ورزش ایـــــران

@iranvarzeshi

سالبیستودوم|پنجشنبه 20دی 3 | 1397جمادیاالول | 10Jan2019| 1440شماره 6115

هفته نهم لیگ برتر بسکتبال

سومیـن چالـش نفــت
پس از باختهای دوگانه

استر
قه احت
ن رمان
یم
فصل

نهمین هفته از لیگ برتر بسکتبال عصر امروز با برگزاری هر چهار مسابقهاش پیگیری میشود و پتروشیمی بندرامام که صدرنشین
و تیم بدون شکســت مسابقات اســت ،این هفته با قرعه استراحت روبهرو شده اســت .مهمترین بازی هفته را تیم نفت آبادان و
شــهرداری گرگان برگزار میکنند .جایی که نفتیها میزبان تیم گرگانی خواهند بود و به دنبال بردی هستند تا از شرایط نه چندان
مســاعد کنونی رها شوند .اگرچه هردوی این تیمها هفته گذشته را با شکست پشت سر گذاشتند اما شرایط نفتیها متفاوت است.

شاگردان حماد سامری که سختترین
مسابقاتشان به هفتههای پایانی نیم فصل
اول افتاده ،در دو بازی قبلی برابر شــیمیدر
و پتروشــیمی شکســت خوردند و حاال در
ســومین بازی سختشــان به مصاف دیگر
مدعی لیگ یعنی شهرداری گرگان میروند.
لیــگ برتر بســکتبال در ایــن هفته
در شــرایطی هفته نهم خود را پشــت سر
میگذارد که پتروشیمی صدرنشین پس از
هشــت برد پیاپی باالخره با قرعه استراحت
روبــهرو شــده و در این هفته بــه میدان
نمیرود.
شاگردان مهران حاتمی که با توجه به
اختالف ایجاد شــده به احتمال فراوان در
دور برگشت هم صدرنشین خواهند ماند ،تا
اینجای کار باختی را در لیگ برتر متحمل
نشدهاند و خودشان را بهعنوان بخت اصلی
قهرمانی معرفی کردهاند.

میزبانی آبادان از مهمترین بازی هفته

مهمتریــن و حســاسترین دیدار این
هفته در آبادان برگزار میشــود .جایی که
شــاگردان حماد سامری در نفت پس از دو
باخت پیاپی برابر شیمیدر و پتروشیمی ،در
یک بازی دشــوار دیگر به مصاف شهرداری
گرگان میروند .تیم نفت آبادان که تا پایان
هفته ششــم به همراه پتروشــیمی رکورد
بدون شکســت ماندن را حفــظ کرده بود،
در هفتههای هفتم و هشتم دو بازی دشوار
داشــت که هردو را باخت تــا وارد بحران
شوند.
حاال ســومین دیدار سخت آبادانیها
برابر دیگــر مدعی لیگ یعنی شــهرداری
گرگان برگزار خواهد شد و بازیکنان و کادر
فنی نفت در تالش هســتند تا در این بازی
دشــوار به روند پیروزیهایشــان برگردند
و نگذارند جایگاهشــان در جدول پایینتر
بیاید.
شــهرداری گــرگان هم البتــه هفته
گذشته باخت غیر منتظرهای برابر شاگردان
فرزاد کوهیان در ذوب آهن متحمل شــد
و شــرایط چندان مســاعدی ندارد .به این

ترتیب هــردوی این تیمها بازندههای هفته
گذشــته هســتند و در این هفته به دنبال
پیروزی .شهرداری گرگان که در این فصل
بــا بودجه و بازیکنان بهتــر وارد لیگ برتر
شده ،خودش را در قامت یک مدعی معرفی
کرده و اگرچه برابر شــیمیدر و پتروشیمی
هم بازنده شــده اما روی کاغذ شانس بردن
نفت آبادان را دارد .آبادانی که البته در این
بازی میزبان است و با حمایت تماشاگرانش
شرایط مساعدتری نسبت به میهمان دارد.

میهمانی شیمیدر و دورخیز نیرو
برای برد سوم

نماینده اول و مدعی تهران ،شــیمیدر
پس از اســتراحتی که در هفته قبل داشت،
در ایــن هفته در مشــهد میهمــان آویژه
صنعت پارسا خواهد بود و در تالش است به
یک برد دیگر دست پیدا کند.

آغاز مرحله سوم لیگ برتر واترپلو از  ۲۶دی

مرحله ســوم بیست و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلو کشور
از  ۲۶تــا  ۲۸دی ماه  ۱۳۹۷در دو شــهر تهران و زنجان برگزار میشــود.
مرحله دوم ایــن رقابتها پنجم الی هفتم دی ماه  ۱۳۹۷به میزبانی دو تیم
رعد پدافند هوایی و نوفالح در تهران پیگیری شــد که در پایان این مرحله
تیمهای ســایپا و دانشگاه آزاد به ترتیب در جایگاه نخست گروههای  Aو B
قرار گرفتند .طبق اعالم کمیته فنی واترپلو مرحله ســوم این مسابقات۲۶ ،
الــی  ۲۸دی ماه  ۱۳۹۷در گروه  Aبه میزبانی تیم نفت امیدیه در اســتخر
بینالمللی  ۹دی مجموعه ورزشــی شیرودی تهران و در گروه  Bبه میزبانی
تیم زنجان در استخر شهید شهبازی زنجان برگزار میشود.
گروه  :Aنفت امیدیه ،سایپا ،نفت و گاز گچساران ،استخر نوفالح
گروه  :Bدانشگاه آزاد ،رعد پدافند هوایی ،نماینده زنجان ،استخر شهید
شهبازی زنجان

مسابقات بینالمللی بدمینتون فجرکاپ

بدمینتونبازان  ۳۲کشــور جهان جهت حضور در مســابقات بینالمللی
بدمینتون فجرکاپ به ایران ســفر میکنند .بازیکنان  ۳۲کشــور جهان برای
حضور در بیست و هشــتمین دوره مســابقات بینالمللی بدمینتون فجرکاپ
ایران ،گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب ،اعالم آمادگی کردند.
بدمینتون بازان کشورهای اسپانیا ،تایلند ،اردن ،هند ،پرتغال ،بلغارستان،
جمهــوری چک ،مولــداوی ،ویتنام ،مالــت ،ترکیه ،مالزی ،ایتالیــا ،اندونزی،
آذربایجان ،اوکراین ،میانمار ،ســنگاپور ،لهســتان ،هلند ،لوکزامبورگ ،اتریش،
روسیه ،چین ،ســریالنکا ،ارمنستان ،مجارستان ،پاکســتان ،استونی ،ایسلند،
موریس و ایــران برای حضور در این رقابتها اعالم آمادگی کردند .بیســت و
هشــتمین دوره مســابقات بینالمللی بدمینتون فجرکاپ در روزهای پانزدهم
لغایت هجدهم بهمن ماه سال جاری با جوایز  ۲۵هزار دالری در قسمت یک نفره
و دونفره با حضور بازیکنان خارجی و داخلی در شهرستان کرج برگزار میشود.

هفته یازدهم لیگ برتر هندبال

میزبانی گچسارانیها از سپاهان

هفته یازدهــم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشــگاههای کشــور روز
پنجشنبه (امروز) با برگزاری یک مسابقه آغاز میشود.
هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشــگاههای کشور امروز 20
دی ماه با برگزاری دیدار تیمهای نفتوگاز گچساران و سپاهان آغاز میشود؛
این مسابقه به میزبانی گچسارانیها به انجام خواهد رسید.
در دیدارهای جمعه هم ذوبآهن به مصاف صنعت مس کرمان میرود،
زاگرس اسالمآباد میزبان هیات هندبال نجفآباد است و سربداران سبزوار هم
از نیروی زمینی کازرون پذیرایی میکند.

برنامه کامل هفته یازدهم
پنجشنبه  20دی ماه

نفتوگاز گچساران  ...................................................................................سپاهان

جمعه  21دی ماه

ذوبآهن  .................................................................................صنعت مس کرمان
زاگرس اسالم آباد  .......................................................................هیات نجف آباد
سربداران سبزوار  ..............................................................نیروی زمینی کازرون

هفته یازدهم لیگ برتر هندبال بانوان

پذیرایی صدرنشین از بوشهر

هفتــه یازدهم لیگ برتر هندبال بانــوان روز جمعه با برگزاری  4دیدار
پیگیری میشود که تاسیسات دریایی تیم صدرنشین جدول ردهبندی مقابل
پتروآموت به میدان میرود .شهیدچمران الرستان تیم دوم جدول ردهبندی
نیز در این هفته به میهمانی نفت و گاز گچساران خواهد رفت.
در سایر دیدارها هیات هندبال البرز میزبان سپاهان است و ذوبآهن از
نماینده طرقبه پذیرایی میکند.
تــا پایان هفته دهــم لیگ برتر تیم تاسیســات دریایی بــا  20امتیاز
صدرنشــین است و تیمهای شهید چمران الرستان با  18امتیاز و نفت و گاز
گچساران با  11امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم ،جمعه  21دی ماه ساعت 11

نفت و گاز گچساران  .....................................................شهید چمران الرستان
هیات هندبال البرز  ...................................................................................سپاهان
تاسیسات دریایی  ..............................................................پتروآموت پویا بوشهر
ذوبآهن  ......................................................................اشتادسازه طرقبه شاندیز

در دیگــر دیدار ایــن هفته هم نیروی
زمینــی میزبان رعد پدافند دزفول اســت.
تیــم جوان نیروی زمینی کــه در دو هفته
گذشته دو برد شــیرین را کسب کرده و از
ســد ذوبآهن هم گذشتهاند ،در این هفته
کار ســادهتری پیــش رو دارند و به مصاف
قعرنشین لیگ برتر میروند .بازیکنان نیرو
در این مســابقه به دنبال سومین برد پیاپی
خود هستند تا از قعر جدول فاصله بگیرند
و شرایط بهتری پیدا کنند.
در آخریــن دیدار ایــن هفته هم پگاه
تهــران و ذوبآهــن در پایتخت به مصاف
هــم میروند .ذوب آهن پــس از باخت به
نیروی زمینی ،در هفته گذشــته موفق شد
شــهرداری گرگان را از پیش رو بردارد و به
شرایط بهتری برسد.
شــاگردان فرزاد کوهیان با برد هفته
گذشــته با روحیه بهتری به تهران ســفر

کردهاند و روی کاغذ شــانس بیشتری برای
پیروزی مقابل پگاه تهران دارند.
پگاه هــم البته با دو بــرد اخیر خود
شــرایط خوبــی دارد و حریف دســت و پا
بستهای برابر تیم اصفهانی لیگ نخواهد بود.
ســه دیدار از چهار دیدار امروز ساعت
 16و یــک دیدار هم در ســاعت  18آغاز
خواهند شد.

برنامه کامل هفته نهم لیگ برتر
بسکتبال:

نیروی زمینی  -پدافند دزفول (ساعت )۱۶
آویژه صنعت پارسا  -شیمیدر (ساعت )۱۶
نفت آبادان  -شهرداری گرگان (ساعت )۱۶
پگاه ایران  -ذوبآهن (ساعت )۱۸
پتروشــیمی کــه هفتــه گذشــته
قهرمانیاش در نیم فصل را قطعی کرد ،در
این هفته استراحت دارد.

عباسی انصراف داد ،فرزام مربی موقت رویینگ شد
توپ و تور

برای مذاکره درباره
قرارداد و تماشای لیگ

کوالکوویچ باالخره
به ایران آمد

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران
بامــداد دیروز برای برگزاری جلســات
هماهنگی و رســیدگی بــه برنامههای
پیش روی تیم ملی وارد تهران شد.
پس از پایــان رقابتهای قهرمانی
والیبــال جهان به میزبانی بلغارســتان
و ایتالیــا ،ایگور کوالکوویچ ســرمربی
تیــم ملی والیبال ایــران طبق قرارداد
راهی کشورش شــد تا به استراحت و
دیدار با خانواده بپردازد .افشین داوری
سرپرســت فدراســیون والیبال پس از
شــروع کار خــود ،پیگیــری وضعیت
ایگور کوالکوویچ و بررســی برنامههای
وی برای ســال آینده را در دستور کار
قرار داد.
پــس از مکاتبــات فــراوان و
هماهنگیهای الزم مقرر شد کوالکوویچ
برای مالقاتی حضوری به تهران ســفر
کند تا ضمن نشست با افشین داوری،
برنامههای تیم ملی برای ســال آینده
مورد بررسی قرار گیرد.
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران
بامداد دیروز به همراه فرزند خود وارد
تهران شد تا جلسات هماهنگی را از سر
گیرد .ایگور پس از استراحتی کوتاه بعد
از ظهر روز چهارشنبه با حضور در دفتر
افشین داوری به بررسی برنامههای تیم
ملی و بحث در خصوص اتفاقات جاری
پرداخت.
پــس از اینکه حرفهــای ضد و
نقیض بسیاری درباره قرارداد و شرایط
برای ادامه همکاری با او مطرح شد ،در
نهایت عنوان شــد که قرارداد او تمدید
شــده اما مبلغ قرارداد و توافقات مالی
مشخص نشده .قطعا یکی از برنامههای
کوالکوویچ در ســفر به ایــران قطعی
کردن شرایط قراردادش خواهد بود.

نخستیناظهاراتکوالکوویچ
پس از بازگشت به ایران

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران از
بازگشت دوبارهاش به ایران ابراز خوشحالی
کرد .او در نخســتین صحبتهای خود
هنگام ورود به ایران گفت« :سالم به همه
هواداران والیبال ایران .خیلی خوشحالم
که بار دیگر در ایران و در این ســرزمین
والیبال هســتم .حس خیلی خوبی دارم
که بار دیگر میتوانم بسیاری از دوستان
و همکاران خود را ببینم ،امیدوارم بتوانیم
ادامه دهیم».

وداع با استاد بزرگ شطرنج ایران با حضور اهالی ورزش
خبرکوتاه

پیکر مرحوم اســتاد
هرنــدی صبــح دیــروز
روی دوش دوســتداران
و عالقهمنــدان به ورزش
تشییع و در قطعه نامآوران
بهشــت زهرا(س) به خاک
سپرده شد .مراسم تشییع
اســتاد خســرو هرنــدی
در حالــی صبح دیــروز با
حضــور اعضــای خانواده
و بســتگان آن مرحــوم،
مسووالن فدراسیون شــطرنج و جمعی از اهالی
ورزش در بهشــت زهرا(س) برگزار شد که جمع
زیــادی از عالقهمندان به ورزش در این مراســم
حضور داشــتند اما با این حال غیبت مســووالن
رده باالی ورزش باعث تعجب بسیاری از حاضران
در این مراسم شد .پس از برگزاری مراسم تشییع،
پیکر مرحوم اســتاد هرندی در قطعه نامآوران به
خاک سپرده شد .در مراسم خاکسپاری ،مهرداد
پهلوانزاده رییس فدراسیون شطرنج برای دقایقی
در وصف فضایل اخالقی اســتاد خســرو هرندی

هفته دهم لیگ برتر
بسکتبال بانوان

رقابت دانشگاه آزاد و
هیرو برای صدرنشینی

در یکی از مهمترین دیدارهای
هفتــه دهم لیــگ برتر بســکتبال
بانــوان روز پنجشــنبه (امــروز)
دانشــگاه آزاد و هیرو به مصاف هم
میروند.
هفته دهم لیگ برتر بســکتبال
بانوان امــروز با برگــزاری  6دیدار
پیگیری میشود که در حساسترین
بازی هفته دانشــگاه آزاد و هیرو به
مصاف هم میروند.
هیرو که بــا  17امتیاز در صدر
جدول گروه خود قرار دارد در حالی
میهمــان دانشــگاه آزاد اســت که
حریفش با همین امتیاز در رده دوم
قرار دارد.
جــدال دو تیــم بــرای مرحله
پلیآف بــرای صدرنشــینی خواهد
بود.
در دیگــر بازیهــای این هفته
در گــروه دوم تیــم صدرنشــین
نامینــو به میهمانی صــدرا میرود
و گروه بهمن هم میهمان نارســینا
خواهد بود.

برنامه کامل
به شرح زیر است:

نفت آبادان  -دانشگاه گلستان
باژوند  -گاز تهران
دانشگاه آزاد  -هیرو
صدرا  -نامینو
خانه بسکتبال بندرعباس  -پاز تهران
نارسینا  -گروه بهمن

سخنانی را ایراد کرد.
اســتاد خسرو هرندی
پــس از نیم قــرن تالش
صادقانــه در عرصه علم و
ورزش ،شــامگاه دوشــنبه
 17دی مــاه جان به جان
آفرین تســلیم کرد .استاد
هرندی در رشــته ورزشی
شــطرنج بیش از  50سال
فعالیــت داشــت و دوبار
عنــوان قهرمانی کشــور
را بــه خود اختصــاص داد .او دو بار (به مدت 6
سال) عنوان قهرمانی غرب آسیا را نیز در اختیار
داشت .هرندی نخستین استاد بینالمللی شطرنج
ایــران بــود که این عنــوان را در ســال 1354
همراه با قهرمانی آســیا به دســت آورد .مراسم
ترحیم اســتاد هرندی امروز پنجشــنبه  20دی
مــاه ســاعت  14الی  15:30در مســجد محمد
رســولا( ...ص) واقع در خیابــان ولیعصر (عج)،
پایینتــر از زعفرانیــه ،نبش کوچه میرشــریفی
برگزار میشود.

معرفــی ســرمربیان کمیتــه فنی
فدراســیون قایقرانــی بعد از ســاعتها
جلسه ســرمربیان آبهای آرام و رویینگ
را معرفــی کرد .بعد از ابــاغ قانون منع
به کارگیری بازنشســتهها در دستگاههای
اجرایی و فدراسیونهای ورزشی تعدادی
از رؤســای فدراســیونها رفتند و وزارت
ورزش سرپرســتان را معرفــی کــرد .در
فدراســیون قایقرانی نیز غالمرضا امینی
بــه دلیل بازنشســتگی جای خــود را به

احمد گــواری داد تــا امور فدراســیون
پیگیری شــود .با توجه بــه اینکه  17ماه
تا بازیهای المپیــک توکیو فرصت باقی
است و مسابقات کســب سهمیه المپیک
در رشــته قایقرانــی از ســال آینده آغاز
میشود ورزشکاران این رشته نگرانیهای
خــود را در مصاحبههای مختلف به دلیل
انجــام نشــدن تمرینات مطــرح کردند.
به همیــن دلیل بعد از گذشــت مدتها
باالخره فدراســیون قایقرانی با تشــکیل
جلسه کمیته فنی ،سرمربیان آبهای آرام
و رویینگ را مشــخص کرد تــا مربیان با
ارائه برنامههایشان اردوها را آغاز کنند .بر
این اســاس در آبهای آرام حسین ملکی
و ایرج اقلیمی بهعنوان ســرمربی مردان
بزرگسال و ســونیا نوریزاد به همراه الهه
خوارزمی سرمربی بانوان انتخاب شدند .در
رویینگ هم بهناز مرادخانی بعد از انصراف
سولماز عباســی به عنوان سرمربی بانوان
انتخاب شد و سولماز عباسی هم بهعنوان
ســرمربی جوانان معرفی شــد .همچنین
افشــین فرزام و علی قرائت بهعنوان کادر
فنی مردان معرفی شدند .با توجه به اینکه
افشین فرزام پیش از این در بخش بانوان

مربیگری کرده و قرار است هدایت مردان
را بر عهده بگیرد در صورتی که فدراسیون
با شــرایطش به نتیجه نرسد علی قرائت
هدایت کار را بر عهده میگیرد .محســن
میالد سرپرســت کمیته فنی در این باره
گفت« :جلســه با حضور  13متخصص و
کارشــناس تشکیل شــد ،با لحاظ کردن
تمامی آیتمها تا انتخابی المپیک تصمیم
گرفتیم ســرمربیان را مشــخص کنیم .با
توجه به اینکه ســرمربیان بــا رأیگیری
مشــخص شــدهاند ما دو گزینه برای هر
بخــش مطــرح کردهایم کــه در صورت
انصراف گزینــه اول ،گزینه دوم جایگزین
شــود ».او در پاســخ به این سوال که آیا
بحــث مربی خارجی در دســتور کار قرار
گرفت یا خیــر ،ادامه داد« :مربی خارجی
یکــی از موارد اصلی ما اســت که مطرح
شد .با توجه به شرایط فدراسیون به خاطر
سرپرســتی منتظریم انتخابات انجام شود
تا اولویتهــا را به کمیته فنــی بگوییم،
در صورتی که مربی خارجی جذب شــد
دوســتانی که امــروز بهعنوان ســرمربی
معرفــی کردهایم در قالــب مربی کمک
میکنند».

حضور  ۱۰فدراسیون بدون رییس در مجمع کمیته ملی المپیک
اســامی اعضای چهل و ششــمین
مجمــع عمومــی کمیته ملــی المپیک
مشــخص شــد .مجمع عمومی کمیته
ملــی المپیک قرار اســت  ۲۵دی برگزار
شود و مهمترین اتفاق این مجمع تصویب
اساســنامه جدید کمیته ملــی المپیک
است .این مجمع با حضور  ۶۳نفر تشکیل
میشــود .نکته قابل توجه رییس نداشتن
 ۱۰فدراســیون است .از این رو قرار است
نماینــده ایــن فدراســیونها در مجمع
حاضــر باشــند .فدراســیونهای مهمی
چون کشــتی ،والیبال ،جودو ،قایقرانی و
کاراته که المپیکی هم هســتند ،رییسی

در مجمع ندارند و به جای آنها سرپرست
فدراسیونها بهعنوان نماینده فدراسیون
حاضر میشوند.
این فدراســیونها در حالی که باید
به فکر برنامهریزی درازمدت و حضور در
المپیک  ۲۰۲۰باشند ،همچنان در انتظار
رییسدار شدن به ســر میبرند .تا پیش
از این سرپرســت حق رای در مجامع را
نداشت اما به دلیل شــرایطی که اجرای
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان به
وجــود آورده ،کمیته ملــی المپیک این
اجازه را به سرپرستان داده در این مجمع
عضو باشند.

جابهجایی رکورد تیمی ایران در دوچرخهسواری قهرمانی آسیا
تیم ایران در مــاده تعقیبی تیمی
دوچرخهسواری پیست قهرمانی آسیا به
دور بعد نرفت اما توانست رکورد کشور
را جابهجا کند.
در نخســتین روز از مســابقات
دوچرخه ســواری پیست قهرمانی آسیا
که در جاکارتا اندونزی در حال برگزاری
است ،نمایندگان ایران در چهار ماده به
رقابــت پرداختند .ایران پــس از یک
دوره غیبت امســال تصمیم گرفت در
ماده المپیکی تعقیبــی تیمی و در هر
دو رده جوانــان و بزرگســاالن نماینده
داشته باشــد که البته تیم ایران در هر
دو رده موفق به صعود به دور بعد نشد.
با این حال تیم ایران در رده بزرگساالن

توانست رکورد ایران را  4ثانیه جابهجا
کند.
در مــاده تعقیبی تیمــی در رده
بزرگساالن ایران با ترکیب محمد رجبلو،
بهنام آرین ،امیر حســین جمشیدیان و
حســین ناطقــی در مســابقات حضور
داشت که در مرحله مقدماتی ششم شد
و موفق به صعود به دور بعد نشــد اما با
اینحال رکابزنان ایران با ثبت زمان 4
دقیقه و  12ثانیــه و  650هزارم ثانیه
رکورد ملی را  4ثانیه ارتقا دادند.
رکورد ایران پیش از این 4دقیقه و
 16ثانیه بود که در بازیهای آســیایی
 2006دوحه به ثبت رسیده بود.
تیمهــای کره جنوبی و ژاپن برای

مدال طال و قزاقستان با چین برای برنز
رقابــت میکننــد .در رده جوانان هم
ایــران با ترکیب عمــاد محمدی ،داود
محمدآبادی ،امیر حســین محمدی و
علی لبیــب در مرحله مقدماتی با زمان
 4دقیقه و  31ثانیه هفتم شــد و صعود
نکرد.
در ماده دور امتیازی بانوان ،فروزان
عبداللهی موفق نشــد این مســابقه را
بــه پایان برســاند .در اومنیــوم بانوان
هم در رده جوانان ،ســاجده سیاحیان
مســابقه داشــت که رقابت او لغو و به
امــروز موکول شــد .از ایــن رو نتیجه
نهایــی نماینــده ایران فردا مشــخص
میشود.

دومین جلسه هماهنگی دورههای آموزشی کاروان اعزامی به توکیو
جلســه
دومیــن
هماهنگــی برگــزاری
کارگاههای آموزشی کاروان
اعزامی بــه المپیک توکیو
عصر دیروز برگزار شد.
جلســه
دومیــن
هماهنگــی برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی
جهت ورزشکاران ،مربیان
و سرپرســتان اعزامــی به
بازیهای المپیک تابستانی
 2020توکیو ،در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
این جلســه با حضور رضا قراخانلو رییس آکادمی
ملی المپیک ،سیدنصرا ...ســجادی مشاور عالی
ریاست کمیته ملی المپیک ،اصغر رحیمی رییس
مرکز نظارت بر تیمهای ملی ،ســیدمحمدکاظم
واعظ موســوی مدیر مرکز روانشناســی ورزشی
آکادمی ملی المپیک ،حمید آقاعلی نژاد مشــاور
تخصصی آکادمی ،عاطفه اســامیان مدیر روابط
بینالملل کمیته ملی المپیک ،محمدرضا اویسی
مدیــر مرکز آمــوزش آکادمی ملــی المپیک و

مرجان صفاری سرپرســت
مرکــز مدیریت ورزشــی
ایــن آکادمی برگزار شــد.
از مهمتریــن مصوبات این
جلســه ،تصویب سرفصل
دورههــای مدیریتــی و
زمانبنــدی اجرایــی آن
برای ســالهای  98و 99
توســط اعضای حاضر در
جلسه بود .این سرفصلها
عبارتنــد از :پزشــکی و
دوپینگ ،تشــریفات ،فرهنــگ و اخالق ،امنیت،
فنــی و قوانیــن ،رســانه و فنــاوری ،دهکــده،
مسوولیتپذیری و مسوولیتهای حقوقی که هر
یک جداگانه مورد بررســی قــرار گرفت .با توجه
به پیشبینیهای انجام گرفته حداکثر  20رشته
ورزشی جواز حضور در بازیهای المپیک 2020
توکیو را به دست میآورند که مربیان ،ورزشکاران
و سرپرســتان فدراســیونهای مربوطه در چهار
گروه مجزا در کارگاههای آموزشــی حضور پیدا
میکنند.

پاسخ شایسته به حواشی انتخابات تنیس

تالش در تنیس مورد حمایت وزارت بوده است

مجید شایســته درباره حواشی
اخیر پیرامون انتخابات فدراســیون
تنیس و بحث تک کاندیدا شدن این
انتخابات گفــت« :من این خبر را در
رسانهها دیدم و به طور رسمی چیزی
نه به من منعکس شــده و نه به دبیر
فدراسیون که دبیر مجمع هم هست
اطالع دادهاند و طبیعتا قضاوت کردن
ما در این مورد نادرست است چون به
ما چیزی به طور رسمی اعالم نشده
اســت .ما بهعنوان فدراســیون این
وظیفه را داشــتیم که امکانات الزم
را در اختیــار دبیر مجمع بگذاریم تا
در موعد مقرر ثبتنام انجام شــود و
پیگیری الزم را با امور مجامع وزارت
ورزش و جوانــان انجام دهد که این
اتفاق هم افتاد».
او ادامــه داد« :حتی برای اینکه
هر کسی عالقهمند به کاندیدا شدن
در انتخابات فدراسیون تنیس است،
جلو بیاید ،روز آخــر ثبتنام کردم،
علیرغــم اینکه خانواده تنیس اصرار
داشــتند روز اول ثبتنــام کنم .در
نهایت  ۵نفر ثبتنام کردیم و تا جایی
که شنیدم صالحیت مدیریتی دو نفر
تایید نشــد .از میان ســه کاندیدای
باقی مانــده میتوانم در مورد خودم
اظهارنظر کنم که صالحیت مدیریت
من بــا توجه به  8-9ســال فعالیتم
در فدراســیون (به جز سوابقی که از
گذشــته دارم) قطعا باید تایید شده
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باشد».
سرپرســت فدراسیون تنیس در
پاســخ به این پرســش که برخیها
عنــوان میکنند ثبتنــام مجدد از
کاندیداهــا با دســتور وزارت ورزش
انجام شــده گفت« :بعیــد میدانم
چنین مسالهای باشــد چراکه وقتی
یک خانوادهای دارد کارش را به طور
جــدی و با قدرت جلــو میبرد بعید
میدانــم چنین ذهنیتــی در وزارت
ورزش باشــد .مخصوصــا اینکه در
این یکی دو سال اخیر حمایت همه
جانبه آقای ســلطانیفر را از خانواده
تنیــس دیدهام .وزیــر هیچ وقت در
هیــچ انتخاباتی دخالتــی نکرده و یا
نظر صریحی نداده است .حتی ما در

این یکی دو ســال اخیر به بازیهای
کشورهای اسالمی ،داخل سالن آسیا
و از همه مهمتر بازیهای آســیایی
اعزام شــدیم .دیگر حمایت جدیتر
از این نمیشود .اگر تالش در تنیس
مورد تایید نبود طبیعتا این حمایت
هم انجام نمیشد».
او ادامــه داد« :تا به امروز رابطه
خوبــی بــا وزارت ورزش و جوانــان
داشتهایم .من حتی چندین جلسه با
وزیر داشتم و نقطهنظرات پیشنهادی
و انتقــادی او را دریافت کردم .تا به
امروز از شــخص وزیر به هیچ عنوان
بــه غیــر از حمایت ،لطــف و ایجاد
انگیزه چیزی ندیدم .شاید دوستانی
در وزارت ورزش دیــدگاه دیگــری

را داشته باشــند اما به صراحت و با
شــجاعت میگویم که وزیر همیشه
به تنیس لطف داشــته اســت و من
بــه نمایندگی از خانــواده تنیس از
او تشــکر میکنم و امیــدوارم بحث
انتخابات به خوبی و خوشــی همانند
گذشته در تمام رشتهها برگزار شود
و خانواده تنیس هم روند رو به رشد
خود را به نحو مطلوب ادامه دهد».
شایسته با اشاره به صحبتهای
داورزنــی درباره تــک کاندیدا بودن
انتخابــات نیز گفت« :در رســانهها
خواندم کــه آقای داورزنــی عنوان
کرده بــه این دلیــل ثبتنام مجدد
انجام میشــود تا میــدان برای همه
عالقهمنــدان فراهم شــود امــا باید
بگویــم مــن همان موقع هــم برای
اینکه این امکان فراهم شود روز آخر
ثبتنام کردم و این شرایط در مهلت
قانونی ثبتنام فراهم بود».
او به برگزاری مجدد انتخابات در
صورت تک کاندیدا شــدن نیز اشاره
کرد« :با بررســی که کردم در آیین
نامه انتخاباتی که توسط وزیر ورزش
به ما ابالغ شــده چیزی مبنی بر این
مســاله ندیدم اما خب در مورد تمام
این مســائل نمیتــوان قضاوت کرد
چون به طور رســمی چیــزی ابالغ
نشــده اســت .با این حال امیدوارم
هــر اتفاقی میافتد بــه نفع خانواده
تنیس باشد».

حرف روز

توقف برگزاری دوره مربیگری
در خراسان رضوی

زارعی :علت حادثه
اشترانکوه اعتماد بیجا
به سرپرست بود

رییــس فدراســیون کوهنــوردی و
صعودهای ورزشــی میگوید پس از حادثه
اشترانکوه تا زمان تعیین تکلیف این حادثه
دورههــای مربیگری در اســتان خراســان
رضوی برگزار نخواهد شد.
رضا زارعی در مجمع ســالیانه هیات
کوهنوردی و صعودهای ورزشــی خراسان
رضوی با اشــاره بــه اینکــه مربیگری در
رشــته کوهنوردی موضوع کاذبی اســت،
گفــت« :مربیگــری کوهنــوردی در هیچ
کجای دنیــا به جز ایران ســابقهای ندارد.
در اقصینقــاط دنیــا کوچینــگ تعریــف
میشــود همچنین در اغلب کشــورها فرد
را بهعنوان کوچ ،مانتیــن گاید و یا راهنما
میشناسند».
او ادامه داد« :هــر فرد عاری از تجربه
میتوانــد بــا گذرانــدن  14دوره ،مدرک
مربیگــری خود را بگیرد ،با این وجود گفته
میشــود عدم آموزش باعــث بروز حوادث
میشــود .از ایــن جهت اگر ایــن دورهها
نتواند فرد را آگاه ســازد مدرک مربیگری
نمیتواند توفیقات خوبی برای عالقهمندان
داشــته باشــد و تاثیــری در کاهــش
حوادث ندارد».
زارعی با بیان اینکه شخصا دستور عدم
برگزاری دورههای مربیگری را در خراسان
رضــوی دادهام ،ادامــه داد« :پس از حادثه
اشترانکوه تا زمان تعیین تکلیف این حادثه
دورههــای مربیگری در این اســتان برگزار
نخواهد شد .متقاضیان دورههای مربیگری
خراسان رضوی برای حضور در این دورهها
میتوانند از طریق ســایر اســتانها اقدام
کنند».
رییــس فدراســیون کوهنــوردی و
صعودهای ورزشــی با اشــاره بــه حادثه
سال گذشته اشــترانکوه گفت« :در حادثه
اشــترانکوه کــه برنامه مشــترک میان دو
باشگاه پلنگ برفی و آزادگان بود ،به عقیده
من یک غفلت ،بیتوجهــی و اعتماد نابجا
نســبت به سرپرســت و مدیرفنــی برنامه
صــورت گرفته بود .اینگونــه حوادث مانند
اشــترانکوه و حوادث گذشــته باعث افت
فضای کوهنوردی کشور میشود».
او ادامــه داد« :در برنامــه صعــود به
اشــترانکوه در ســال  96خطاهایی رخ داد
که منجر به عزادار شــدن چندین خانواده
و از دســت دادن بهتریــن همنــوردان
ما شــد .در ایــن میان برخی بــا تحریک
خانوادههــای این افــراد میخواهند آنها را
در برابر فدراسیون قرار دهند .در حالی که
فدراســیون هیچ زد وبنــدی با بیمه ندارد
اما برخــی از افراد ،خانوادههــای داغدار را
تحریک و احساســات آنهــا را جریحهدار
میکنند».

