واليبال

جمشید حمیدی

تور جهاني سه ستاره ميكاكاپ ـ كيش

آبرويي ديگر در قوس و قزح جزيره!

بعد از جشنواره بينالمللي واليبال روي برف اهالي واليبال از سرماي
زير مدار صفر درجه به گرماي مطبوع جنوب ايران پرواز كردند تا
افتخار كنند در سرزميني زندگي ميكنند در آن چهار فصل را در
چهارگوشه تجربه ميكنند ،تور جهاني سه ستاره كيش بدون ترديد
آبروي ديگري به اعتبار جهاني واليبال است كه سال به سال پررونقتر
و بااهميتتر پيگيري ميشود ،امسال عليرغم كنارهگيري دو تيم
از كانادا و به دليل شكستن انگشت دست يكی از بازيكنان و يك تيم
قطري ،بالغ بر  162بازيكن در قالب  62تيم بر سر كسب جوايز هزار
دالر مسابقات پيكار كردهاند ،براي ميزباني موفق رقابتها چهار ماه
وقت صرف شد ولي بايد ديد كه ماحصل اين تالشهاي ستودني در
خاتمه از نگاه نمايندگان  FIVBاز جمله «ايلياد ارسكي» روسي
چه نمرهاي ميگيرد ،براي ما اما مهم اين است كه يك عده در دل
فدراسيون و در بخش ساحليدوست دارند كارهاي خوبي انجام
دهند ،باران و هواي قوس و قزحي روزهاي آغازين مسأله حضور
تماشاگران زن همه و همه اتفاقات ت��ازهاي نيست و اين بار هم
راهحلهاي خودش را پيدا كرده است ،امسال حضور ساحلي بازان
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آمريكايي ماير ـ دوروي كنار بازيكنان برجسته قطر (جفرسون ـ
شريف قهرمان دوه قبل) روسيه (ماكسيم سلوولپ ـ ايگور و استويا
نوفسكي ـ كه پارسال عالي ظاهر شده بودند ،و تيمهاي هلند ،آلمان،
چك ،بلژيك ،اتريش ،فرانسه ،لهستان و  ...بعد ورزشي ،فرهنگي،
سياسي خوبي داشته است و آن اينكه در يك منطقه آشوبزده دنيا
ايران عزيز ما از چه ثباتي برخوردار است.
***
از جدول مقدماتي مسابقاتي كه با شركت  16تيم برگزار شد ،فقط
زوج مجتبي اميري و صادقي از ايران به جدول اصلي راه پيدا كردند
تا در جوار آق محمد سالق ـ حامد ميرزاعلي ،رحمان رئوفي ـ بهمن
سالمي ،عباس پورعسگري و آرش وكيلي در جدال با مدعيان
بختآزمايي كنند.

قهرمانی روسیه در تورجهانی والیبال
ساحلی کیش

تورجهانی۲۰۱۷والیبالساحلیکیشباقهرمانیروسیهبهپایانرسید.

در فینال دومین دوره رقابت های والیبال ساحلی تورجهانی ۲۰۱۷
کیش دو تیم روسیه و لهستان به مصاف هم رفتند که این دیدار با
قهرمانی روسیه به پایان رسید.
روسیه با ترکیب لیامین و کرازیلنیکوف به مصاف لهستانی رفت که با
ترکیب کانتور و لوزیاک در این دوره از رقابتها حاضر است.
این دیدار با برتری روسیه به پایان رسید تا این تیم عنوان قهرمانی این
دوره از رقابتها را از آن خود کند.
ست اول این دیدار با برتری  ۱۸-۲۱تیم لهستانی همراه شد اما
روسها ست دوم را  ۱۹-۲۱بردند تا کار به ست سوم بکشد.
در ست سوم هم روسیه با نتیجه  ۱۵بر  ۸به برتری رسید تا در نهایت
این بازی دو بر یک به نفع روس ها به پایان برسد و این تیم قهرمان
تورجهانی والیبال ساحلی کیش شود.
در دیدار رده بندی نیز دیگر تیم روسی متشکل از استویانوفسکی و
یارزوتکین با نتیجه  ۲بر یک آلمان با ترکیب شومن و تول را از پیش رو
برداشت و سوم شد.
قطر در دوره قبل این رقابتها قهرمان شده بود.

