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رییس انجمن فوتبال رومیز:

حضور  85تیم در رقابتهای لیگ یک رکورد بود

ریی��س انجمن فوتب��ال رومیز با تاکی��د بر اینکه
مس��ابقات اخیر لیگ دستاورد خوبی در برداشت
 ،گفت  :در این مس��ابقات  85تی��م درگیر رقابتها
بودند و خوش��بختانه هم ازنظرکیفی و هم از بعد
کمی  ،خروجی خوبی داش��ت و از دل آن جوانان
مستعد و پر مایه ای بیرون آمدند .
امی��ر غریبلو اضافه کرد  :تالش س��ه س��اله ما در

س��ال  95ببار نشست و با برگزاری مسابقات لیگ
کشوری که ابتدا بصورت منطقه ای و سپس لیگ
برتر و لیگ دس��ته یک انجام ش��د  ،خستگی را از
تنمان خارج کرد .به این صورت که مس��ابقات در
هفت منطقه کشور برگزار ش��د و طی آن  14تیم
به دسته برتر صعود کردند و  14تیم به دسته یک
آمدند که بصورت رفت و برگشت برگزار شد که به
باور بنده بسیار رضایت بخش بود .
وی با اش��اره به اینکه  26اس��تان کش��ور درگیر
این مس��ابقات بودند  ،افزود  :برای نخس��تین بار
ش��اهد بودیم که  85تیم در این مسابقات شرکت
کردند و بمدت  7ماه  ،انجمن فوتبال رومیز درگیر
رقابتهای لیگ بود .نکته جالب توجه اینکه کمیته
فنی لیگ آیین نامه این مسابقات را تنظیم و پس
از تصویب فدراس��یون انجمن های ورزشی آن را
با جدی��ت تمام اجرا کرد و خوش��بختانه تیم ها با
اسپانسر وارد گود شدند.

رشت میزبان اولین دوره کارگاه مربیگری و داوری اسپوکس

رییس انجمن اسپوکس از برگزاری اولین
دوره کارگاه مربیگ��ری و داوری آقای��ان و
بانوان در بهمن ماه خبر داد.
"محمدرضا هاشم پور" با بیان این مطلب
افزود:این کارگاه اموزشی اواخر بهمن ماه
به میزبانی اس��تان گی�لان و در مجموعه
ورزش��ی بانک صادرات رش��ت برگزار می
شود و از استانهایی که ورزش اسپوکس را
در آنجا راه اندازی کرده ایم خواسته ایم که نمایندگان خود را برای شرکت در این دوره معرفی کنند.
ویازراهاندازیرسمیاسپوکسدر8استانکشورخبردادواذعانداشت:تاکنوناستانهایگیالن،مازندران،
اصفهان ،قزوین  ،فارس ،تهران،اردبیل و بوشهر فعال شده اند که دارای مسئول کمیته هستند و به زودی سه
استان گلستان ،چهار محال و بختیاری و البرز هم فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند.
هاش��م پور تصریح کرد:با تکمیل شدن فعالیت اس��تانها اولین دوره مس��ابقات قهرمانی کشور اسپوکس را
برگزار خواهیم کرد و طبق برنامه قرار اس��ت که این رقابتها را طی روزهای  19و  20اسفند به میزبانی منطقه
آزاد انزلی برپا کنیم.

محمد علیپور:
ده رشته المپیکی را هدایت می کنیم

محمد علیپور رئیس فدراس��یون انجمن های ورزشی در حاش��یه انتخاب رئیس هیات انجمن های ورزشی
فارس در شیراز گفت 10 :رشته ورزش��ی المپیکی در این فدراسیون فعال هستند از این رو باید ورزشکاران
این رشته ها ،بیشتر از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود :تنها در  2رشته فوتبال دس��تی و دارت ،یک میلیون و  500هزار نفر ورزشکار سازمان یافته وجود
دارد.
اواضافه کرد :ورزشکاران این فدراسیون در دریا ،هوا و زمین فعالیت دارند و از نظر کمی ،شمار آنها در سال 94
نس��بت به سال  93افزایش  25درصدی داشته که سهم بانوان ورزشکار سازمان یافته از این مقدار 18درصد
است.
رئیس فدراس��یون انجمن های ورزشی ادامه داد :کس��ب مدال برنز جهان در رشته دارت که تیم ملی بانوان
کش��ورمان در ترکیه بدست آورد ،کار ارزش��مندی بود و این بدان معناست که ورزش��کاران این رشته توان
درخش��ش در عرصه های جهانی را دارند.ضمن اینکه در سپک تاکرا وفوتبال رو میز در عرصه جهان در صف
بهترینها هستیم و پتانسیل قابل توجهی داریم .
علیپور افزود :هم اینک  2هزار و  500مدیر ورزش��ی در این فدراسیون فعالند و رمز موفقیت این مجموعه در
این اس��ت که کارها را به هیات های استان ها واگذار کردیم و مدت سه سال است که به لحاظ تعداد ورزشکار
به عنوان سومین فدراسیون کشور انتخاب می شویم.
وی در مورد عملکرد انجمن هیات های ورزشی فارس گفت :اکثر بازیکنان این استان در چند رشته ورزشی
اسکلت بندی تیم های مختلف ملی را تشکیل می دهند و این امر نشان از وجود زیر ساخت های خوبی است
که با حمایت مدیر کل ورزش و جوانان فارس محقق شده است.

استارت  34ملی پوش راگبی از چهارم بهمن

قزوین و اراک میزبان سپک تاکرای قهرمانی کشور

مس��ابقات سپک تاکرای قهر مانی مردان و زنان کشور گرامیداش��ت دهه فجر بهمن ماه امسال به ترتیب در
قزوین و اراک برگزار خواهد شد .
مس��ابقات رده مردان روزهای نهم و دهم بهمن ماه امسال در دو دسته ( س��ید آ و سید برتر ) در سالن شهید
بابایی شهرستان قزوین برگزار می شود و همچنین رقابتهای بخش بانوان از تاریخ  20تا  22بهمن ماه امسال
در بخش های " رگو " و " دونفره " بصورت آزاد در مجموعه ورزشی پنجم مرداد شهرستان اراک برگزار خواهد
شد.
تیم ملی راگبی کش��ورمان بمنظور ش��رکت در مسابقات رنکینگ آس��یا از تاریخ چهارم بهمن ماه تمرینات
آماده سازی خود را با حضور  34بازیکن دعوت شده در ورزشگاه تختی تهران آغاز می کند.
اسامی کادر فنی و ملی پوشان دعوت شده به این شرح است :
حس��ین بیانی زاده و امید حاجی باقی،حامد شریفان  ،حس��ن صیاح  ،احمد عطایی  ،محب معصومی ،حمزه
امیری ،نواب اس��دزاده  ،هادی بختیاری ،علی ش��یبی ،امیدزارع  ،مصطفی قدسیان  ،غالمرضاشاه حسینی
،میثم خادم ،پوریا جعفری ،عباس رس��ول زاده  ،هادی حسنجانی  ،حسن قاسمی  ،رضا بیات  ،بابک محمدی
 ،افشین سراج ،آرش��ام متقی نژاد،نعیم هرجابی  ،اكبر غالمي ،شهرام بهزادي ،احمد اميري  ،محمد اذر پور،
پیام عباسی  ،محمد صالح صیادی ،علي ياقوتي ،-پیام شجاعی  .سعید امیری  :محمدرضاعباس نمکی  ،نوید
سلیمانی
مربیان :مرتضی رس��ولی و مهدی حسنعلی/دس��تیاران  :روح اله مستوری ،حمید رضا شریفی  ،محمد امین
زاده  ،رامین تاجدینی/پزشک تیم  :داوود غضنفری/بدنساز  :علی میرزاآقابیک
تیم ایران قرار است روز  18اسفند ماه امسال به این منظور به دوحه مرکز قطر سفر کند.
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