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دوچرخهسواران در انتظار مسابقات جهاني ايتاليا و نروژ!

مسابقات دوچرخهسواري پيست قهرماني جهان در
ايتاليا و رقابتهاي قهرماني جهان در قسمت جاده
در كشور نروژ برگزار ميش��ود و ركابزنان در تالش
هستند تا در اين رويداد مهم حضور پيدا كنند.
در حال حاضر تنها دغدغه دوچرخهسواران نزديكي
مس��ابقات آسيايي داخل سالن آس��يا و رقابتهاي
جهاني اس��ت كه اگ��ر دس��تاندركاران بخواهند
بهترينه��ا را به مس��ابقات جهاني اع��زام دارند ،از
رقابتهاي داخل سالن آس��يا بازخواهند ماند و اگر
هم به رقابتهاي آسيا عنايتبيشتري داشته باشند،
حضور در رويداد مهم جهاني از دس��ت خواهد رفت!
به هرحال منتظر نظر آقايان ميمانيم تا مش��خص
شود كدام راه توسط آنها اتخاذ خواهدشد؟
در اي��ن رابطه نقش حس��ين عس��گري س��رمربي
تيمهاي اس��تقامت نيز بس��يار مهم است و بايد ديد
او چه نظري دارد؟
وي در خصوص اينكه به مس��ابقات داخل س��الن آسيا
ميخواهد تيم را اعزام كند يا خير ،گفته است؛ يك نفر را
به مسابقات استقامت داخل سالن آسيا اعزام ميكنيم
و در هر دو قس��مت خانمها و آقاي��ان نماينده خواهيم
داش��ت و آنها در خالل مرحله ديگر اردوي تيم ملي كه
تشكيل ميشود ،انتخاب و معرفي خواهند شد.
سرمربي اس��تقامت تيم ايران گفته است :متأسفانه
ميزبان بازيهاي داخل س��الن آسيا از بين رشتههاي
اس��تقامتي پيس��ت ،تنها رش��ته اومنيوم را برگزار
ميكن��د و ما هم ب��ا توجه ب��ه موض��وع ميتوانيم
نمايندهاي در هر بخش داش��ته باش��يم .سياس��ت

ميزبان اين بوده كه بيشتر مواد برگزاري رقابتهاي
داخل س��الن را ب��ه مواد س��رعتي داخل پيس��ت
اختص��اصدهد كه همين رويكرد موجب ش��ده ما
در بخش س��رعتي در رقابتها حضور پيدا كنيم كه
تكليف انتخاب نفرات را كادر فني س��رعت مشخص
خواهند كرد.
وي در خصوص مس��ابقات جهاني نيز بيان داش��ته
است :گفته ميش��ود اميرحسين جمش��يديان از
طرف باشگاه فوالد در پيكارهاي جهاني حضور يابد
و در كنار او ميخواهيم يكي ،دو جوان آيندهدار را به
اين دوره اعزام داريم .مسابقات در قسمت پيست را
كشور ايتاليا ميزباني خواهد كرد و رقابتهاي جاده
در كش��ور نروژ برپا خواهد ش��د و ما نيز برنامه خود
را به فدراس��يون اعالم كردهايم و درصورت تأييد و
تصويب و چنانچه مشكل خاصي به وجود نيايد ،در
اين مسابقات نماينده خواهيم داشت.
حسين عسگري س��رمربي استقامت كشور با توجه
به اهميت حضور در مسابقات مختلف بيان داشت:
حضور در رقابتهاي مختلف به توس��عه اين رشته
كمك ش��اياني ميكند ،همانطور كه با حضور در
مس��ابقات كاپ آس��يا در ژاپن ،نقاط ضعف و قوت
خود را در مقابل حريفان خارجي مش��خص كرديم
و براي بهبود كار در اين جهت برنامهريزي خواهيم
داشت ،وي ادامه داد :حضور در مسابقات بينالمللي
باعث ميشود كه نفرات جوانانتر ،ديگر از حريفان
خارجي ترس��ي نداشته باش��ند و با اعتماد بهنفس
باالت��ري در ميدانه��اي مختلف حضور داش��ته و

تجربههاي گرانبهايي را كسب كنند.
وي درخصوص تشكيل اردوهاي تيم ملي استقامت
نيز اظهار داشته اس��ت :مرحله جديدي از اردوهاي
تي��م مل��ي در رده جوانان و اميد تش��كيل ش��ده و
براس��اس برنامهريزيهاي به عمل آم��ده برخي از
ركابزنان جوان و چند ركاب��زن اميد همانند محمد
گنجخانلو نيز در اين مرحله از اردو حاضر ميباشند و
در كنار آنها دو نفر اميد و سه نفر در قسمت بانوان در
رده جوانان به اردوي تيمهاي ملي دعوت شدهاند.
هدف از تش��كيل اين مرحله از اردوي آمادگي براي
دوچرخه س��واران جوان و اميد اين بوده كه بتوانيم
آنها براي مسابقات قهرماني آسيا و بازيهاي آسيايي
آتي آماده نماييم.
ايشان در خصوص ركابزنان نوجوان هم بيان داشت؛
قرار است چندنفر از دوچرخهسواران نوجوان هم به
اردوي تيم ملي دعوت ش��وند تا براي تيمهاي ملي
آتي آماده ش��وند و ب��ه اين ترتيب نف��رات نوجوان،
جوان ،اميد و بزرگس��االن در كنار ه��م اردوي تيم
ملي را تش��كيل ميدهند .يك��ي از كارهاي خوب و
ارزش��مند ،پرورش نفرات نوجوانان براي تيمهاي

همراه داشتن مدارك الزم مثل كارت بيمهورزشي،
اص��ل شناس��نامه ،كارت ملي ،دفترچ��ه خدمات
درمان��ي ،رضايتنام��ه حضوري والدي��ن افراد زير
 18س��ال و معرفينامه هيات مربوط��ه و دوچرخه
مناس��ب و تجهيزات مورد نياز ،خود را به مسئوالن
اردو معرفي نمايند.
در اين بخشنامه يادآوري شده كه نفرات بانوان نيز بعد از
برگزاري مسابقات قهرمان كشوري دعوت خواهند شد.
نفرات دعوت شده به شرح زير ميباشند:
1ـ آيدين علياري از آذربايجان شرقي
2ـ شايان اوريو از آذربايجان شرقي
3ـ امير شهرياري از آذربايجانشرقي
4ـ مهدي متاعي از آذربايجان شرقي
5ـ احسان محمودي از آذربايجان شرقي
6ـ جعفر عليزاده ازآذربايجان شرقي
7ـ علي ميروكيلي از يزد
8ـ احسان دهقانزاده از يزد
9ـ سيدعلي هاشمي از يزد
10ـ حسين بهرامزاده از كرمان
11ـ اميد زار عسگري از كرمان

ملي اس��ت كه خوش��بختانه اين امر مدنظر حسين
عسگري س��رمربي تيم ملي اس��تقامت قرار گرفته
و اميدواري��م اين روند منطقي همواره دنبال ش��ود.
نوجوانان و جوانان به س��رعت رش��د ميكنند و راه
خود را در جمع بزرگان پيدا خواهند كرد .چه خوب
اس��ت اين سياس��ت در مواد ديگر نيز اش��اعه پيدا
كند ت��ا بتوانيم اف��راد واجد ش��رايط را براي حضور
در ميدانه��اي بينالملل��ي و آس��يايي و جهان��ي
تربيت نمايي��م .اين كار در واقع بيم��ه كردن آينده
دوچرخهسواري به شمار ميرود!
برگزاري اردوي تداركاتي
فدراسيوندوچرخهسوارينيزطياطالعيهاياز30
ورزش��كار در ردههاي سني نوجوانان جوانان ،اميد و
بزرگساالن براي تشكيل اردوي تيم ملي استقامت و
نيمه استقامت دعوت به عمل آورده است.
در قس��متي از اين بخش��نامه آمده اس��ت :اردوي
تداركات��ي جهت انتخاب نفرات مس��تعد به منظور
پش��توانه س��ازي تيمهاي ملي اس��تقامت و نيمه
اس��تقامت در ردههاي س��ني نوجوان��ان ،جوانان،
امي��د از تاريخ  23مرداد لغايت اول ش��هريور ماه در
مجموعه ورزش��ي آزادي تهران برگزار ميش��ود .از
اين رو خواهشمند است ورزشكاران مشروحه زير با

12ـ علي احمدي از گلستان
13ـ سينا كريمي از همدان
14ـ سياوش كوليوند از همدان
15ـ مجيد رشتي از خوزستان
16ـ امير جمشيديان از اصفهان
17ـ سيدمحمدحسين موسوي از تهران
18ـ ياشار احمدي از تهران
19ـ نيما كامكار از خراسان رضوي
20ـ معين سعيد از خراسان رضوي
21ـ عماد محمدي از خراسان رضوي
22ـ كيوان اردكاني از خراسان رضوي
23ـ عرفان زارعي از مركزي
24ـ سبحان گنجي از مركزي
25ـ امير بيرانوند از لرستان
26ـ ارسالن فرزاد از لرستان
27ـ آرين پاچي از لرستان
28ـ محمدامين مرادي از لرستان
29ـ محمدرضا كريمي از شيراز
30ـ محمد گنج خانلو از البرز
كادر فني :حسين عسگري سرمربي ،جعفر رنجبران
سرپرست ،محمدمهدي حضوري ،حميد سجادي
و عليرضا زينلي
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