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برگزاری کالس آموزش تیراندازی (تپانچه خفیف کالیبر  )۲۲توسط انجمن
تیراندازی کارگران استان تهران

انجمن تیراندازی کارگران استان اقدام به برگزاری یک دوره کالس آموزش تیراندازی (تپانچه خفیف کالیبر  )۲۲با حضور ورزشکاران
کارخانجات و واحدهای صنعتی استان تهران در استادیوم بزرگ آزادی – فدراسیون تیراندازی ج ا ا نمود .در این رقابتها پرسنل شرکتهایی
مانند سایپا و مینو برای آموزش و تمرین این رشته ورزشی حضور داشتند .بهرام حسینی رئیس هیات تیراندازی کارگران استان تهران گفت ،با
توجه به اینکه رشته تیراندازی نیاز به تمرکز و دقت زیاد دارد ،و همین توانایی در محیط کار بسیار موثر خواهد بود ،این هیات تصمیم به برگزاری
دوره های آموزشی جهت آشنایی پرسنل شرکتهای مختلف با این رشته نموده تا در آینده بتواند عالقه مندان به این رشته را تحت پوشش
آموزش جدی قرار داده و سالمت و توانایی پرسنل را افزایش دهد.

تیم ساپکو قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی
امدادی بانوان کارگر استان تهران شد
مسابقات آمادگي جسماني امدادي بانوان كارگر استان تهران با
شركت بانوان ورزشكار كارخانجات و واحدهای صنعتی استان در
سالن ورزشی شرکت مینو برگزار شد.در پایان این دوره از مسابقات
تیم ساپكو قهرمان شد تیم ایران خودرو با اندکی اختالف عنوان نایب
قهرمانی را کسب نمود و تیم بهره برداری مترو سوم شد.
در انتها تیمهای که عناوین اول تا سوم را بدست آوردند احکام
قهرمانی ،کاپ و مدال های خود را از مسیولین ورزش بانوان هیئت
ورزش کارگری استان دریافت نمودند.

برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته بانوان وفرزندان کارگر استان فارس

مسابقات قهرمانی کاراته بانوان وفرزندان کارگر استان فارس به مناسبت دهه مبارک فجرباشرکت بیش از 250شرکت کننده از سراسر استان برگزار گردید .شرکت کنندگان دردورشته کاتا وکومیته دررده های مختلف
سنی به رقابت پرداختند که اکثر شرکت کنندگان در رده امید وبزرگساالن از قهرمانان کشوری و لیگ کاراته بودند که هیجان و رقابت را دوچندان کرده بود ودر آخر به نفرات برتر این دوره از مسابقات حکم ومدال اهدا
گردید .نفرات برتر این دوره به مسابقات قهرمانی کاراته کارگران کشور اعزام خواهندشد.

صعود تیم کوهنوردی
پتروشیمی کرمانشاه به قله
فرخ شاد
61

شماره - 2181سال چهل و هفتم 2 -اسفند 1395

