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برگزاری دوره آموزشی یکسان سازی تیراندازی

وقتی اسم زهرا قاضی عسگر و خدیجه ایمان طلب را در بین تیراندازهای انتخابی دیدم لبخندی از
خوشحالی زدم .با زهرا و خدیجه در مسابقات مقدماتی تیر اندازی آشنا شده بودم .و خدا می داند چه قدر
انگیزه داشتند .آن زمان ،مرحله ی آخر مقدماتی مسابقات آزاد بود .همین مسابقاتی که دور فینال آن
چند روز پیش انجام شد .دوست داشتم اسم تک تک بچه ها در این لیست بود؛ فاطمه هنر ور و اسم همه ی
دخترها که دیدم چه تمرکزی روی شلیک هایشان داشتند! فاطمه ،آن روز از مشکالت زندگی اش برایم
گفت و هنوز مصمم بود .امیدوارم روزی بیاید که همه ی بچه ها به آن حد از توانایی رسیده باشند که به تیم
ملی دعوت شوند .تمام تالش و هم و غم مسئولین برای برگزاری مسابقات آزاد برای همین است؛ که بچه ها
در دور فینال انتخاب شده و روی آن ها برای تیم ملی سرمایه گذاری شود.
ورزشکارانی که به این دوره ی آموزشی دعوت شده اند ،کسانی هستند که از مسابقات آزاد و قهرمانی کشور
استعدادیابی و انتخاب شده اند و به منظور یکسان سازی آموزش های تکنیک و تاکتیک و نیز مباحث روان
شناسی ،به این دوره دعوت شدند .دومین دوره آموزشی یکسان سازی در رشته ی تفنگ بادی از  29بهمن
ماه در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین آغاز شد.
این دوره های آموزشی در سه مرحله پیش بینی شده است که مرحله ی اول آن از 15بهمن ماه در رشته
تپانچه بادی برگزار شد و دومین دوره ویژه ماده تفنگ  R3-R1از  29بهمن تا  3اسفند در جریان خواهد
بود.سومین و آخرین دوره آموزشی نیز از  3تا  6اسفند ماه در ماده تفنگ  R5-R4برگزار خواهد شد.
هادی نجفی(تهران)،علی مهدوی عابد،نصرت غفرانی،خدیجه ایمان طلب (گیالن)،زهرا علی بیگی،
محمدمرادی (آذربایجان شرقی)،فرشته غالمی،زهرا قاضی عسگر،مظاهر غالمی ،کبری رضایی (فارس)،
ساراموالیی (خوزستان)،علی میرزایی،معصومه جلیلیان،سحر نجات پور (خراسان رضوی)،طیبه
جاللپور (یزد) رقیه شجاعی(زنجان)،مهسا پاکدل (ایالم) ورزشکاران دعوت شده به این دوره هستند و
مباحث مورد نظر را با نظارت حسین امیری ،مدرس دوره ،آموزش می بینند.
مهرنوش امینی و زهرا پیربداغی نیز به عنوان کمک مربی در این دوره حضور دارند.

سیامند در بین برگزیدگان الروس

چند وقت پیش ،تندیس قوی ترین مرد پارالمپیکی جهان در شهرک فرهنگیان رو نمایی شد .نسل های
بعد هر بار تندیس او را ببینند به یکدیگر خواهند گفت مردی از روستایی در غربی ترین نقطه ی کشورمان،
قلب ها را لرزاند و برای کشورش افتخار بزرگی شد .مردی که برای جایزه ی جهانی الروس ،که از جوایز
معتبر جهان است جزء شش نفر برتر انتخاب شد؛ در جشن آن حضور داشت و برای چندمین بار به خاطر
همت و تالش اش مورد تشویق قرار گرفت.در نهایت جایزه بنیاد جهانی الروس در بخش ورزش افراد
دارای معلولیت به بانوی جوانی از ایتالیا در رشته ی شمشیر بازی تعلق گرفت .بئاتریس ویو  19ساله که از
ناحیه دو دست و دو پا دارای معلولیت قطع عضو است ،در بازی های پارالمپیک  2016ریو موفق شد بدون
شکست از گروه خود صعود کرده و به نشان طالی این بازی ها دست یابد.
نکته قابل توجه اینکه بر خالف سایر منتخبین ،به محض اعالم نام این ورزشکار پارالمپیکی پادشاه موناکو
و سایر حضار ایستادند و برای لحظاتی این ورزشکار را به شدت تشویق کردند که این نکته ،وجه تمایز
منتخب پارالمپیکی جایزه الروس نسبت به سایران بود.

تهران ،قهرمان تنیس روی میز آقایان

برگزاری دوره داوری درجه سه تنیس روی میز

سی امین دوره رقابت های قهرمانی کشور تنیس روی میز جانبازان و معلولین در بخش آقایان با معرفی
تیم های برتر به کار خود پایان داد.این مسابقات شب گذشته در مجموعه ی ورزشی شهید هرندی تهران
پایان یافت و تیم تهران با کسب  82امتیاز در جایگاه قهرمانی ایستاد ،البرز با  58امتیاز نایب قهرمان شد و
آذربایجان شرقی نیز با  56امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
در سی امین دوره مسابقات قهرمانی کشور  220ورزشکار از  27استان کشور حضور داشتند و مسابقات آنها
در دو بخش ایستاده و نشسته ،در دو گروه جوانان و بزرگساالن برگزار شد.
چه قدر خوب است که همه ی هیئت های ورزشی در استان ها فعال باشند؛ برای برگزاری دوره های
آموزشی ،داوری و حنی برگزاری مسابقات .و این ها تالش و همت می خواهد و حمایت مالی.
در مسابقات قهرمانی کشور بود؛ با ورزشکارانی آشنا شدم که هم خودشان بازی می کردند ،هم دوره های
داوری و مربی گری را گذرانده بودند و حتی در بعضی از مسابقات قضاوت هم داشتند .برگزاری مداوم و
مستمر این کالس ها قوت قلب و نفطه ی انگیزه ای برای همه ی استان ها و البته ورزشکاران در همه ی
رشته هاست.هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان خوزستان در راستانی فعالیت های آموزشی
خود دوره درجه سه داوری تنیس روی میز را برگزار کرده است .این دوره آموزشی به مدرسی زهرا کرم
زاده و با حضور  13نفر از داوران استانی در شهر اهواز برگزار شد.

دومین دوره رقابت های باشگاهی بوچیا بانوان در اسفند ماه

دومین دوره ی مسابقات باشگاهی بوچیای بانوان ،روزهای پایانی سال نود و پنج برگزار خواهد شد.
این مسابقات با حضور  8تیم برگزار می شود و هر تیم مجاز به همراه داشتن  8بازیکن با گروه سنی آزاد
خواهد بود.تا کنون تیم های آسایشگاه کهریزک ،مجتمع نیکوکاری رعد ،شهرداری تهران ،هیات همدان،
هیات گیالن ،هیات زنجان ،هیات قزوین و هیات آذربایجان شرقی برای شرکت در این مسابقات اعالم
آمادگی کرده اند و مسابقات در قالب تیمی در ماده های دوبل  ،BC3دوبل  ،BC4تیمی و انفرادی (4
کالس) برگزار خواهد شد.عملکرد کلیه ی شرکت کنندگان در این مسابقات رصد می شود و بازیکنان برتر
شناسایی خواهند شد.دومین دوره رقابت های باشگاهی بوچیا در بخش بانوان از  16تا  20اسفند ماه در
تهران ،کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین ،برگزار خواهد شد.
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