افزاری تمام
ت��اش خود را به کار گرفتیم به همین دلیل امیدواریم تا

س��ال آینده ساخت  6زمین استاندارد و احداث نخستین
آکادمی تنیس استان به پایان برسد که البته اقدامات اولیه
آن انجام ش��ده است .وی افزود :در صورت فراهم شدن
این شرایط ما می توانیم ضمن اخذ میزبانی امکانات ازم
برای آماده سازی تنیسورهای استان را در اختیارشان قرار
دهیم«.زنگانه» با بیان اینکه «در بخش استعدادیابی اهداف

مهمی را مدنظر داریم» ،تصریح کرد :با توجه به اینکه برای
شناسایی عاقه مندان تنیس ،فعالیت در مدارس به عنوان
سیاس��ت اصلی پایه گذاری شد به همین دلیل از ابتدای
فعالیتم در هیأت گلستان این برنامه اجرا و مدارس زیادی
تحت پوشش قرار گرفتند.وی تصریح کرد :با اجرای این
طرح تعداد زیادی از عاقه مندان به تنیس شناسایی شدند
تا تح��ت نظر هیأت به صورت رای��گان آموزش ببینند.
سرپرست هیأت تنیس گلستان درخصوص تنیس ساحلی
در این استان یادآور شد :استان گلستان در بخش ساحلی
عملکرد بس��یار خوبی در طی چند سال گذشته داشته به
گونه ای که در حال حاضر  7تنیسور ما رنکینگ برتر را
در اختی��ار دارند از این رو می خواهیم در این بخش نیز
فعالیت پررنگی داشته باشیم .ما امیدواریم با بهبود شرایط،
حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

گروه ورزش��ی � ژیمناس��ت گلس��تانی با حضور در
تمرینات تیم ملی پس��ران برای حضور در رقابت های
بین الملل��ی هنگ کنگ آماده می ش��ود.مرحله جدید
اردوی تیم ملی ژیمناس��تیک هنری جوانان ایران برای
حضور در مس��ابقات بین المللی هنگ کنگ این هفته
در س��الن براداران شهید آذرپی تهران آغاز شد .در این

اردو که شش ژیمناست برتر رده جوانان کشور تمرینات
خود را تحت نظر «مس��عود جودی» سرمربی تیم ملی
پیگی��ری می کنند «مهدی الفتی» از اس��تان گلس��تان
حض��ور دارد«.رضا بهلول زاده»« ،مهدیار س��لمانی»،
«آرمین وطنخواه»« ،امیرعل��ی قهرمانی» و «امید آئینه
بند» دیگر ژیمناست های حاضر در این اردو هستند.

تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان کشورمان  26دی
جهت اعزام به مسابقات بین المللی هنگ کنگ ،تهران
را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد.گفتنی است،
«مهدی الفتی» عنواندار قهرمانی جوانان کشور و اولین
ژیمناس��ت گلس��تان بعد از پیروزی انقاب اسامی
است که به عضویت تیم ملی ایران درآمده است.

سرپرست هیأت تنیس گلستان:

آکادمی تنیس گلستان تا سال آینده
راه اندازی خواهد شد

های داخل سالن قهرمانی کشور که این هفته برگزار شد،
اظهار کرد :این مس��ابقات از سطح خوبی برخوردار بود.
فاصله نزدیکی هم با رقبایم داشتم که همین امر موجب شد

تا عملکرد بهتری نسبت به آنها داشته باشم .وی افزود :سارا
ندافی نمایش خوبی داشت و با فاصه کمی در جایگاه دوم
قرار گرفت .خوشبختانه در این مسابقات رکورد شکنی در

سه ماده انجام شد که جای امیدواری هم داشت.رکورددار
گلس��تانی دوی  60متر با مانع بان��وان ایران در خصوص
میزبانی ایران برای مس��ابقات داخل سالن آسیا گفت :با
گرفتن میزبانی حرکت رو به جلویی داشتیم .من چند سال
پیش هم در رقابت های بین المللی دهه فجر حضور داشتم
اما فکر می کنم امس��ال تیم های بهتری شرکت خواهند
کرد .وی تصریح کرد :اگر نمایندگان کشورهای قزاقستان
و ژاپن در این میدان حاضر باش��ند ،شاهد رقابتی زیبا و
جذاب در دوی  60متر با مانع خواهیم بود.گفتنی اس��ت،
«الناز کمپانی» این هفته رکورد م ّلی دوی  100متر با مانع
بانوان ایران را شکست.

رییس کمیته درمان فدراس��یون پزش��کی ورزشی از
راهان��دازی کلینیک تخصص��ی دندانپزش��کی برای
ورزش��کاران حرفهای در فدراسیون پزشکی ورزشی
خبر داد و گفت :این کلینیک در بهمنماه و همزمان با
دهه فجر افتتاح خواهد شد .دکتر «محمد بنیجمالی»؛
«این کلینیک به ورزشکاران حرفهای خدمات رایگان
ارائ��ه خواه��د داد و س��ایر ورزش��کاران با داش��تن

کارت بیمه ورزش��ی و با هزینه کمت��ر می توانند از
خدمات این کلینیک بهرهمند ش��وند».وی همچنین
درخص��وص احتمال افزای��ش هزین��ه کارت بیمه
ورزشکاران در سال آینده این چنین گفت« :بیش از
 3س��ال است که هزینه کارت بیمه ورزشکاران مبلغ
 15هزار تومان اس��ت و هنوز س��قف هزینه کارت
بیمه ورزش��کاران تغییری نداشته است .البته این که

در س��ال آین��ده افزایش پیدا کند ی��ا خیر در مجمع
س��الیانه فدراس��یون که اس��فندماه برگزار میشود،
تصمیم گرفته خواهد ش��د .از سال آینده کارت بیمه
ورزشکاران اینترنتی خواهد شد و ورزشکاران برای
دریافت کارت درمانی خود که براساس کد ملی هر
ورزش��کار است ،با ثبتنام اینترنتی اقدام به دریافت
کد درمانی خود کنند».

رکورددار گلستانی دوی  60متر با مانع:

برای کسب ورودی
آسیا برنامه ریزی کرده بودم
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گروه ورزش��ی � یک گلستانی در اردوی تیم
ملی بوکس بزرگساان ایران باقی ماند.
اردوی تیم ملی بوکس بزرگساان با دعوت از
 42بوکسور منتخب از سراسر کشور در آکادمی
ملی المپیک برگزار شد.در این اردو که پس از
سه روز رقابت بوکسورها در مسابقات انتخابی
درون اردوی��ی برای اعزام به مس��ابقات برون
مرزی به پایان رسید «ابراهیم ناظری» از گلستان
توانستبرایتورنمنتبلغارستانانتخابشده
و در اردوی تیم مل��ی باقی بماند«.ناظری» به
همراه «دانا اسماعیل زاده» از کردستان در وزن
 62کیلوگرم تیم ملی حضور دارند.

سه گلستانی در هشتمین اردوی
تیم م ّلی والیبال دختران

گروه ورزشی � با پایان هفتمین مرحله اردوی
تیم ملی والیبال دختران ایران در رده جوانان،
هشتمین اردوی این تیم از روز جمعه (دیروز)
آغاز ش��د و س��ه گلس��تانی به این مرحله از
اردو دعوت ش��دند.در مرحله هش��تم اردوی
آماده س��ازی تیم ملی والیبال دخت��ران ایران
 21بازیکن حضور دارند که از این تعداد س��ه
بازیکن ،گلستانی هستند.اردوی هشتم دختران
والیبالیست ایران تا روز چهارشنبه چهارم بهمن
ماه ادامه خواهد داشت.در این اردو که تمرینات
آن در دو نوب��ت صب��ح و عصر در کمپ تیم
های مل��ی بانوان واقع در مجموعه ورزش��ی
آزادی تهران پیگیری می ش��ود« ،مونا آشفته»،
«زهرا خان محمدی» و «هانیه حسینی» به عنوان
نمایندگاناستانگلستانشرکتدارند.
اردوی آماده س��ازی تیم ملی والیبال دختران
ایرانتحتنظر«اعظمعیدی»سرمربی«،ابراهیم
وادی» مش��اور فنی« ،عب��اس علی اصغرپور»
تمرین دهنده« ،سرگل علیزاده» مربی و «الهام
یافتیان» به عنوان سرپرست برگزار می شود.
تیم مل��ی والیبال دختران ایران خ��ود را برای
حضور در نوزدهمین دوره مس��ابقات والیبال
قهرمانی جوانان زیر  19سال آسیا آماده می کند.
این مسابقات از  20تا  27خردادماه سال  97به
مدت هشت روز در «هانوی» پایتخت ویتنام
برگزار خواهد شد.

جدیدترینرنکینگم ّلی
پینگ پنگ ایران اعام شد؛

خواهران صامت در جایگاه
سوم و دهم رنکینگ بانوان

گروه ورزشی � با اعام آخرین رنکینگ ملی
پینگ پنگ ایران ،دو پینگ پنگ باز گلس��تانی
در جایگاه سوم و دهم رنکینگ جای گرفتند و
به اردوی تیم ملی دعوت شدند.آخرین جدال
برترین های پینگ پنگ ایران برای حضور در
هالمس��تاد س��وئد انجام و دعوت شدگان به
انتخابی تیم ملی مشخص شدند.
با برگزاری دور س��وم تور ایرانی بزرگساان
بانوان و آقایان کش��ور در مش��هد و سنندج ،
رنکینگ ملی طبق دستورالعمل مصوب منتشر
و نف��رات راه یافته به رقابت های انتخابی تیم
ملی طبق آیین نامه مصوب ،مشخص شدند .
طبق آیین نامه انتخابی تیم مل��ی ،نفرات اول
رنکینگملیبانوانوآقایانمستقیم ًابهعضویت
تیم ملی در آمده اند .اما برای رتبه های دیگر و
عضویت در تیم ملی ،جدال س��ختی بین 12
بازیکن انجام می شود که شامل رتبه های دوم
تا یازدهم رنکینگ ملی و  2بازیکن با معرفی
کادر فنی تیم های ملی خواهند بود.در رنکینگ
پینگ پنگ ایران خواه��ران «مریم صامت» و
«مهشید صامت» از گلستان به ترتیب در جایگاه
سوم و دهم جای گرفتند و به اردوی تیم ملی
مجددا ً راه یافتند .مس��ابقات انتخابی تیم ملی
پینگ پنگ بانوان  26تا  29دی برگزار می شود.
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