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اردوی استعدادیابی و آموزشی کریکت با تدریس مدرس هندی
انجم��ن کریک��ت در نظر
دارد دو مرحل��ه اردوی
اس��تعدادیابی و آموزشی
برای رده سنی زیر  19سال
در تهران برگزار کند.
این اردوی اس��تعداد یابی
در بخ��ش پس��ران و در
زمین ش��ماره  4مجموعه
ورزش��ی آزادی ته��ران و
با تدریس "اش��وین پاتل"
مدرس بین المللی از هند
برگزار خواهد شد.
مرحله نخس��ت این کمپ آموزش��ی طی روزهای  27خرداد تا  10تیر و مرحله دوم در تاریخ  16تیر تا 7
مرداد برگزار می شود.
انجمن کریکت  30نفر از مستعدین این رشته از مجتمع آموزشی شهید هشترودی تهران و همچنین از موسسه
آموزشی،فرهنگی و ورزشی آینده سازان انتخاب کرده تا در این اردوی استعدادیابی و آموزشی شرکت کنند.
نفرات زبده این کمپ آموزشی به اردوی تیم ملی کریکت زیر  19سال معرفی خواهند شد.

آغاز به کار هیات انجمنهای ورزشی فریدونکنار

با حمایت هیات انجمنهای ورزش��ی استان مازندران و ادره کل ورزش و جوانان این استان ،هیات انجمنهای
ورزشی شهرستان فریدونکنار رسما آغاز به کار کرد.
برای راه اندازی هیات انجمنهای ورزش��ی فریدونکنار ،دفتر کار و سالن رشته های مختلف تحت پوشش در
این منطقه افتتاح شد تا از این پس هیات مذکور رشته های ورزشی را راه اندازی و مدیریت کند.
در این محل سالن دارت و فوتبال رومیز و محلی برای ورزش اسپوکس در نظر گرفته شده است.

حضور بازهای الکترونیک در مسابقات داخل سالن آسیا

تیم متنخب بازیها و ورزش��های الکترونیک در پنجمین دوره بازهای داخل س��الن آس��یا که در ترکمستان
برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
بازیهای داخل سالن آسیا شهریورماه سالجاری در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود و قرار
است تیم ملی ورزشهای الکترونیک کشورمان در این رقابتها شرکت کند.
بهمین منظور اولین اردوی انتخابی و آماده سازی تیم ملی بعد از ماه رمضان برگزار می شود تا بهترین و زبده
ترین نفرات برای حضور در این مسابقات معرفی شوند.

مرداد مرحله دوم لیگ برتر دارت آقایان و بانوان

انجم��ن دارت اعالم ک��رد مرحله دوم لیگ برتر دارت آقای��ان و بانوان هفته اول مرداد ماه س��الجاری برگزار
خواهد شد.
طبق برنامه ؛ رقابتهای دارت بانوان روز پنج شنبه  5مرداد مسابقات بخش مردان روز جمعه  6مرداد برگزار می شود.
در پایان مرحله نخس��ت این رقابتها در بخش مردان حمید خدامی از سمنان با  14امتیاز صدرنشین است و
در بخش زنان هم ساجده احمدی از گلستان با  14امتیاز پیشتاز است.

انزلی میزبان کارگاه بین المللی اسپوکس

مسئول کمیته اسپوکس استان گیالن گفت:مرکزیت ورزش نوپا و مهیج اسپوکس در استان گیالن است
و قرار است در شهریورماه میزبان یک دوره کارگاه آموزشی بین المللی در منطقه آزاد انزلی باشیم.
"منوچهر محس��نی" با بی��ان این مطلب افزود:چندی پی��ش هم در منطقه آزاد انزل��ی یک دوره آموزش
مربیگری و داوری برگزار کردیم که با اس��تقبال خوبی مواجه ش��د و بدلیل میزبانی مناسب این منطقه در

نظر داریم دوره بین المللی اسپوکس را هم در این محل برپا کنیم.
وی در خص��وص نح��وه فعالیت اس��پوکس در اس��تان گی�لان گفت:با توجه ب��ه اینکه
گیالن محور و خاس��تگاه این ورزش در کشور است لذا اکثر ش��هرهای تابعه استان مثل
رشت،الهیجان،صومعه س��را،انزلی و ...را فعال کرده ایم و نمایندگی اسپوکس را در این
مناطق راه اندازی نموده ایم و قرار اس��ت بزودی یک باش��گاه ورزش��ی استاندارد را برای
فعالیتهای این رشته در رشت افتتاح کنیم و همچنین در نظر داریم با همکاری شهرداری
رشت مسابقات جام رمضان را برگزار کنیم.
محس��نی تصری��ح کرد:اس��پوکس ورزش ک��م هزین��ه و مق��رون به صرفه ای اس��ت
که ل��وازم آن در کش��ور موجود اس��ت و ابزاره��ای مب��ارزه ای آن به دلیل اس��تاندارد
بودن آسیب رسان نیس��ت و به دلیل ماهیتش مثل شجاعت،قدرت،استقامت وسرعت
متنوع و ش��اداب اس��ت و بهمین دلیل در بین کودکان و قش��ر نونهال به سرعت در حال
توسعه است.
وی اذع��ان داش��ت:بهمین دلیل ما اس��پوکس را به م��دارس برده ایم که خوش��بختانه
استقبال زیادی را به همراه داشته و در نظر داریم که این اهدف آموزشی را به کلیه مدارس
استانها تعمیم بدهیم.
گفتنی اس��ت در ارزیابی فعالیت س��ه ماهه نخست انجمن اسپوکس،کمیته اس��پوکس استان گیالن در
جایگاه نخست ایستاد و کمیته استانهای اصفهان،ایالم و مازندران در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.
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