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در رقابتهای بینالمللی کاپ تویوتا _ ژاپن

نقره خرک حلقه به سعید رسید

به دلیل درخشش سعید رضا کیخا ژیمناست ارزشمند کشورمان در مسابقات معتبر پیشین و ثبت حرکاتی ارزنده در کتاب مقررات این رشته ،او
به اتفاق یک مربی به مسابقات ژیمناستیک هنری تویوتا کاپ ( ژاپن) دعوت می شود که در این سفر محمد رضا خیرخواه سرمربی تیم ملی او را
همراهی می کند .سعید ژیمناستیک کشورمان در این پیکارها و در وسیله تخصصی خود یعنی خرک حلقه موفق می شود پس از یک ژیمناست
ژاپنی و همچنین باالتر از دیگر ژیمناست کشور میزبان صاحب گردن آویز نقره شود.
رقابتهای کاپ تویوتا در کشور ژاپن از جمله مسابقات معتبر بینالمللی است که پیش از این نیز هادی خناری نژاد دیگر ملی پوش شایسته
میهن عزیزمان توانسته بود در وسیله دارحلقه مدال نقره را کسب نماید.
ژیمناستیک هنری قهرمانی دختران کشور

تهران همه را جا گذاشت

از روز چهارشنبه گذشته مصادف با سالروز میالد حضرت رسول اکرم
محمد مصطفی ( ص) رقابتهای ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور
دختران در خانه ژیمناستیک مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران
آغاز شد.
گروه اول دختران منتخب رده سنی سیزده تا پانزده سال استان های
سراسر کشور بودند که در چهار اسباب حرکات زمینی ،پارالل ،پرش
خرک و موازنه به میدان رفتند و گروه دوم ویژه برترین های کشور در
رده سنی باالی شانزده سال بود ،که آنها هم در همان چهار وسیله
مسابقه ای به رقابت پرداختند.
نتایج پیکارها را می خوانید.
 #نتایج گروه سنی سیزده تا پانزده سال ؛
_ پارالل ؛  _1حنانه کهنسال از تهران  _2آیسان ناصری از تهران _3

آیدا کریمی از خوزستان.
_ پرش خرک ؛  _1آناهیتا پارسایی از البرز  _2آیدا کریمی از
خوزستان  _3نسترن قاسمی از البرز.
_ موازنه ؛  _1نگار ناظمی از تهران  _2آیسان ناصری از تهران _3
نرگس هواشم از خوزستان.
_ حرکات زمینی ؛  _1نسترن قاسمی از البرز  _2حنانه کهنسال از
تهران  _3ساجده سعید از کرمان.
_ قهرمان قهرمانان ؛  _1آیسان ناصری از تهران  _2آناهیتا پارسایی و
نسترن قاسمی هر دو از البرز مشترکا.
_ تیمی ؛  _1تهران  _2البرز  _3کرمان.
 #نتایج گروه سنی باالی شانزده سال ؛
_ تیمی ؛  _1تهران  _2مرکزی  _3خراسان رضوی .
_ قهرمان قهرمانان ؛  _1ریحانه محمدی طاهر از تهران  _2ریحانه
خلیلیان از تهران  _3همتا نور محمدی از تهران .

مسابقات ترامپولین قهرمانی کشور _ شیراز

آذربایجان شرقی در هر دو گروه سنی قهرمان شد

شهر شعر و ادب شیراز ،در روزهای پایانی هفته گذشته میزبان بروبچه
های ترامپولین کار سراسر کشور بود.
مسابقات ترامپولین قهرمانی کشور در دو گروه سنی جوانان و
بزرگساالن در تاالر ژیمناستیک استاد شادروان حسین اعظمی
برگزار شد.
به دلیل پیشینه و حضور قدرتمند ورزشکاران منتخب تبریزی در
قالب استان آذربایجان شرقی ،ترامپولین کاران این استان در هر دو
گروه سنی جوانان و بزرگساالن و در بخش رده بندی تیمی عنوان
قهرمانی را صاحب شدند.
...و در رقابتهای انفرادی هم در گروه جوانان دو آذری و در گروه
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بزرگساالن نیز دو شیرازی سرشناس عناوین اول و دوم قهرمانی را
صاحب شدند .در زیر نتایج این پیکارها را بخوانید.
گروه سنی جوانان ؛
_ رده بندی تیمی ؛  _1آذربایجان شرقی  _2مازندران  _3اردبیل.
_ انفرادی ؛  _1آریا مام عبداهلل از آذربایجان غربی  _2مهدی حسین
زاده از اردبیل  _3محمد سعید آبادی از کیش.
گروه سنی بزرگساالن ؛
رده بندی تیمی  :آذربایجان شرقی  _2فارس  _3یزد
انفرادی  _1 :محمد رضا زارع از فارس  _2علی روزی طلب از فارس
 _3مهران ملکی از آذربایجان شرقی.

در همان رقابتهایی که عبداهلل جامعی ژیمناست خوب بوشهری
کشورمان توانست اولین مدال کشورمان از عرصه مسابقات
ژیمناستیک هنری قهرمانی مردان آسیا ( هیروشیما _ ژاپن _ سال
 )2015را بدست آورد ،یک ژیمناست قزاقستانی به نام عزیز بیک
با استفاده از داروی غیر مجاز ،دوپینگ کرده و ناجوانمردانه ،هادی
ژیمناستیک ما را از رسیدن به حق خود ،یعنی مدال برنز دارحلقه
آن مسابقات محروم کرد .اما پس از گذشت نزدیک به دو سال،
فدراسیون بینالمللی ژیمناستیک با ارسال نامهای ،ضمن تایید
دوپینگ آن ژیمناست قزاقستانی ،عنوان سوم و مدال برنز رقابتهای
ژیمناستیک هنری قهرمانی مردان آسیا در هیروشیما_ ژاپن _ را حق
مسلم ژیمناست الیق کشورمان دانست.
عزیز بیک قزاقستانی عالوه بر دو سال محرومیت از شرکت در کلیه
مسابقات ،بایستی مدال و مبلغ جایزه را هم باز گرداند ...و به این
ترتیب هادی خناری نژاد مدال برنز وسیله دارحلقه پیکارهای
ژیمناستیک هنری قهرمانی مردان آسیا را صاحب شد.

