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کمیته ملی المپیک موفقیت ساره جوانمردی و کسب سهمیه
پارالمپیک را تبریک گفت

کمیته ملی المپیک موفقیت بانوی پارالمپیکی کشورمان
در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در کره جنوبی را
که با کسب اولین سهمیه پارالمپیک  ۲۰۲۰همراه شد
تبریک گفت.
در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آمده است:
“خدای بزرگ را شاکریم که بار دیگر بانوی افتخار آفرین
تیراندازی کشورمان سر کارخانم ساره جوانمردی توانست
با نشان دادن شایستگی های یک بانوی محجبه ایرانی
ضمن کسب اولین سهمیه پارالمپیک  ۲۰۲۰سرود مقدس
جمهوری اسالمی را در سالن میزبانی پیکارهای جهانی
طنین انداز کند.کمیته ملی المپیک این رخداد مسرت
بخش را به این بانوی قهرمان ،کادر فنی تیم ملی،جامعه
بزرگ ورزش ایران بخصوص عزیزان زحمتکش کمیته
ملی پارالمپیک تبریک عرض می نماید.
به امید موفقیت کاروانهای اعزامی کشورمان در بازیهای پیش رو بخصوص بازیهای آسیایی و پارا
آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا”.
رقابت های قهرمانی جهان تیراندازی معلولین – کره جنوبی

تیراندازان جانباز و معلول کشور طالیی و نقره ای شدند

تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین کشورمان با کسب  ۴نشان رنگارنگ به کار خود پایان داد.
تیم ملی ایران در بخش تپانچه خفیف بادی به یک نشان طالی انفرادی توسط ساره جوانمردی و یک
نشان نقره تیمی در همین ماده دست یافت و رقیه شجاعی ،آخرین نماینده ایران نیز در رقابت های
تفنگ  R3شرکت کرد و در مرحله مقدماتی به عنوان  ۴۲دست یافت.
شجاعی به تازگی تمرینات خود را در این ماده آغاز کرده و  R3ماده ی اصلی وی نبود.
در نهایت پرونده رقابت های قهرمانی جهان برای تیم ایران با کسب  ۳نشان طال و یک نشان نقره بسته
شد.ساره جوانمردی به دو نشان طالی انفرادی در تپانچه بادی  ۱۰متر و تپانچه بادی خفیف  ۵۰متر
دست یافت ،در رقابت های تیمی تپانچه بادی  ۱۰متر تیم ایران متشکل از ساره جوانمردی ،سمیرا
ارم ،خدیجه رستمی ،به نشان طال دست یافت و در تپانچه خفیف  ۵۰متر نیز تیم ایران با ترکیب ساره
جوانمردی ،سمیرا ارم و مهدی زمانی عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره را بدست آورد.
در رقابت های فینال تپانچه بادی  ۱۰متر نیز خدیجه رستمی در جایگاه پنجم و سمیرا ارم در جایگاه
هفتم جهان قرار گرفتند و در فینال تپانچه خفیف  ۵۰متر نیز سمیرا ارم در جایگاه هفتم جهان ایستاد.
نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بوچیای بانوان

تهران ،قهرمان شد

جانبازان و معلولین

رسید.همچنین تیم مازندران کاپ اخالق را دریافت کرد و عنوان ورزشکار اخالق نیز به ندا غایبی از
سمنان و اکرم رحیمی از یزد رسید و زهرا شاملو از تیم توابع تهران نیز به عنوان ورزشکار پیشکوست مورد
تقدیر قرار گرفت .در حاشیه برگزاری دومین روز از رقابت های قهرمانی کشور بوچیا بانوان ،فریبا محمدیان،
معاون ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان با حضور در سالن مسابقات از نزدیک در جریان روند برگزاری
رقابت ها قرار گرفت.محمدیان ضمن قدردانی از فدراسیون و هیات مازندران ،میزبان این دوره از مسابقات،
از حضور در جمع ورزشکاران بوچیا ابراز خوشحالی کرد و از شرکت کنندگان خواست با جدیت در مسابقات
شرکت و برای ورود به تیم ملی جهت حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا ،تالش کنند.
دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور فوتبال قطع عضو

تهران ،قهرمان مسابقات فوتبال قطع عضو

دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور فوتبال قطع عضو که با حضور هفت تیم در حال برگزاری
بود ،با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.
در دیدار فینال که بین تیم های تهران و فارس برگزار شد ،دو تیم به نتیجه مساوی یک بر یک دست
یافتند و برای تعیین قهرمان ،کار به ضربات پنالتی کشید و در نهایت تیم تهران موفق شد عنوان قهرمانی
این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
دیدار رده بندی نیز بین تیم های خوزستان و مازندران برگزار شد و تیم خوزستان با نتیجه سه بر صفر
توانست حریف را مغلوب کرده و به عنوان سوم دست یابد.
تیم کرمان نیز به عنوان تیم اخالق معرفی شد و کاپ اخالق را دریافت کرد.
در اختتامیه این دوره از مسابقات حسنی ،مشاور ریاست فدراسیون ،الهی سرپرست انجمن فوتبال،
طباطبائیان ،رئیس هیات تهران ،حاج محمدی و استاد رحیم از پیش کسوتان فوتبال باشگاه استقالل و
سرهنگ تیموری حضور داشتند و به تیم های برتر کاپ ،مدال وحکم اهدا شد.
بهترین های مسابقات قهرمانی کشور به گفته سرپرست انجمن فوتبال معلولین برای حضور در اردوهای
آمادگی مسابقات جهانی مکزیک ،دعوت می شوند.
روح الهام بخش و انرژی در آسیا

تالش برای حفظ و ارتقا جایگاه ایران در پارآسیایی جاکارتا

طبق گفته های هادی رضایی سرپرست کاروان ایران در مسابقات پارآسیایی و به نقل از روابط عمومی
فدراسیون ،حضور کاروان ایران در سومین دوره بازی های پارا آسیایی جاکارتا کیفی خواهد بود .کاروان
ایران در این دوره با تعداد ورزشکار کمتر و رشته های بیشتر اعزام خواهد شد .تعداد  ۳۰۱ورزشکار روز
دهم مهرماه با پرواز مستقیم به محل برگزاری مسابقات اعزام می شوند .بازی ها نیز از  ۱۴مهرماه با
حضور  ۳۵۸۹ورزشکار از  ۴۳کشور آغاز می شود .مسابقات نیز در  ۹مرکز ورزشی برگزار می شود.
مسابقات در  ۱۸رشته ورزشی برگزار می شود که ایران در رشته های دو و میدانی ،وزنه برداری،
تیراندازی ،تیراندازی با کمان ،جودو ،شنا ،دوچرخه سواری ،والیبال نشسته ،بسکتبال با ویلچر ،گلبال،
تنیس روی میز و شطرنج شرکت می کند .اعزام رشته بوچیا هنوز تایید نشده و پیگیر گرفتن سهمیه
اعطایی (وایلد کارت) برای ورزشکاران این رشته هستند .در رشته های بدمینتون ،تنیس باویلچر،
شمشیربازی با ویلچر ،بولینگ روی چمن و بولینگ  ۱۰پین ورزشکاری اعزام نمی شود ،چون اعزام
کاروان ایران کیفی است و از آنجایی که این رشته ها مدال آور نیستند ،به این بازی ها اعزام نمی شوند.
رشته شطرنج نیز برای نخستین بار به این بازی ها اعزام می شود.درخصوص تعداد مدال هایی که در این
مسابقات توزیع می شود ۶۸۴ ،مدال در این بازی ها توزیع می شود که  ۳۴۳مدال در بخش آقایان۳۰۰ ،
مدال در بخش بانوان و  ۴۱مدال در بخش میکس توزیع می شود .شعار بازی ها نیز «روح الهام بخش و
انرژی در آسیا» است .از  ۱۰تا  ۱۵درصد ورزشکاران نیز تست دوپینگ گرفته خواهد شد.کاروان ایران
برای حفظ جایگاه چهارمی و ارتقای این جایگاه در بازی های پاراآسیایی جاکارتا تالش خواهد کرد.

نهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور بوچیا بانوان با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.
در این دوره از مسابقات که به میزبانی هیات مازندران و در شهرستان ساری برگزار شد.
تیم تهران به عنوان قهرمانی دست یافت ،گیالن نایب قهرمان شد و عنوان سوم نیز به تیم توابع تهران
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