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برخی از هیأتهای ورزشی
با ما همکاری ندارند !

با حضور نایب رییس فدراسیون اسکواش ایران در مرکز گلستان ،برترین های اسکواش رده کمتر از  13و  15سال دختران معرفی شدند

در جلس��ه هماهنگ��ی لیگ برتر بس��کتبال،
نحوه برگزاری مس��ابقات و بسته شدن تیمها
مشخص ش��د.در این جلس��ه که نماینده 12
باشگاه ش��هرداری گرگان ،ش��هرداری تبریز،
مهرام ،پتروش��یمی ،نفت آبادان ،دانشگاه آزاد،
شیمی در ،نفت امیدیه ،پارسا مشهد ،رعد پدافند
دزفول ،اسلم پرتو و پارسا مشهد به طور رسمی
از حضور خود در فصل آینده لیگ برتر خبر
دادند اعام ش��د؛ هر تیم میتواند  1۵بازیکن
ایرانی و  2بازیکن خارجی داشته باشد ،تیمها
باید تا پایان دور رفت لیس��ت نهایی بازیکنان
خود را اعام کنن��د ،بازیکنان خارجی تیمها
باید تا قبل از مرحله پلیآف نهایی ش��وند و
پس از آن امکان تغییر وجود ندارد مگر اینکه
پزشکان موافق تغییر باشند .بازیهای دور رفت
به صورت دو مسابقه در هفته خواهد بود و از
دور برگش��ت هر هفته یک مسابقه برگزار
میشود .لیگ برتر تا سال آینده ادامه خواهد
داش��ت .مس��ابقات مرحله پلیآف قبل از
نوروز به پایان میرسد و مرحله نیمهنهایی
و نهایی لیگ در سال  ۹۸برگزار میشود .در
طول مس��ابقات به دلیل دیدارهای تیم ملی
در مس��ابقات انتخابی جام جهانی  2۵روز
وقفه وجود خواهد داشت.
لیگ برتر بین س��یام مهر تا سوم آبان آغاز
خواهد شد و تیمها تا  2۰روز قبل از شروع
مس��ابقات بای��د انتقاات بازیک��ن خود را
انجام دهن��د .ورودی لیگ نیز با  1۰درصد
افزای��ش به  ۹۰میلیون توم��ان برای هر تیم
رسیدهاست .یازدهم مهر زمان پذیرش تیمها
در لیگ خواهد بود.

با دعوت  14وزنه بردار برای
مسابقات جهانی؛

کیانوش رستمی از تیم ملی
وزنهبرداری کنار گذاشته شد!

1۴وزنهبردار به اردوی تیمملی برای حضور در
مسابقات قهرمانی جهان 2۰1۸دعوت شدند اما
کیانوش رستمی از تیم ملی کنار گذاشته شد.
در جلسه ش��ورای عالی فنی فدراسیون وزنه
برداری ،علی امینی فرد و محمدحسین برخواه
سرمربیان تیم های ملی نوجوانان و بزرگساان
فهرست نفرات دعوت شده به اردوهای آماده
س��ازی را برای حضور در مسابقات پیش رو
اعام کردند .در رده سنی بزرگساان ،هفتمین
مرحله اردوی سالجاری تیم ملی وزنه برداری
بزرگساان از شنبه 1۷شهریور برای حضور در
رقابت های قهرمانی جهان  2۰1۸ترکمنستان
آغازشد.محمدحسینبرخواهسرمربیتیمملی
 1۴وزنه بردار را به این مرحله اردوی دعوت
کرده است .این اردو  ۳هفته ای خواهد بود و ۵
مهرماه به پایان می رسد.

ایران میزبان مسابقات
جهانی کونگفو شد

رییس فدراسیون کنگفو و هنرهای رزمی از
میزبانی ایران در مسابقات جهانی کونگفو در
بهمنماه سال جاری خبرداد.
رضا حیدری« :مسابقات جهانی کونگفو در
ایران ،بهمن ماه برگزارخواهد ش��د .س��عی
داریم  ۳۰کشور از قارههای مختلف در این
مسابقات حضور یابند .مطمئن ًا مشهد به دلیل
میزبانی از مسابقات آسیایی در سال گذشته،
میزبان این دوره از مسابقات نخواهد بود».
اظهارات حیدری درخصوص باش��گاههای
متخلف��ی که ب��ا ن��ام کونگف��و فعالیت
میکنند؛ «باش��گاههایی که با نام کونگفو
فعالیت میکنند ولی فاقد مدرک مربیگری
هس��تند ،متخلف محسوب میشوند .باید
ن��ام این باش��گاهها ب��ه اداره کل ورزش
و جوان��ان جهت پیگیری گزارش ش��ود.
در فدراس��یون تم��ام روزنهها برای افراد
س��ودجو بسته شده است .در هر نقطه از
کش��ور حتی در یک روس��تا اگر ورزش
کونگفو فعالیت داش��ته باشد ،فدراسیون
موظ��ف اس��ت حمایت کند و پاس��خگو
باشد و همچنین هرجا که تخلف صورت
میگیرد باید گزارش ش��ود .فدراسیون با
هیچک��ستعارف��ین��دارد».

رقابت پايه های اسکواش در گرگان
تعداد مربیان نخبه و با کیفیت اسکواش در استانها کم است در حالی که سطح مربیان باید در کنار سطح ورزشکاران ارتقا پیدا کند
رقیه مسلمی پور� با موافقت فدراسیون اسکواش کشور
رقابت های قهرمانی دختران اسکواش باز ایران در رده
های کمتر از  1۳و  1۵سال به میزبانی گلستان در خانه
اسکواش گرگان برگزار ش��د؛ رقابت هایی که بخشی
از ماحصل تاش های مربیان اس��تعدادیاب فدراسیون
اس��کواش را در اس��تان های کشور رو کرد تا با سطح
کم��ی قابل توجه و کیفیت مطلوب بازی ها از س��وی
اسکواش بازان ،رضایت اهالی اسکواش را نیز به دنبال
داش��ته باش��د .در رقابت پایه های اس��کواش ایران در
بخش بانوان جنگندگی برخی از بازیکنان حاضر بیش
از هر چیز به چش��م آمد؛ فاکتوری که در صورت رشد
فنّی بهتر م��ی تواند آینده ی روش��نی را برای دختران
اسکواش ایران ترسیم کند.

از ورزش��کاران مرد بیشتر بودند ».ش��یرزاد از برخی
مش��کات در برگزاری اردوها برای بانوان اسکواش
باز ایران نیز اینچنین گفت؛ «پیش از مسابقات قهرمانی
آس��یا در کره جنوبی ،اردوی تدارکاتی را در کش��ور
مال��زی برگ��زار کردیم که نتیجه خوب��ی هم به همراه
داشت اما اکنون با توجه به نوسانات ارز شرایط برای
برگزاری اردو س��خت ش��ده اس��ت .باید از تیمهای
ملی دیگر کش��ورها برای حضور در ایران و برگزاری
اردوی مش��ترک دعوت کنیم که چندین کشور اردوی
مشترک با رقم پیشنهادی ما را قبول نکردند».

رقابت  73دختر اسکواش باز ایران در گرگان
 ۷۳بازیک��ن از  1۷اس��تان برای رقابت در مس��ابقات
اسکواش قهرماني کشور و قهرماني دانش آموزان ایران
در رده س��نی کمتر از  1۳و  1۵س��ال گرگان به میدان
آمدند تا به مدت دو روز برای تصاحب سکوهای برتر
با یکدیگ��ر جدال کنند .تعداد قاب��ل توجه بازیکنان و
رقابت در دو رده سنی به صورت همزمان بر فشردگی
بازی ها در روز اول افزود و سبب شد تا بازیکنان پیروز
در هر مرحله با خس��تگی بیشتری رقابت خود را دنبال
کنند .از اینرو انتظار آن می رود تا با توجه به رده س��نی
بازیکنان در بخش پایه و ظرفیت های فنی و جس��می
آن��ان برای ارائه بازی های بهتر ،از س��وی فدراس��یون
تدابیر بهتری در جهت ارتقای سطح کیفی مسابقات پایه
اندیشیده شود.
برای حضور در مسابقات اس��کواش قهرماني دختران
کمت��ر از  1۳و  1۵س��ال کش��ور ،تیم گلس��تان پس از
برگ��زاری رقابت های انتخابی اس��تان ،در رده کمتر از
 1۳س��ال با ترکیب مهدیه الوند ،فاطمه تازیکه و مهسا
معصوم آبادی و در رده سنی کمتر از  1۵سال با نرگس
سلطانی ،دیانا مقری و درسا دمنده ،روانه مسابقات شد.

و تارا س��عادتی (هر دو از فارس) به مرحله نیمه نهایی
صعود کردند .بعد از دو روز رقابت دختران اس��کواش
ایران به صورت تک حذفی ،برترین های رد های سنی
کمتر از 1۳و  1۵س��ال معرفی ش��دند .در رده س��نی
کمتر از  1۳س��ال تارا س��عادتی از استان فارس مقام
قهرمانی را کسب کرد و پارمین نکوپایان از تهران نیز
دوم ش��د .نازنین تقی نژاد و ثمین حس��ن پور نیز به
صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند .در رده
س��نی کمتر از  1۵سال نیز س��تایش پزشکی از استان
مرک��زی در جایگاه نخس��ت قرار گرف��ت و نرگس
س��لطانی از گلستان نایب قهرمان شد .فاطمه فاحتی
و بهاره قائدی نیز به صورت مش��ترک س��وم شدند.
در بخش پلیت در رده س��نی کمتر از  1۳سال ،زهرا
دادخواه از اصفهان عنوان قهرمانی را به دست آورد و
در رده سنی کمتر از  1۵سال نیز گاره حاجی آقایی
از گیان قهرمان ش��د.

برترین دختران اسکواش باز کشور
در پایان روز نخست این بازی ها ،در رده سنی کمتر از
 1۵سال خانمها فاطمه فاحتی (از یزد) ،نرگس سلطانی
(از گلس��تان) ،بهارقائدی (از فارس) و ستایش پزشکی
(از مرکزی) و در رده کمتر از  1۳سال پارمین نکوپایان
(از تهران) ،نازنین تقی نژاد (از یزد) ،ثمین حس��ن پور

کمبودمربیانباکیفیتاسکواشدراستانها
در حاش��یه روز دوم ای��ن مس��ابقات ،الهام ش��یرزاد
نایب رییس بانوان فدراس��یون اس��کواش کشور در
نشس��ت خبری از کمبود مربی نخب��ه و باکیفیت در
استانها و ضعف فدراسیون در آموزش مربیان سخن
گفت؛ «تع��داد مربیان نخبه و با کیفیت در اس��تانها

در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال
ساحلی باشگاههای کشور رقم خورد؛

پیروزی قاطع ملوانان
بندرگز در ایستگاه یزد
گروه ورزش��ی � در هفت��ه هفدهم رقابت های فوتبال
ساحلی باشگاههای کشور نمایندگان گلستان به یک
پیروزی قاطع در یزد دست یافتند.ملوانان بندرگز در این
رقاب��ت میزبان خود را گلباران کردند .در این هفته تیم
بازیکن گلستانی سپاهان این روزها به دنبال رویاهای رنگ
باخته است .عزت اله پورقاز مدافع ملی پوش سپاهان که در
آن مقطع یکی از خریدهای زاتکو کرانچار برای تقویت
خط دفاعی تیم فوتبال سپاهان بود در هفته پنجم اتفاق تلخی
انتظار پورقاز را می کش��ید و این بازیکن در یک درگیری
س��اده در میانه زمین و به این دلیل که با تمام وجود قصد
دفع توپ را داشت ،در حالتی نامتعادل با گردن و کمر روی
زمین فرود آمد و برای ماه ها از میادین فوتبالی به دور بود.
فاصله زمانی بازگش��ت پورقاز به فوتبال به حدی طوانی
شد که دیگر کرانچار سرمربی سپاهان نبود و ابراهیم زاده
هدایت این تیم را عهده دار شده بود .در این میان کی روش

سرمربی گلستانی تیم ملی فوتبال
دختران زیر  16سال ایران:

باید از پتانسیل های موجود در فوتبال
بانوان استفاده کرد

فوتبال ساحلی ملوان بندرگز مهمان تیم پیام کویر اردکان
یزد بود که این بازی با درخشش بازیکنان ملوان بندرگز
با نتیجه  ۶بر  ۳به س��ود ملوان��ان خاتمه یافت .در این
بازی سینا رحمتی  ۴گل و خزایی یک گل برای ملوان
به ثمر رساندند و همچنین با یک گل بخودی حریف،
ملوان پیروز میدان شد.ملوانان بندرگز که از سوی مهران
شهس��وار هدایت می شوند در پایان هفته هفدهم این
بازی ها ،با انجام  1۷بازی و کسب  22امتیاز در جدول
 12تیمی رقابت ها ب��ه جایگاه پنجم صعود کردند و
تیم پیام کویر اردکان یزد با  ۴امتیازدر قعر جدول جای
گرفت.ر هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران که
 2۴شهریور برگزار می شود ملوان بندرگز پذیرای تیم
شاهین خزر رودسر خواهد بود.

کم اس��ت در حالی که س��طح مربیان بای��د در کنار
سطح ورزش��کاران ارتقا پیدا کند .یکی از مشکات
فدراس��یون اس��کواش آموزش مربیان اس��ت و باید
اعت��راف کنم که در این بخش دچار ضعف هس��تیم
و باید به طور جدی کار کنیم .فدراس��یون اسکواش
نیازمن��د همراه��ی هیأتهای اس��تانی اس��ت و در
صورت تاش نداشتن هیأتهای استانی ،برنامههای
فدراس��یون اس��کواش هم عملی نخواهد شد ».وی
همچنین با اش��اره به جایگاه اس��کواش بانوان ایران
در قاره آس��یا ،به تاش بیشتر برای سرعت بخشیدن
به روند رو به رش��د اس��کواش بانوان کش��ور تأکید
کرد؛ «تیم ملی اس��کواش زنان ایران  ۶س��ال قبل در
مسابقات قهرمانی آس��یا تمام دیدارهایش را واگذار
کرد و یازدهم شد اما امس��ال در رقابتهای آسیایی
با کس��ب س��ه پیروزی در جایگاه ششم قرار گرفت.
رس��یدن از جایگاه یازدهم به ششم در  ۶سال ،نشان
دهنده روند رو به رش��د اسکواش زنان ایران دارد و
باید تاش کنیم تا این سیر صعودی سرعت بیشتری
ب��هخ��ودبگی��رد».
نایب رییس فدراس��یون اس��کواش معتقد است این
فدراس��یون تفاوتی میان ورزش��کاران مرد و زن قایل
نیس��ت؛ «فکر میکنم تنها فدراس��یونی هستیم که در
بازیهای آس��یایی جاکارتا تعداد ورزش��کاران زن آن

برگزاری رقابت های
کیک بوکسینگ بانوان کشور
در گرگان

گروه ورزشی � رقابت های قهرمانی کیک بوکسینگ
استایل مبارزاتی فول کنتاکت بانوان کشور به میزبانی

از مصدومیت و اخراج تا درخشش در لیگ هجدهم؛

پورقاز به دنبال رویاهای رنگ باخته
نیز این بازیکن را از لیس��ت تیم ملی کنار گذاشت و پس
از پایان مصدومیت نیز یک اخراج در دیدار برگشت برابر
تراکتورسازی فقط چند دقیقه پس از حضور در زمین مسابقه
شرایط بسیار سختی را برای این بازیکن در روزهایی رقم زد
که سپاهان اص ً
ا شرایط خوبی نداشت و سرمربی تیم ملی

هم روی نام پورقازکه در رقابت های مقدماتی جام جهانی
حضور ثابتی در اردوهای تیم ملی داشت ،خط کشید.
فصل کابوس وار پورقاز در سپاهان به هر ترتیبی بود خاتمه
یافت و امیرقلعه نویی به عنوان سرمربی سپاهان انتخاب شد.
پورقاز در یک��ی از مصاحبه های خود گفت که اگر قلعه

گروه ورزش��ی � مسئول اس��تعدایابی فوتبال بانوان و
سرمربی گلستانی تیم ملی فوتبال دختران زیر  1۶سال
ایران ،از ارزیابی  1۸۵۰بازیکن در سراسر کشور خبر
داد و گفت :استعدایابی در رده زیر  1۶سال دختران به
طور وسیعی در سراسر کشور برگزار و بازیکنان نخبه
و فوق العاده ای را به تیم های ملی معرفی کردیم.
شادی مهینی گفت :فاز اول استعدادیابی زیر  1۶سال
از  1۵اسفند سال گذشته تا  1۵فروردین امسال در ۳۰
استان کش��ور با حضور  1۸۵۰بازیکن برگزار شد که
استعدادیاب های هر استان ،بازیکنان را ارزیابی کردند
و در نهایت با ارائه لیست های  12نفره به فدراسیون
برترین بازیکنان را معرفی کردند .وی اضافه کرد :در
اکثر استعدایابی هایی که صورت گرفت به طور مدام
حضور داشته و عملکرد بازیکنان و حتی استعدادیاب
ها را زیرنظر داشتم.
مسئول استعدایابی فوتبال بانوان کشور درباره اجرای
فاز دوم استعدایابی در مناطق  ۹گانه گفت :در فاز دوم

اس��تعدادیابی در مناطق  ۹گانه به صورت فستیوال یا
مسابقات درون اس��تانی ،بازیکنان مورد ارزیابی قرار
گرفتند که در نهایت لیس��ت  1۴نفره از مناطق  ۹گانه
به فدراسیون فوتبال ارسال و بازیکنان نخبه انتخاب و
 ۳۰بازیکن به اردوی تیم ملی کمتر از  1۶س��ال و 1۰
بازیکن به تیم ملی زیر  1۴سال دعوت شدند .سرمربی
تیم ملی فوتبال زیر  1۶سال دختران ایران اظهار کرد:
فاز سوم اس��تعدادیابی قرار است در بازده زمانی  ۶تا
 2۰مه��ر ماه به صورت دو منطقه در کش��ور برگزار
شود که امیدوارم که بازخورد این استعدادیابی بتواند
زیرساخت تیم های ملی زیر  1۵و  1۶سال کشورمان
باشد .هدفمان تأمین آینده تیم های ملی فوتبال بانوان
است.مسئول استعدایابی فوتبال بانوان ادامه داد :برنامه
بعدی که پیش روی ما قرار دارد برگزاری فس��تیوال
ملی زیر  1۳س��ال اس��ت که در  ۳2استان کشور به
صورت شهرستانی و اس��تانی در تیر ماه و مرداد ماه
برگزار شده و لیس��ت  1۴نفره به فدراسیون اعام و

اسکواش در استان ها پویا شده است
ناظر فدراس��یون اس��کواش در حاش��یه ای��ن رقابت
ها ،پراکندگی حضور تیمها را نش��ان از پویاتر ش��دن
اس��کواش در اس��تان ها دانس��ت؛ «برنامه فدراسیون
توسعه اسکواش در سراسر کشور است و حضور 1۷
اس��تان در این دوره از مسابقات ،نشانگر آن است که
اسکواش در استان ها پویاتر شده است ».الهام رمضانی
مسابقات گرگان را اردویی برای تیم ملی برشمرد؛ «با
توجه به س��طح باای بازی ها ،این مسابقات میتواند
حکم اردوی تیم ملی اسکواش را در ردههای مختلف
داش��ته باشد .فدراسیون اس��کواش چند دوره مسابقه
را در کش��ور (ازجمل��ه ایران جونیور) برگ��زار و از
بی��ن افراد برتر این رقابته��ا اعضای تیم ملی را برای
بازیهای جهانی و آسیایی انتخاب میکند».
سرپرست فنی مسابقات نیز با ارزیابی مطلوب از سطح
کیفی این رقابت ها ،اس��تعدادیابی فدراس��یون را موفق
ارزیابی کرد؛ «تعداد قابل توجه اس��کواش بازان شرکت
کنن��ده در ای��ن دوره از رقابت ها و ب��ازی های خوب
بازیکنان ،نش��انگر آن است که استعدادیابی در استان ها
خوب انجام شده است .بین مسابقات برگزارشده در رده
های سنی ،این مسابقات در سطح کیفی و کمی بااتری
ارزیابی می ش��ود و بازیکنان شرکت کننده از روحیه و
انگیزه ی باایی نیز برخوردارند ».بهاره رضازاده با اشاره
به اسکواش گلستان به عنوان یکی از قطب های اصلی
این ورزش در کش��ور معتقد است باید پشتوانه سازی
تداوم داشته باشد؛ «گلستان اسکواش بازان فنی و خوبی
دارد و تیم این استان در این دوره نیز بازیکنان آماده ای
را روانه ی مس��ابقات کرده است .با توجه به اینکه این
بازیکنان به رده سنی بااتر می روند ضروری است برای
حفظ عناوین به بازیکن سازی ادامه داد».
استان گلس��تان درگرگان برگزار شد.این مسابقات
در رده س��نی بزرگساان در سالن مجموعه ورزشی
شهدای کریم آباد گرگان برگزار شد و  11۰فایتر به
میدان آمدند.شرکت کنندگان این دوره از مسابقات
از  1۷اس��تان کش��ور در  ۷وزن ب��ا یکدیگر رقابت
کردند که در خاتمه تیم گلستان موفق به کسب چهار
عنوان نایب قهرمانی و سه مقام سومی شدند.سارینا
مل��کا در وزن  ، -۵۴ثریا ش��عبانی در  ، -۵۷مائده
وردان در  -۷1و زین��ب کلیای��ی در  +۸1کیلوگرم
مقام هاینایب قهرمانی را برای تیم گلستان به ارمغان
آوردند.همچنین زهرا باق��ری در وزن  ، -۵۴نگین
پاس��بان خم��ری در  -۶۰و ش��بنم میقانی در -۷۶
کیلوگرم به عنوان سومی رسیدند.
نویی به ش��رایط س��ال قبل او نگاه می کرد ،شاید اان او
دیگر در س��پاهان نبود ولی سرمربی سپاهان این مدافع را
در لیس��ت خود قرار داد و در ش��روع بازی های لیگ در
کنار یزدانی زوج خط میانی طایی پوش��ان بود.پورقاز در
هفته های گذشته لیگ برتر کمک کرده تا سپاهان انسجام
خوبی در خط دفاعی داشته باشد و به طور کلی از شرایط
فصل گذشته دور شود.پورقاز اگرچه با این شرایط به جام
ملت های آسیا و بازگشت به لیست کی روش فکر می کرد؛
رویایی که می توانست در جام جهانی برای او رخ دهد اما
این اتفاق نیز نیفتاد تا بازیکن بی حاشیه و آرام فوتبال ایران
همچنان به روزهای پیش رو دل ببندد و امیدوار باشد.
در ادامه کار این نفرات ارزیابی خواهند ش��د.وی با
بیان اینکه در دو س��ال آینده مس��ابقات زیر  1۵سال
و مقدماتی زیر  1۶س��ال را خواهیم داش��ت ،تأکید
کرد :عملکرد و آموزش بازیکنان در طول سال باعث
خواهد شد تا بستر خوبی برای تیم های ملی زیر1۵
و  1۶سال فراهم کنیم و از پتانسیل ها برای تیم های
ملی فوتبال ایران در رده های مختلف اس��تفاده بهینه
داشته باش��یم.مهینی که امروز تیمش را عازم رقابت
های قهرمانی آسیا می کند ،در این زمینه یادآور شد:
 11بازیکن منتخب طرح اس��تعدادیابی با قرارگرفتن
در لیست تیم ملی فوتبال برای سفر به دور مقدماتی
قهرمانی آسیا در تاجیکستان برگزیده شدند.تیم ملی
فوتب��ال دختران کمتر از  1۶س��ال ای��ران در مرحله
مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیا با تیم های تایلند،
جزایر ماریانای ش��مالی ،س��نگاپور و تاجیکستان به
رقابت می پردازد .این مس��ابقات از  2۴ش��هریور تا
اول مهر برگزار می شود.
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گروه ورزش��ی � مدی��رکل ورزش و جوانان
گلس��تان از عدم همکاری برخی از روس��ای
هیأت های ورزشی این استان با دستگاه ورزش
انتقاد کرد.بهمن طیبی که در نشست با روسای
هیأتهای ورزش��ی گلستان سخن می گفت
با انتق��اد از کمتوجهی برخی روس��ای هیأت
های ورزشی به این نشست ها ،اظهار داشت:
متأسفانه برخی از هیأتهای ورزشی استان به
موقع گزارش های خود را ارس��ال نمیکنند و
همکاری ازم را ندارند.وی افزود :هیأت های
ورزشی استان برنامه ریزی ساانه خود را تدوین
کنند تا بتوانیم کمک های مالی را از فدراسیون
و وزارتخان��ه دریافت کنیم و به هر میزانی که
وزارت ورزش ب��رای برنامهه��ا کمک کند
فدارسیونها نیز چند برابر کمک خواهند کرد.
طیبی گفت :نبای��د هیأت ها انتظار داش��ته
باشند که همه هزینههای آنان را اداره ورزش
و جوان��ان پرداخ��ت کند بلک��ه باید تاش
ک��رده و از بخشه��ای خصوصی کمکها
را ج��ذب کنند.مدی��رکل ورزش و جوانان
گلستان اظهار کرد :این استان آمادگی میزبانی
مس��ابقات فراملی و بینالمللی رش��تههای
مختلف ورزش��ی را به خصوص در رش��ته
هایی که احتمال مدال آوری بیشتری است،
دارد به ش��رطی که فدراسیون مربوطه نیز در
هزینههای برگ��زاری آن کمک کند.طیبی با
اش��اره به برگزاری المپیاد ورزشی در سطح
کشور ،گفت :دس��تورالعمل این المپیاد ارائه
ش��ده و س��عی خواهیم کرد در چند رش��ته
که احتمال مدالآوری وج��ود دارد میزبانی
را قب��ول کنیم و ارزیاب��ی ازم از هیأتهای
ورزشی استان نیز انجام خواهد شد.به گفته
او ،اعتب��ارات هیأتهای اس��تانی براس��اس
نتای��ج ارزیابی و فعالیتهای انجام ش��ده و
تفاهمنامهها و تعداد ورزش��کاران س��ازمان
یافته ،پرداخت خواهد شد.

سرپرستکمیتهوالیبالساحلی
ایران در گرگان خبر داد:

حضور قطعی  24تیم از  6کشور
در تور جهانی بندرترکمن

گروه ورزشی � سرپرست کمیته والیبال ساحلی
فدراسیون والیبال ایران از حضور قطعی  2۴تیم
از  ۶کش��ور در تور تک ستاره جهانی والیبال
ساحلی بندرترکمن خبر داد.فریدون الهامی در
نشست هماهنگی مس��ابقات تور تک ستاره
جهانی والیبال ساحلی بندرترکمن که در گرگان
برگزار شد ،اظهار کرد ۸ :تیم از قزاقستان 2 ،تیم
از س��احل آج 2 ،تیم از عمان 2 ،تیم از تایلند،
 2تیم از چک اس��لواکی و  ۸تی��م از ایران در
این تور تک ستاره شرکت می کنند.سرپرست
کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال با بیان
اینکه «برای نخستینبار است که سه تور تک
ستاره جهانی به صورت همزمان در سه استان
در کشور برگزار میشود» گفت :افتتاح بازیها
و مسابقات مقدماتی تور جهانی بندرترکمن1۰
مهرماه انج��ام و از  11تا  1۳مهر رقابت ها در
جدول اصلی پیگیری خواهد شد.الهامی اضافه
کرد :تمامی اعضای تیم داوری تور تک ستاره
جهانی والیبال س��احلی بندرترکمن از داوران
بومی کشور هس��تند و در گلستان اولویت با
داوران و نیروهای بومی این استان است.
سرپرست کمیته والیبال س��احلی فدراسیون
والیبال تصریح کرد :در گذشته تور تک ستاره
در کیش برگزار میشد و این برای نخستینبار
است تور تک ستاره در دیگر نقاط کشور و در
استانها برگزار میشود که این اتفاق میتواند
زمینهای برای تداوم برگزاری این مسابقات در
نقاط مختلف کشور باشد

آغاز مرحله شهرستانی
جام روستاقهرمان در گلستان

گروه ورزشی � مرحله شهرستانی سومین دوره
جام روستاقهرمان در استان گلستان آغاز شد.
پس از برگزاری مسابقات در مرحله شهرستانی
به ص��ورت دورهای و معرف��ی تیمهای برتر،
تیمها در مرحله استانی با هم به رقابت خواهند
پرداخت.فوتبال ،فوتسال ،والیبال ،طنابکشی
و آمادگی جس��مانی رش��ته های این دوره از
مسابقاتروستاقهرمانهستند.بابرگزاریمرحله
اول این دوره از مسابقات و اعزام تیم قهرمان
به مرحله استانی ،مسابقات بر اساس قوانین
جاری هیأتهای ورزش��ی و فدراس��یونها
برگزار میشود.برگزاری تمامی مسابقات این
جام به عهده هیأتهای ورزشی شهرستانی با
همکاری ادارات ورزش و جوانان شهرها و
بخشهای استان با نظارت ادارهکل ورزش و
جوانان گلستان خواهد بود.

