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جشنواره صلح جهانی تکواندو از 11 شهریورماه آغاز و به مدت 3 روز در «کره جنوبی» برگزار 
شد. این جشنواره با اجرای مراسم "کنسرت صلح" در شهر "سئول" کار خود را آغاز کرد. روز 
دوم با اجرای "رژه صلح جهانی"، "مسابقه نمایشی تکواندو" و "رقابت تیمی" پیگیري شد و 
با برگزاری مراسم "جشن روز تکواندو" در روز پایانی و در مرکز "تکواندو وان" شهر "موجو" 

خاتمه یافت.

جشنواره صلح جهانى
تکواندو برگزار شــد



فدراسیون جهانی تکواندو در سالهای اخیر باهدف افزایش جذابیت و تضمین ماندگاری این رشته در المپیک تعداد مسابقات گرندپری 
را بیشتر کرده و بی توجه به فرسایشی شدن مســابقات و کاهش شادابی این رشته برگزاری بازیهای گرند اسلم را نیز، در برنامه های 

خود جای داده است.

اما برگزاری مسابقات متعدد باعث شده  بسیاری از قهرمانان تکواندو گرفتار آسیب دیدگی های متعدد شده و بواسطه حضور مداوم در 
کوران مسابقات و تمرینات سنگین دچار تمرین زدگی شوند. بعالوه تعدد مصاف بین برترین های تکواندو جهان، جذابیت مسابقات 

برای تماشاچیان را کم کرده است.
 

این تغییرات منجر به سخت تر شدن کار برای کشورهای مدعی تکواندو از جمله ایران اسالمی شده است. از این رو برنامه ریزی هدفمند 
علمی کوتاه و بلند مدت، نگاه فنی به شیوه برگزاری مسابقات گرند پری و آنالیز امتیازات و رنکینگ، رصد دقیق رقیبان، پشتوانه سازی 
و جوانگرایی، توجه بیشتر به مسائل روانشناختی ملی پوشان، نگاه فنی و جدی تر به لیگ های تکواندو از اولویتهایی است که توسط 
فدراسیون مدنظر قرار گرفته اما بایستی ازسوی تمامی زحمتکشان کادر فنی تیم های ملی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا 

راه را برای رسیدن به موفقیت هموارتر سازد.

با نگاهی به تیم های پایه تکواندو می توان دریافت که پشــتوانه ســازی در تیم های ملی ایران بخصوص در بخش بانوان، مبتنی بر 
استعدادیابی به خوبی در حال انجام است و در سالیان آینده نونهاالنی که سابقه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارند 
و در انتظار حضور در تیم های نوجوانان، جوانان و در نهایت بزرگساالن هستند، توانایی این را دارند که افتخارات زیادی برای کشورمان 
به ارمغان آورند. جوانگرایی در تکواندو همیشه نتیجه داده است و ما باید به نسل جدید هوگوپوشان مستعد و توانمند کشورمان اعتماد 

کرده و شرایط را برای رشد و شکوفایی آنها فراهم کنیم.

بی تردید افتخارات کسب شده تکواندو در دو دهه اخیر متعلق به همه خانواده بزرگ تکواندو است و وظیفه تک تک ما است که با همدلی، 
تالش و همت از این دستاوردهاي ارزشمند پاسداري و در جهت ارتقا بیشتر و کیفی سازی تکواندو گام برداریم.



مسابقات قهرمانی تکواندو جهان  کره جنوبی -2017
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جام باشگاه های آسیا هنوزنوپاست. تورنمنتی با هفت دوره برگزاری که به پیشنهاد فدراسیون تکواندوی 
ایران در تقویم فدراسیون جهانی به ثبت رسیده است.  این رقابت ها الگویی شد برای کشورهای اروپایی تا 

با این سبک و سیاق مسابقاتی را در قاره سبز برگزار کنند.

ناگفته نماند جام باشــگاه های آسیا 
میهمانان ثابتی نیز دارد که هر ســاله 
خود را به این رقابت ها می رســانند تا 
فرصت رقابت با تکواندوکاران ایرانی 
را به دســت بیاورنــد. همچنین این 
مســابقات فرصت دوباره ای است تا 
تیم های حاضر در لیگ بار دیگر رودر 
روی یکدیگر قرار بگیرند و توان خود را 

به رخ بکشانند.
هفتمیــن دوره مســابقات جــام 
باشگاه هاي آســیا(G1) فروردین ماه 
سال جاری برگزار شد. در این دوره از 
رقابت ها تیم های شهرداري ورامین، 
باشگاه مقاومت و شهداي مدافع حرم 
ســاري از ایران و چهار تیم از عمان، 
پاکستان، افغانســتان و عراق حضور 

داشتند. 
مسابقات در 5 وزن 54-، 63-، 72-، 
82- و 82+      کیلوگــرم بــه میزبانی 

شهرداری ســاری و در سالن «سید 
رسول حســینی» این شهر پیگیری 
گردید. در روز نخســت این رقابت ها 
تیم ها در دو گروه با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که در پایان این مبارزات 4 
تیم شهرداری ورامین، باشگاه مقاومت، 
شهدای مدافع حرم ساری و عمان به 
مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. در 
روز پایانی تیم شــهرداری ورامین با 
هدایت پیام خانلرخانی موفق شد برای 
سومین سال متوالی جام قهرمانی را به 
دست آورد و بر ســکوی نخست قرار 
بگیرد. تیم شهدای مدافع حرم ساری 
نیز با هدایت فیض اله نفجم عنوان نایب 

قهرمانی را بدست آورد.
 دیدار رده بندی این دوره از مسابقات 
نیز میان باشگاه مقاومت و عمان برگزار 
شد که با توجه به انصراف تیم عمان به 
دلیل آسیب دیدگی تکواندوکارانش 

نتیجه این رقابت ها به نفع شــگردان 
قنبری به پایان رسید.  و بدین ترتیب 
باشگاه مقاومت بر سکوی سوم ایستاد.
در پایان این مســابقات کاپ اخالق 
به تیم پلیــس عراق رســید، کمال 
البوســعیدی از عمان عنوان بهترین 
سرپرســت را کســب کــرد. پیــام 
خانلرخانی لقب بهترین سرمربی را به 
خود اختصاص داد. داوالتشو میرزائوف 
از تاجیکستان و داریوش حسن زاده به 
عنوان بهترین داوران معرفی شــدند. 
مهدی محمودی نیز عنوان فنی ترین 
بازیکن جام باشگاه های آسیا را بدست 

آورد.
رقابت های جام باشگاه های آسیا در 
شرایطی هفتمین دوره اش را هم پشت 
سر گذاشــت که این رقابت ها از سال 
1385 آغاز شده است. مسابقاتی که در 
اولین سال برگزاری اش با استقبال 9 

کشور همراه بود اما در دوره های بعد به 
مرور با کاهش تیم های خارجی روبرو 
شد که شاید بتوان مهم ترین دلیل این 
موضوع را در مسایل سیاسی منطقه 
خاورمیانه جســتجو کرد. تنش های 
به وجود آماده میان کشــورهای این 
منطقــه تاثیــرش را روی برگزاری 
مسابقات ورزشی نیز گسترده ساخت.

در ششــمین دوره این مســابقات با 
میزبانی امارات شاهد حضور 12 کشور 
خارجی بودیم که البته در این مسابقات 
نیز جام قهرمانی به تیم شــهرداری 
ورامین رسید. سهم دانشگاه آزاد نیز 
دراین هفت دوره برپایی جام باشگاه 
ها یک قهرمانی بوده اســت. حاال باید 
منتظر ماند و دید که در جام هشــتم 
کدام یک از تیــم های حاضر در لیگ 

برتر حضور پیدا می کنند.

آمنه سلیمانى
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داوران قضاوت کننده در بیست و هشتمین دوره مسابقات جام فجر

نماینده فدراسیون جهانى: 
تکواندوى ایران از قدرت باالیى برخوردار است

گونــدوز عبداالیــف، رمــل جمالــف و الشــان ممدف از 
آذربایجــان، محمدغیاث التــرازی و توفیــک جارکاس از 
سوریه، ال سودانی سعد شرهان از عراق، کامیال آنا از هلند، 
جایانتا کومــارداس از هند، بهروز هادیــان از اتریش، علی 
راد از لبنان، امیر اســکندری از بلژیــک، داوالت میرزایف 
از تاجیکستان، اوســاما محمود از مصر، عبدل صبور عمری 

از افغانســتان، آداي مارگوالن از قزاقستان، حافظ مهدوی، 
سیدرضا کسائیان، منصور عباســی، داود شهریار، داریوش 
حســن زاده، رضــا صفرخانیان، حمیــد نصری نــژاد، علی 
اصغــر ذوالفقاری، ناصر باقری، ســیدرضی مــروج حریری 
و حمیدرضــا خدایی از ایــران داوران قضاوت کننده در این 

رقابت ها بودند.

میالن کوی ناظر فنی  فدراسیون جهانی در هفتمین دوره مسابقات 
جام باشگاه های آسیا و رییس فدراسیون تکواندو سنگاپور در خصوص 
برگزاری این دوره از مسابقات گفت: استقبال از مسابقات و سطح فنی 
مبارزات خوب بود و همچنین برپایی منظم این رویداد نشان  می دهد 

کمیته برگزاری از مهارت کافی برخوردار است.
وی افزود: ســازماندهی این رویداد بسیار عالی و حضور تماشاگران 
در این رویداد هیجان خاصــی را در تکواندوکاران ایجاد کرده بود اما 
ظرفیت تکواندو ایران بسیار باالست و می تواند این رویداد را با شکوه 

هرچه بیشتر برگزار نماید.

ناظر فنی فدراسیون جهانی با بیان اینکه تکواندوی ایران از قدرت باالیی 
برخوردار است بیان کرد: تکواندوی ایران حرف اول را در دنیا می زند 
و شاید علت عدم حضور برخی از کشورها در هفتمین دوره مسابقات 
جام باشگاه های آسیا همین امر باشد چراکه می دانستند شانسی برای 
قهرمانی ندارند. خانواده تکواندو سنگاپور نیز این روزها درگیر مسابقات 

بین المللی بود و نتوانست تیمی به این رویداد اعزام کند.
وی در پایــان گفت: ایــران توانایی برگزاری شایســته رویدادهای 
بین المللی را دارد و اگر کاندید میزبان مسابقات جهانی شود قطعا از 

این موضوع حمایت خواهم کرد.
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جام فجر،  میراث 
بیســت و هشت 

ســــــاله
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فدراسیون تکواندو سال 96 را در حالی آغاز کرد که میزبانی مســابقات بین المللی را بر عهده داشت.رقابت هایی که حاال 
بیست و هشت سال از عمرش را سپری کرده و در تقویم فدراسیون جهانی به ثبت رسیده است.

مســابقاتی که به رغم نامی که با خود یدك می کشد تنها 
مختص ایام مبارك دهه فجر نیست . فدراسیون تکواندو با 
توجه به رویدادهای بین المللی فدراسیون جهانی تاریخ های 
متغیری را برای برگزاری این مسابقات انتخاب می کند. این 
در حالی است که با توجه به تغییرات ایجاد شده در سیستم 
امتیازدهی (رنکینگ سیستم) به تکواندوکاران تعداد رقابت های بین المللی تکواندو 
نیز باالتر رفته است و تکواندوکارانی که برای المپیک خود را آماده می کنند به حضور 
دراین مسابقات نیاز دارند. این فرمول امتیازدهی باعث شده تا رقابت هایی با امتیاز 
باالتر در الویت قرار بگیرنــد و تورنمنت هایی همچون جام فجر که دارای گرید یک 
هستند در رتبه هایی بعدی قرار بگیرند. البته در طول برگزاری این تورنمنت با قدمت 
شاهد نبرد تکواندوکاران نامی بوده ایم که دراین مسابقات مبارزه کردند و موفقیت در 

این جام سکوی پرتابی برای موفقیت های بعدی آنها بوده است.
با این شرایط مسئوالن فدراسیون تکواندو همچنان با جدیت و پشتکار مسابقات جام 
فجر را برگزار می کنند. در سال جاری نیز جام فجر برپا شد و در این دوره از رقابت ها 
که همزمان با آماده سازی تیم ها جهت حضور در رقابت های قهرمانی جهان موجو 
همراه بود در بخش مردان کشــورهای ایران، افغانســتان، پاکستان، روسیه، عراق، 
لوکزامبورگ، سوریه، سیشــل، عمان، یونان، آذربایجان، هند و ارمنستان در 8 وزن 

جهانــی 54-، 58-، 63-، 68-، 74-، 80-، 87- و 87+ کیلوگرم به میزبانی هیات 
تکواندو اســتان مازندران و در سالن «سیدرسول حســینی» شهر ساری به مبارزه 

پرداختند.
در پایان بیست و هشــتمین دوره مســابقات بین المللی تکواندو جام فجر نیز تیم 
شهرداری ساری با کســب 6 مدال طال، یک نقره و 84 امتیاز کاپ قهرمانی قدیمی 

ترین تورنمنت آسیا را به خود اختصاص داد.
تیم لوازم خانگی کن در اولین حضور خود در این رقابت ها با یک مدال طال، 2 نقره، 2 
برنز و 41 امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تیم افغانستان یک مدال نقره، یک 
برنز و 23 امتیاز عنوان سوم را بدست آورد. تیم ارمنستان با یک مدال طال، یک برنز 

و 22 امتیاز و تیم عراق با 5 برنز و 20 امتیاز در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند.
جام فجر از ســال 1366 کلید خورد و به طور مداوم در تمام این سال ها برگزار شده 
است. مسابقاتی که در برخی دوره ها با استقبال قابل توجه تیم های خارجی روبرو 
می شد. برای مثال در سیزدهمین دوره جام فجر 20 کشور حضور داشتند. در جام 

هجدهم نیز 18 کشور از این رقابت ها استقبال کرده بودند.
با همه این اوصاف این جام نزدیک به سه دهه عمر کرده است و مسئوالن فدراسیون 
تکواندو مصمم هستند تا با برگزاری هرساله جام فجر از این میراث به خوبی مراقبت 
کنند. مهم نامی است که ماندگار شده و در تقویم فدراسیون جهانی تکواندو سالها 

جای خوش کرده است.

آمنه سلیمانى
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وزن 87+ کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریسیاوش فخرایی اول

ایران - لوازم خانگی کنمحمدرضا اینالو دوم

عراق- پلیسویسام ستار سوم

عراق- پلیسمحمدکریم حسین سوم

وزن 68- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریابوالفضل یعقوبی اول

یونانکنتاسنتین چمالدیس دوم

لوازم خانگی کنامیرمحمد بخشی سوم

ارمنستانسارگی وادازاریان سوم

وزن 80- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - تیم لوازم خانگی کنبهزاد ایلخانی اول

ایران - تیم شهرداری ساریامیرحسین امیدی دوم

روسیه - اوگراگرچکین بوگدان سوم

ایران - تیم لوازم خانگی کنمحمد مرتضایی سوم

وزن 58- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریمحمد کاظمی اول

عمانمحمد المحروقی دوم

آذربایجانروان حسینو  سوم

افغانستان - کابلعبدل وهابسوم

وزن 87+ کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ارمنستان آرسن گریگوریان اول

روسیهروسالن ترخو دوم

افغانستان - کابلمصطفی قرالق سوم

عراق- پلیسویسام دهیر حبیب سوم

وزن 63- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریسروش احمدی اول

ایران - لوازم خانگی کنامیرحسین محمدخانلو دوم

افغانستان الفاحمدعلی بخشی سوم

هندوستانعمران علی سوم

وزن 74- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریعرفان حیدری اول

پاکستان الفمحمد فهیم دوم

عراق- پلیسمحمدجبار رشید سوم

عراق- پلیسمصطفی ناصر حسین سوم

وزن 54- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریآرش تبریزی اول

افغانستان الفمحسن رضایی دوم

افغانستان - کابلعلی سینا افضلی سوم

آذربایجانالیهم علیو سوم

داوران قضاوت کننده در بیست و هشتمین دوره مسابقات جام فجر
گوندوز عبداالیف، رمل جمالف و الشان ممدف از آذربایجان، 
محمدغیاث الترازی و توفیک جارکاس از ســوریه، عبدل 
صبور عمری از افغانستان، اوســاما محمود از مصر، داوالت 
میرزایف از تاجیکستان، کامیال آنا از هلند، جایانتا کومارداس 
از هند، آداي مارگوالن از قزاقستان، امیر اسکندری از بلژیک، 
علی راد و الی چررو از لبنان، بهروز هادیان از اتریش، ماریا 
براوو از اسپانیا، رضا ابریشمی از ســوئد، کاظم ناصري نژاد 
از لوکزامبورگ، حافظ مهدوي، ســیروس رضایی، منصور 
ناطقی، مرتضی ســالمی، حسین حســین زاده، غالمرضا 
مریدي، مصطفی تقوي گودرزي، اســماعیل لطفعلی زاده، 
علی اصغر باي سرخی، اسفندیار اســدي، سعید کروندي، 
رحیم صفایی، فردین محمدعلی ن ژاد، محمدکمال عباسی، 
بهزاد نوشــادي مقــدم، مجید موالیی، حســین جدیري، 
ابوالفضل خدایی، اسماعیل اسفندیاري و مهدي زائر میري 

از ایران داوران قضاوت کننده این دوره از رقابت ها بودند.

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:



1396      شهریورماه 1396      شهریورماه 1396 16شماره 16شماره 16

TAEKWONDOتکــوانــدو 14

درخشش جام قهرمانى فجر 
در دسـتان تیم شــهردارى ســارى
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نهمین دوره مسابقات بین المللی تکواندوی جام فجر بانوان با حضور تیم هایی از کشورهای ایران (2تیم)، افغانستان (2 تیم)، سوریه، 
هندوستان و لوکزامبورگ به میزبانی هیات تکواندو استان مازندران و در سالن «سیدرسول حسینی» شهر ساری برگزار شد.

ایــن دوره از مســابقات در در 4 وزن 49-، 57-، 67- و 67+ 
کیلوگرم پیگیری شد که در پایان در بخش تیمی، تیم شهرداری 
ساری با کســب 3 مدال طال، یک نقره و 37 امتیاز قهرمان شد، 
تیم اقتصاد پژوهان آســیا با یک مدال طال، 3 نقره و 27 امتیاز بر 

سکوی نایب قهرمانی ایســتاد و تیم افغانستان - کابل با 2 مدال 
برنز و 6 امتیاز عنوان سوم را بدست آورد.

تیم های افغانستان A، سوریه، هند و لوکزامبورگ نیز در جایگاه 
چهارم تا هفتم جدول رده بندی قرار گرفتند.

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:

وزن 67- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریمهسا جدی اول

تیم اقتصاد پژوهان آسیاحنانه همتی دوم

افغانستان - کابلفرزانا فروتن سوم

لوکزامبورگو ایزابل فابر سوم

وزن 67+ کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریاکرم خدابنده اول

تیم اقتصاد پژوهان آسیافاطمه مصطفایی دوم

سوریهالما کاواندا سوم

هندتاپاسیا چنگ کاکاتیسوم

وزن 49- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

تیم اقتصاد پژوهان آسیاسودابه پورصادقی اول

تیم شهرداری ساریناهید کیانی دوم

افغانستان Aسمیه غالمی سوم

افغانستان Aعصمت عبداللهی سوم

وزن 57- کیلوگرم 

استاننام نام خانوادگیمقام

ایران - شهرداری ساریبهاره ندرخانلو اول

تیم اقتصاد پژوهان آسیامهسا پورمیرزا دوم

افغانستان - کابلتمنا فروتن سوم

افغانستان Aاسما باخدا سوم
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بهترین داور:
کامیال آنا  

کشور:  هلند    

بهترین بازیکن:
اکرم خدابنده  

کشــور:  ایران، تیم 
شهرداری ساری    

بهترین داور: زهرا
حسنی قاضی محله  

کشور:  ایران    

کاپ اخالق:
کشور: سوریه    

بهترین مربی:فاطمه
میردار پناهی  

کشــور:  ایران ، تیم 
شهرداری ساری   

بهترین سرپرست:
آندریا دی لولیئو 
کشور:  لوکزامبورگ

داوران قضاوت کننده در مسابقـات جام فــجربانوان

برتریـن هـــــاى نهمین دوره از مسابقات جام فجر بانوان به شرح ذیل معرفى شدند:

ماریا براوو از اسپانیا، کامیال آنا از هلند، فاطمه 
بابایی، مریم عربی، سیده مرجان طاهري، مریم 
آذرمهر، مهناز صنایع پرور، زیبا دودانگه، راضیه 
سینایی، زهرا حســنی، بنفشه وفادارایمانی، 
مرضیه چگونیــان، بدري اســدي و مرجان 
نریمانی از ایران در ایــن رقابت ها به قضاوت 

پرداختند.

بهترین داور:
ماریا براوو  

کشور:  اسپانیا    

بهترین بازیکن:
ابوالفضل یعقوبی  

کشــور:  ایران، تیم 
شهرداری ساری    

بهترین داور:
علی بای سرخی  

کشور:  ایران    

کاپ اخالق:
کشور:  روسیه    

بهترین مربی:
فیض اله نفجم  

یران ، تیم  کشور:  ا
شهرداری ساری   

بهترین سرپرست:
عثمان عبید  

کشور:  پاکستان

برتریـن هـــــاى بیست وهشتمین دوره از مسابقات جام فجر آقایان به شرح ذیل معرفى شدند:
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نخستین قهرمانى دختران نــوجوان ایران در قاره کهن
نگاهی به قهرمانی هوگوپوشان نوجوان در آسیا

موفقیت تیم ها در رده های سنی تضمینی است 
برای درخشش آینده سازان ایرانی در سال های 
آتی و در قامت تیم ملی بزرگساالن. قهرمانی تیم 
ملی نوجوانان تکواندو کشورمان در رقابت های 
قهرمانی آسیا افتخار دیگری بود برای هوگوپوشان خوش آتیه ایران. 
با ادامه این روند و بهره گرفتن از استعدادهای ناب این نسل طالیی 
دیگر جای نگرانی برای پشتوانه سازی وجود ندارد. قهرمانی در نهمین 
دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که در قزاقستان با حضور 246 
تکواندوکار از 26 کشور برگزار شد مهر تاییدی است بر نگاه حرفه ای 

فدراسیون تکواندو در بحث پشتوانه سازی.

خودباورى؛ رمز موفقیت
باور توانایی ها و ایمان به موفقیت از جمله فاکتورهای مهمی است که 
ورزشکاران را تا عرصه قهرمانی پیش می برد. خوشبختانه کاروان اعزامی 
کشورمان به قزاقستان به این مرحله از خودباوری رسیده بود و در رقابت 
با برترین های قاره کهن ثابت کرد تکواندو ایرانی رقیب ندارد. با وجود 
اینکه رقبای آسیایی نهایت تالش خود را کردند تا با استفاده از تمام قوای 
خود سکوی قهرمانی را به چنگ بیاورند اما سرانجام کار همان چیزی 
بود که همه منتظرش بودیم؛ قهرمانی تیم های دختران و پسران نوجوان 

کشورمان در آسیا و فتح سکوی اول قاره کهن.

مدال هایى به رنگ طال
اعزام تیمی کامل از برترین های نوجوانان به نهمین دوره قهرمانی آسیا 
حاکی از آن بود که در این دوره نیز تکواندو ایران حرف های زیادی برای 
گفتن دارد، به ویژه آنکه دختران ملی پوش بیش از هر زمان دیگری به 
درخشش و کسب مدال های رنگارنگ می اندیشیدند و همین اتفاق هم 
رخ داد. پسران ملی پوش با بهره گرفتن از پتانسیل باالی خود در حضور 

قدرت های قاره، موفق به خلق شگفتی های زیادی شدند.
شاگردان وحید عبداللهی 3 بار سکوی قهرمانی را فتح و3 طالی ارزشمند 
را برای کشورمان به ارمغان آوردند. عالوه بر این، دو مدال نقره و یک 
برنز دیگر نیز توسط نوجوانان باانگیزه به دست آمد که با توجه به سعی 
و تالش ملی پوشان و کادرفنی کم از طال نداشت. حمیدرضا صدری(-

48 کیلوگرم)، حامد اصغری (51- کیلوگرم)، حمیدرضا هادیان (59- 
کیلوگرم)، احمدرضا مختاری (68- کیلوگرم)، محمد حسین یزدانی 
(73- کیلوگرم) و مهران برخورداری (78+کیلوگرم) مدال آورانی بود که 
با کسب 61 امتیاز روی سکوی نایب قهرمانی آسیا رفتند. در این دوره 
کره جنوبی تنها تیمی بود که مدال های طالی بیشتری از ایران کسب 

و عنوان قهرمانی در بخش پسران را از آن خود کرد. 

شیوا نوروزى
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نخستین قهرمانى دختران نــوجوان ایران در قاره کهن
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افتخارات بزرگ، آرزوهاى بزرگ
همانطور که اشاره شد دختران حاضر در شیاپ چانگ «آتی راو» برای رسیدن 
به موفقیت و رسیدن به قله های افتخار تالش و از خودگذشتگی زیادی از خود 
نشان دادند. تا جایی که برای اولین بار تیم نوجوانان دختر تکواندو ایران از همه 

رقبا پیشی گرفت و با کسب 6 طال و 1 نقره قهرمان آسیا شد. 
هدایت بانوان ملی پوش برعهده اعظم درســتی بود و شاگردان این مربی موفق 
شدند با خلق شگفتی کره جنوبی همیشه مدعی را پشت سربگذارند ومقتدرانه 
با کسب 80 امتیاز قهرمان شوند. در این دوره تایلندی ها (43 امتیاز) و کره ای ها 

(42 امتیاز) رتبه های دوم و سوم آسیا را از آن خود کردند.
مبینا نژاد (42- کیلوگرم)، مهال مومن زاده (44- کیلوگرم)، زهرا علیزاده (46- 
کیلوگرم)، مبینا شــاکری (55- کیلوگرم)، یلدا ولی نژاد (59- کیلوگرم)، زهرا 
شجاعی (63- کیلوگرم)و  زهرا پوراسماعیل (68+ کیلوگرم) افتخارآفرینان تیم 

بانوان در قزاقستان بودند. 
نکته قابل تامل دیگر اینکه «اعظم درســتی» سرمربی بانوان کشورمان در این 

رقابت ها عنوان بهترین مربی آسیا را از آن خود کرد. 

سبقت از کره اى ها
از دستاوردهای مهم رقابت های قهرمانی  از رقیب سنتی یکی  پیشی گرفتن 
آسیا بود. تیم های دختران و پسران ایران در مجموع با 9 مدال طال، سه نقره 
و یک برنز روی سکوی اول قاره کهن ایستادند. این موفقیت در شرایطی به 

ارمغان آمد که کره  مهد تکواندوی جهان در رقابت میان نوجوانان آسیا در 
نهایت سکوی نایب قهرمانی را به دست آورد و تایلندی ها نیز با فاصله زیاد 

مقامی سومی را به نام خود ثبت کردند. 
وجود  کره جنوبی  و  ایران  تکواندو  بین  تنگاتنگی  رقابت  اخیر  های  سال  در 
داشته تا جایی که در بسیاری از آوردگاه های مهم جنگ اصلی تکواندو بین 
این دو کشور بوده است که با فاصله گرفتن از این کشور یک بار دیگر برتری 

ما نسبت به تکواندو کره به اثبات رسید. 

آینده نگرى
آینده نگری الزمه موفقیت است. در ورزش روز جهان و در هیچ رشته ای بدون 
برنامه ریزی حرفه ای در عرصه بین المللی و در مصاف با قدرت های دنیا راه 
به جایی نخواهیم برد. به همین خاطر است که مدیران فدراسیون ها باید با 
نگاهی رو به جلو و داشتن افق های بلند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت را همچون گذشته  در دستور کار قرار دهند. به همین ترتیب کادر 
فنی تیم های مختلف نیز تکلیف خود را برای پرورش نیرو و انتخاب بهترین 
نفرات می دانند. در این صورت است که در تمامی رده های سنی پشتوانه های 
خوب و باتجربه ای آماده اند تا به ترتیب پله های ترقی را طی کنند و در نهایت 
راه  بزرگساالن  ملی  تیم  به  انتخابی  فیلترهای  پشت سرگذاشتن  از  هم پس 
یابند. نگاه ویژه به تیم های پایه به یک اصل جدا نشدنی تکواندو ایران تبدیل 
شده و ثمره این نگاه حرفه ای را می توان در درخشش نونهاالن و نوجوانان به 

وضوح مشاهده کرد. 

مدیر فنی: محمدرضا زوار

مربی: سعید رمضانی مربی: رشید فتاحی

مربی: نیلوفر صفریان

مربی:محبوبه محمد نژاد مربی: معصومه محمدیان

سرمربی: وحید عبدالهی سرمربی: اعظم درستی

مربی: حسین کریمی

کادر فنی تیم های ملی پسران و دختران  در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2017- قزاقستان
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مبینا نژادـ  طال

یلدا ولی نژادـ  طال

ـ طال محمدحسین یزدانی 

حمیدرضا صدریـ  نقره احمدرضا مختاریـ  نقره مهران برخورداریـ  برنز

حامد اصغریـ  طال حمیدرضا هادیانـ  طال

زهرا شجاعیـ  طال مهال مومن زادهـ  نقره

زهرا پور اسماعیلـ  طال زهرا علیزادهـ  طال مبینا شاکریـ  طال

قضاوت حمید اسداللهی (داور درجه یک بین المللی) 
و زهرا افتخاري (داور درجه سه بین المللی)

مدال آوران دختر در 
مسابقات قهرمانی 

آسیا- قزاقستان 2017

مدال آوران پسر در 
مسابقات قهرمانی 

آسیا- قزاقستان 2017

پوالدگر ناظر فنی 
مسابقات قهرمانی 
نان آســیا نوجوا

با حکم دکتر «چو» رییس فدراسیون 
جهانی تکواندو، سیدمحمد پوالدگر 
رییس فدراسیون تکواندو کشورمان 
به عنوان ناظر فنی (WT) مسابقات 
قهرمانــی نوجوانان آســیا منصوب 

شده بود.
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پایان کار پومسه روهاي 
ایران با کسب 7 مدال

مسابقات پومسه قهرمانی آسیا - قزاقستان 

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه نوجوانان آسیا در دو گروه پسران و 
دختران 31 فروردین ماه با حضور 135 پومسه رو از 12 کشور، در شهر «آتی راو» 
قزاقستان برگزار شد و نمایندگان کشورمان با کسب یک مدال نقره و شش برنز 

مقام پنجم مسابقات آسیایی را بدست آوردند.
در این دوره از رقابت ها تیم کره جنوبی قهرمان شد، تیم چین تایپه بر سکوی نایب 

قهرمانی ایستاد، تیم های تایلند و ویتنام در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

مرجان تاجی رستم آبادي، محمدعلی عباس نژادیان، تارا مردانی و علی موسی 
نیا به مدال برنز انفرادي دست یافتند. در بخش تیمی ابداعی دو نفره فرهنگی و 
راسخ نایب قهرمان شدند و در بخش تیمِی استاندارد دو نفره، عمرانی و ابراهیمی 

بر سکوي سوم ایستادند.
اما تیم پومسه 5 نفره کشورمان با ترکیب موسی نیا، فرهنگی، راسخ، بیدکی و 

مردانی بر سکوی سوم ایستاد.

پرونده تیم ملی تکواندوي نوجوانان کشورمان در مسابقات پومسه قهرمانی آسیا، 
با کسب 7 مدال نقره و برنز بسته شد.

مدال آوران تیم پومسه در مسابقات قهرمانی آسیا- قزاقستان 2017

کادر فنی تیم های ملی پومسه پسران و دختران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2017- قزاقستان

ـ برنز مرجان تاجی رستم آبادی  تارا مردانیـ  برنز ـ برنز محمد علی عباس نژادیان  علی موسی نیاـ  برنز

سرمربی: فاطمه اسد پور

مربی: حسین بهشتی مربی: مهدی صمدیان تبار مربی: آتوسا فرهمند

سرمربی: علی سلمانی
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تیم ملــى تکواندو زنان 
با شایستگى بر سکوى قهرمانى ایستاد

نخستین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی- آفریقا 

زنان هوگوپوش کشورمان با کســب 8 مدال طال، نقره و برنز با شایستگی 
عنوان قهرمان اولین دوره مسابقات جام ریاست آفریقا را کسب کردند.

نخســتین دوره مسابقات جام ریاســت فدراســیون جهانی- آفریقا به مدت دو روز و با حضور 339 
تکواندوکار از 34 کشور در سالن «ایبیات» شهر آگادیر برگزار شد.

تیم ملی تکواندو زنان کشورمان که با ترکیب فاطمه مداحی و کیانا اخوان در وزن 46- کیلوگرم، سودابه 
پورصادقی و ناهید کیانی در وزن 49- کیلوگرم، فاطمه اموري در وزن 53- کیلوگرم، مهسا جدي و 
طیبه پارسا در وزن 57- کیلوگرم، حنانه همتی و پریسا جوادي در وزن 62- کیلوگرم، هانیه اخالقی 
در وزن 67- کیلوگرم، نفیســه مخلصی و فاطمه مصطفایی در وزن 73- کیلوگرم، اکرم خدابنده در 
وزن 73+ کیلوگرم به مصاف رقبایش رفت، در پایان با کسب 3 مدال طال (فاطمه مصطفایی، فاطمه 
مداحی و اکرم خدابنده)، 2 نقره (کیانا اخوان و ناهید کیانی) و 3 مدال برنز (نفیســه مخلصی، هانیه 

اخالقی و سودابه پورصادقی) و 30 امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.
ساحل عاج  با یک مدال طال، یک نقره، دو برنز و 12 امتیاز نایب قهرمان شد، کرواسی با یک مدال طال، 
یک نقره، یک برنز و 11 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد و تیم  اسپانیا نیز به عنوان چهارمی دست یافت.

همچنین با توجه به اینکه امتیازات ملی پوشان کشورمان از دیگر تیم ها باالتر بود، در مجموع زنان و 
مردان نیز عنوان قهرمانی را بدست آوردیم.

هدایت تیم ملی کشورمان در این رقابت ها برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه صفرپور، 
سارا خوش جمال فکری و ریحانه فوالدی به عنوان مربی بود. زهرا سروی نیز به عنوان سرپرست در 

کنار تیم حضور داشت.
مسابقات جام ریاست آفریقا (G 2)بود و به دارندگان مدال طال، نقره و برنز به ترتیب 20، 12 و 7,20 

امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تکواندوکاران تعلق گرفت.

تیم ملــى تکواندو زنان 
با شایستگى بر سکوى قهرمانى ایستاد
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مسابقات قهرمانی تکواندو جهان  کره جنوبی -2017
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تیم ملی ایران 
فاتح سکوى جام ریاست فدراسیون جهانی

در پایان دومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی، 
تیم ملی کشورمان با کسب 4 مدال طال و یک برنز قهرمان شد، 
روسیه با 3 مدال طال و 2 برنز نایب قهرمان شد و آذربایجان 

نیز با یک مدال طال، 2 نقره و یک برنز برسکوي سوم ایستاد.

دومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی (G2) از 7 اریبهشت ماه 
به مدت 4 روز با حضور 2163 تکواندوکار از 54 کشور در سه 
بزرگساالن در سالن «آنولیوسیو  و  نوجوانان  نونهاالن،  رده سنی 
المپیک» شهر آتن برگزار و در نهایت با قهرمانی تیم ملی تکواندو 

ایران به پایان رسید.
آرمین  و  مردانی  پور  کامران  ترکیب  با  تکواندوکاران کشورمان 
و محمد  ولی پور  تیران  هادي  کیلوگرم)،  (وزن -54  هادي پور 
کاظمی (وزن -58 کیلوگرم)، سروش احمدي، فرزان عاشورزاده 
وحیدي،  ساالر  کیلوگرم)،   63- (وزن  حسینی  میرهاشم  و 
ابوالفضل یعقوبی و علیرضا علیاري (وزن -68 کیلوگرم)، مسعود 

 74- (وزن  اسبقی  بهنام  و  ساسان  امیرحسین  زواره،  حجی 
کیلوگرم)، پوریا عرفانیان (وزن -80 کیلوگرم)، سعید رجبی و 
مهدي خدابخشی (وزن -87 کیلوگرم)، سیاوش فخرایی و سجاد 
مردانی (وزن +87 کیلوگرم) در این رقابت ها حضور پیدا کردند.

در پایان این مسابقات تیم ملی کشورمان با کسب 4 مدال طال 
(محمد کاظمی، میرهاشم حسینی، آرمین هادي پور و ابوالفضل 
یعقوبی)، و یک برنز (سجاد مردانی) توانست بر سکوي نخست 

این رقابت ها قرار بگیرد. 
روسیه با 3 مدال طال و 2 برنز نایب قهرمان شد و آذربایجان 

نیز با یک مدال طال، 2 نقره و یک برنز بر سکوي سوم ایستاد.
هدایت این تیم برعهده «مهدي بی باك» به عنوان سرمربی و 

«علیرضا نصرآزادانی» و «هادي افشار» به عنوان مربی بود.
امتیاز این رقابت ها (G2) بود که در پایان به دارندگان مدال 
طال، نقره و برنز به ترتیب 20، 12 و 7.20 امتیاز در راستای 

افزایش رنکینگ المپیکی تکواندوکاران تعلق گرفت.

دومین دوره جام 
ریاست فدراسیون 

جهانی در اروپا در سه رده 
سنی نونهاالن،نوجوانان و 

بزرگساالن در سالن 
«آنولیوسیوالمپیک»شهر 
آتن برگزار و در نهایت با 

قهرمانی تیم ملی تکواندو 
ایران به پایان رسید.
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دکتر «چو» رییس فدراسیون 
جهانی تکواندو، ســیدمحمد 
پوالدگر رییس فدراســیون 
تکواندو کشورمان را که نایب 
رییس اتحادیه تکواندو آسیا 
نیز می باشــد، به عنوان ناظر 
فنی (WT) این مســابقات 

منصوب کرد.

قضاوت 6 داور بین 
المللى کشورمان 
نمنــت  ر تو ر  د

قزاقستان

مردان هوگوپوش کشورمان با کســب 6 مدال طال، 4 نقره و یک برنز توانستند 
عنوان قهرمانی تورنمنت آزاد قزاقستان را به نام خود ثبت نمایند.

تورنمنت آزاد قزاقســتان از دو اردیبشــهت ماه به مــدت 3 روز با حضور 472 
تکواندوکار در دو رده سنی نوجوانان و بزرگســاالن و در دو گروه مردان و زنان 
در مجموعه ورزشی «آتی راو» قزاقستان برگزار و در نهایت با قهرمانی تیم ملی 

تکواندو ایران به پایان رسید.
تکواندوکاران کشورمان با ترکیب مهدي اسحاقی و جعفر خلیل زاده در وزن 54- 
کیلوگرم، محمد گودرزي و صادق دهقانی در وزن 58- کیلوگرم، آریان محمدي 
و مهدي یوسفی در وزن 63- کیلوگرم، سیدحســین احسانی و محمد صفایی 
در وزن 68- کیلوگرم، احمد خســرو فر و مهدي جاللی در وزن 74- کیلوگرم، 
مهدي قیاســی و علیرضا درویش پــور در وزن 80- کیلوگرم، احمد محمدي و 
فرشاد قیاسی در وزن 87- کیلوگرم، حسین قربان زاده و آرش تفرشی دباغ در 

وزن 87+ کیلوگرم در این رقابت ها حضور پیدا کردند.
نمایندگان کشــورمان در پایان با کســب 6 مدال طال (ســید احمد خسروفر، 
علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده، مهدی اسحاقی، محمد صادق دهقانی 
و مهدی یوســفی)، 4 نقره (مهدی جاللی، احمد محمدی، جعفر خلیل زاده و 
آریان محمدی) و یک برنز (فرشاد قیاس شندی) توانستند عنوان قهرمانی را به 

خود اختصاص دهند.
قزاقستان با یک مدال طال، 4 نقره و 8 برنز نایب قهرمان شد و تیم ازبکستان نیز 

با کسب 2 مدال برنز بر سکوی سوم ایستاد.
هدایت این تیم برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی، علی محمد بسحاق 

و مهدي احمدي به عنوان مربی بود.
تورنمنت آزاد قزاقستان G1 است و به دارندگان مدال طال، نقره و برنز به ترتیب 

10، 6 و 3,6 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق گرفت.

تورنمنت آزاد قزاقستان؛ 

تیم ملى تکواندو مردان 
بر ســکوى قهرمــانى ایستــاد

پوالدگر ناظر فنى تورنمنت آزاد قزاقستان

با دعوت فدراسیون تکواندو قزاقستان مهرداد حقیقی (داور درجه دو بین المللی)، 
داریوش یحیی (داور درجه دو بین المللی)، علی محمد بســحاق (داور درجه دو 
بین المللی)، مجید موالیی (داور درجه سه بین المللی)، فردین محمد علی نژاد 
(داور درجه سه بین المللی)، حمید خدایی (داور درجه سه بین المللی) شش داور 

ایرانی بودند که در این رقابت ها به قضاوت پرداختند.
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تیم ملی تکواندوی ایران با کسب 13 مدال رنگارنگ در بازی های کشورهای اسالمی گامی محکم به سوی 
موفقیت برای حضور در رقابت های پیش رو برداشت.

چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمی به میزبانی جمهوری آذربایجان در حالی به پایان رسید که کاروان 
ایران شلوغ تر از همیشه و با 282 ورزشکار در رشته های کشتی آزاد و فرنگی، زورخانه ای، بوکس، تنیس، 
دوومیدانی معلوالن، دوومیدانی، جودو نابینایان، جودو، ژیمناستیک، کاراته، تیراندازی، وزنه برداری، ووشو، شنا 
و شیرجه و واترپلو، تنیس روی میز، تکواندو و والیبال راهی «باکو» شد و در نهایت با کسب 98 مدال شامل 39 طال، 26 نقره و 

13 برنز با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در جایگاه سوم این دوره از بازی ها قرار گرفت.
در این میان رزمی کاران کاروان ایران توانستند 30 مدال شامل 12 طال، 8 نقره و 12 برنز را از آن خود کنند که تیم ملی ووشو با 
کسب 6 مدال طال بهترین نتیجه را رقم زد و تیم ملی تکواندو با کسب 13 مدال بیشترین و تیم ملی بوکس با یک مدال کمترین 

سهم از مدالها  را به خود اختصاص دادند.
در همین راستا نگاهی گذرا خواهیم داشت به عملکرد تیم ملی تکواندو در میدان «باکو» جایی که هوگوپوشان ایران خوش 

درخشیدند و با کسب مدال های خوشرنگ برای کشورمان افتخار آفرین شدند.
در این دوره از رقابت ها تیم های ملی مردان و بانوان ایران با 16 ملی پوش و هدایت فریبرز عسکری و مهرو کمرانی به مصاف 
حریفان خود رفتند که در نهایت توانستند 13 مدال رنگارنگ شامل 3 طال،5  نقره و 5 برنز را کسب کنند که سهم مردان 2 مدال 

طال، 3 نقره و 2 برنز و سهم بانوان یک طال، 2 نقره و 3 برنز بود.
هوگوپوشان کشورمان دربین رشته های رزمی کاروان ایران بیشترین مدال را در این دوره از بازی های کشورهای اسالمی کسب 

کردند.

بهار حسینى
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درخشش تکــواندوکاران
 ایــران در بازى هاى 

کشورهاى اسـالمى
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تیم ملی تکواندو مردان ایران متشکل از مهدی اسحاقی در وزن 54- کیلوگرم، 
صادق دهقانی در وزن 58- کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن 63- کیلوگرم، 
وزن  در  خسروفر  سیداحمد  کیلوگرم،   -68 وزن  در  احسانی  سیدحسین 
74-کیلوگرم،  احمد محمدی در وزن 87- کیلوگرم و حسین قربان زاده در وزن 
87+ کیلوگرم پس از چندماه تمرینات فشرده در اردوهای آماده سازی اردیبهشت 

امسال راهی این کشور شد.
در این میان مهدی اسحاقی و مهدی یوسفی توانستند هوگوپوشانی باشند که با 

شکست تمام حریفان خود مدال طالی این دوره از بازی ها را از آن تیم ملی کنند. 
نشان نقره بازی های باکو در بخش مردان توسط سیدحسین احسانی، سید احمد 
خسروفر و احمد محمدی برای تکواندو ایران رقم خورد و در نهایت علیرضا درویش 
پور و حسین قربان زاده مدال برنز باکو را از آن تکواندو کشورمان کردند تا از 8 
شاگرد عسکری هفت هوگوپوش کشورمان بر روی سکوی این دوره از بازی های 

کشورهای اسالمی قرار گیرند و عملکرد درخشانی را رقم بزنند.
تیم ملی مردان کشورمان در جدول توزیع مدال در رتبه دوم قرار گرفت.

مدال آوران تیم ملی مردان در بازی های کشورهای اسالمی 2017- باکو

مهدی اسحاقیـ  طال مهدی یوسفیـ  طال ـ نقره سیدحسین احسانی  ـ  نقره سید احمد خسروفر 

احمد محمدیـ  نقره حسین قربانزادهـ  برنز

و  ورزش  وزیر  فر  سلطانی  دکترمسعود 
داورزنی  محمدرضا  دکتر  همراه  به  جوانان 
وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  توسعه  معاون 
بازدید  در  شهریورماه   18 جوانان  و  ورزش 
و  فنی  کادر  با  تکواندو  ملی  تیم  اردوی  از 
تکواندوکاران اعزامی به بازی های همبستگی 
در  آنها  برای  و  اسالمی گفت وگو  کشورهای 

رقابت های پیش رو آرزوی موفقیت کرد.
محمد  سید  با حضور  که  دیدار  این  در  وی 
همراه  تکواندو  فدراسیون  رییس  پوالدگر 
بازی های  دوره  چهارمین  در  گفت:  بود 
رشته   17 با  اسالمی  کشورهای  همبستگی 
حضور داریم و یکی از رشته هایی که در دوره 
کرده  کسب  زیادی  مدال های  گذشته  های 
تکواندو بوده و این دوره هم امیدوار هستیم 
بتواند در هر دو بخش مردان و  که تکواندو 

زنان مدال های خوبی را کسب کند.

بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندو
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کادر فنی تیم ملی های مردان و زنان در بازی های کشورهای اسالمی 2017- باکو

سرمربی: فریبرز عسکری

مربی: علی محمد بسحاق مربی: مهدی احمدی مربی: فاطمه صفرپور

سرمربی: مهرو کمرانی

اما بانوان هوگوپوش ایران با هدایت مهرو کمرانی و ترکیب فاطمه مداحی در 
وزن 46- کیلوگرم، سودابه پورصادقی در وزن 49- کیلوگرم، ناهید کیانی در 
وزن 53- کیلوگرم، طیبه پارسا در وزن 57- کیلوگرم، حنانه همتی در وزن 62- 
کیلوگرم، پریسا جوادی در وزن 67- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی در وزن 73- 
کیلوگرم و اکرم خدابنده در وزن 73+ کیلوگرم راهی چهارمین دوره از بازی های 

کشورهای اسالمی شدند.

ناهید کیانی تنها بانوی تکواندو ایران بود که موفق به کسب مدال طالی این دوره 
از رقابت ها شد. ملیکا میرحسینی و اکرم خدا بنده نیز توانستند با ایستادن بر 
سکوی نایب قهرمانی مدال نقره این دوره را برای تکواندو بانوان ایران رقم بزنند. 
نشان برنز باکو به نام فاطمه مداحی، سودابه پور صادقی و طیبه پارسا ثبت شد تا 
از 8 شاگرد کمرانی 6 هوگوپوش بر سکوی بازی ها قرار گیرند و تیم ملی بانوان 

ایران در جایگاه جدول توزیع مدال ها در مکان سوم بایستد.

مدال آوران تیم ملی زنان در بازی های کشورهای اسالمی 2017- باکو

ـ  طال ناهید کیانی  ملیکامیر حسینیـ  نقره اکرم خدابندهـ  نقره سودابه پورصادقیـ  برنز

فاطمه مداحیـ  برنز ـ  برنز طیبه پارسا 
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تعظیم آسیا برابر 
تکواندوکاران نونهال ایــران

دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا؛ 
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در بخش پســران نیز تیم ما موفق به 
کســب 6 مدال طال، یــک نقره و دو 
برنز شــد و با 85 امتیاز همانند تیم 
دختران با اقتدار به قهرمانی دســت 
یافت. تیم های اردن و قزاقستان نیز 
با کســب 42 و 31 امتیاز به ترتیب 
دوم و سوم شدند تا قزاق ها به عنوان 
جدی ترین رقیب تکواندو ایران در هر 
دو بخش روی سکو قرار داشته باشد. 
عملکرد تیم پسران ایران نیز در این 
مســابقات فراتر از انتظار بود و تنها با 
یک بدشانسی تیم پسران در یک وزن 
از دستیابی به مدال بازماند. دستاورد 
قابل تحســین تکواندو ایران در رده 
نونهاالن یک بار دیگر بر عملکرد خوب 
فدراسیون در برگزاری لیگ های پایه 

مهر تایید زد. تکواندوکاران نونهاالن 
ایران با وجود سن و ســال کم خود 
نشــان دادند بــه خاطر حضــور در 
لیگ های پربار جوانه ها و شــکوفه ها 
تجربه بســیار خوبــی در ابتدای راه 
خود در مسیر قهرمانی کسب کردند 
و قطعا با نظارت کارشناسانه تیم فنی 
فدراسیون به درستی مسیر رسیدن 
به تیم هــای ملی را پله بــه پله طی 

خواهند کرد. 
در کنار قهرمانی بالمنــازع تکواندو 
ایران در مسابقات نونهاالن آسیا نباید 
فراموش کرد رفته رفته کشــورهای 
قاره آســیا نیــز به خوبی بــه ارزش 
ســرمایه گذاری در رده نونهاالن پی 
بردند و قطعــا در دوره های آینده نیز 

این موضوع به خوبی قابل مشــاهده 
خواهد بود. تکواندو نونهاالن آســیا 
نشان داد دیگر قدرت های این رشته 
در قاره آســیا در چند کشور خالصه 
نمی شــود و شاهد ســرمایه گذاری 
کشــورهای بیشــتری در این رشته 
جهت کســب مدال هــای المپیک 
هستیم. نمونه این موضوع نیز کشور 
اردن بــود کــه بعد از کســب مدال 
المپیک در برزیل این بار در مسابقات 
نونهاالن قهرمانی آسیا در رده پسران 

بر سکوی نا یب قهرمانی ایستاد. 
اقتدار تکواندو ایران نباید باعث شود 
فراموش کنیــم این اتفــاق حاصل 
برنامه ریزی و تالش های زیادی بوده 
اســت و به راحتی به دســت نیامده 

است. ســرمایه گذاری فدراسیون در 
رده نونهاالن در حالی صورت گرفته 
است که اکثر فدرراسیون های ورزشی 
به بهانه مشــکالت مالی از تشــکیل 

تیم های پایه ناتوان هستند.

مدال آوران پسر در مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا ویتنام- 2017

دومیــن دوره 
ت  بقا مســا
و  نــد ا تکو
ن  ال نهــا نو
قهرمانی آسیا 
ه  مــا د ا د خر
امسال در هوشیمینه ویتنام برگزار 
شــد و تیم های نونهــاالن دختر و 
پســر ایران  با اقتدار بر بام تکواندو 
آسیا ایســتادند. عملکرد فوق العاده 
نونهاالن ایران در این مســابقات به 

گونه ای بود کــه از 20 نماینده تیم 
ایران، 19 مدال خوشــرنگ توسط 
آینده ســازان تکواندو کسب و تنها 
در یک وزن در تیم پســران، دست 
تکوانــدو ایران از رســیدن به مدال 

کوتاه ماند. 
اقتدار تکوانــدوکاران نونهال در این 
مسابقات باعث شد تیم های دختران 
و پسران ما با فاصله بسیار زیاد نسبت 
به رقبای خود جشــن قهرمانی برپا 
و موج نشــاط و پویایی را در جامعه 

تکواندوکاران نونهــاالن تزریق کند. 
کسب 6 مدال طال، ســه نقره و یک 
برنز توسط نونهاالن دختر باعث شد 
تیم ما در این مســابقات با 93 امتیاز 
ردای قهرمانی را برتن و باالتر از تیم ها 
قزاقستان و چین تایپه با فاصله بسیار 
زیاد به دومین قهرمانی خود دســت 

یابد. 
نکته مهم تیــم دختران ایــران در 
این مسابقات کسب 10 مدال از 10 
فرصت ممکن و انتخاب ندا رســتاد 

به عنوان بهترین مربی آســیا بود تا 
در بخش دختران غیر از درخشــش 
شــیردختران ایران زمین هیچ نکته 
دیگری دیده نشــود. عــدم حضور 
تیم کره جنوبــی به عنوان قدرت اول 
تکواندو آســیا در میان سه تیم برتر 
آسیا نشان داد مسئوالن فدراسیون 
تکواندو جلوتر از رقیب ســنتی خود 
از توجه به رده های پایه غافل نشده و 
تمرکز خود را برای آینده نگری از رده 

نونهاالن آغار کرده است. 

مهدى منصرف

مهدی حاجی موساییـ  طال

علی اسماعیل پورـ  طال

عرشیا باقریـ  برنز

پارسا محمودیـ  طال یاسین حسن زادهـ  نقره امیر ارسالن خانزادهـ  برنز

ـ طال علیرضا حسین پور  علی اکبریـ  طال شایان رستمیـ  طال
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مــدال آوران دختــر در 
مسابقات قهرمانی نونهاالن 

آسیا ویتنام- 2017

کادر فنی تیم های ملی پسران و دختران در مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا 2017-ویتنام

سرمربی: محمدرضا یاری

سرمربی: ندا رستاد مربی: شهره خلج مربی: مرضیه سلیم مربی: بهناز مژده

مربی: محمد علوی مربی: مهدی رضایی مربی بدنساز: عباس شیخی

یلدا رنجبرـ  طال

غزل سلطانیـ  طال

مبینا کولی وندـ  نقره معصومه رنجبرـ  برنز

فاطمه رضایی پورـ  طال نگار عزیزیـ  نقره نازنین تنکابنیـ  نقره

هانیه حسن نژادـ  طال مبینا نعمت زادهـ  طال مریم وسیله برـ  طال
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یلدا رنجبرـ  طال

تیم ملی پومسه دختران و پسران بر سکوي سوم ایستاد
دومین دوره مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا - هوشیمینه؛ 

تیم ملی پومسه کشورمان با کسب 6 مدال طال، نقره و برنز در مجموع دختران و 
پسران بر سکوي سوم آسیا قرار گرفت.

 دومین دوره مســابقات قهرمانی پومسه نونهاالن آسیا خردادماه سال جاری در 
سالن سرپوشیده ورزشی «میلیتري زون» هوشمینه با حضور 112 پومسه رو از 

10 کشور برگزار شد.
در پایان این رقابت ها، تیم ملی پومسه کشورمان در دو گروه دختران و پسران با 

کسب 2 مدال طال، یک نقره و سه برنز بر سکوي سوم ایستاد این در حالی بود که 
تنها یک امتیاز با تیم تایلند اختالف داشت. تیم ویتنام قهرمان شد و تایلند نیز 

عنوان قهرمانی را بدست آورد.
یاســین زندي، محمدمهدي کرمی، محمدامین گماریان و مرتضی  زنده دل در 
گروه پسران و و زینب طغیانی، پرستو زینالی، مهتاب تاجی رستمی و مبینا نظري 
در گروه دختران ترکیب تیم ملی پومسه نونهاالن کشورمان را تشکیل می دادند.

مدال آوران تیم ملی پومسه پسران و دختران در مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا 2017-ویتنام

کادر فنی تیم های ملی پسران و دختران در مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا 2017-ویتنام

سرمربی: حمید نظری مربی: مهدی صمدیان تبار مربی: فاطمه اکبری سرمربی: نگار مالمددخانی

یاسین زندیـ  طال محمدامین گماریانـ  طال زینب طغیانیـ  برنز مبینا نظریـ  برنز
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ایران در جمع سه تیـــــم برتردنیا
بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان 2017؛ 
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ایران در جمع سه تیـــــم برتردنیا
بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو 
قهرمانی جهان از سوم تیرماه سال جاری 
بــه مــدت 7 روز در شــهر «موجو» 
کره جنوبی برگزار شد و تیم ملی تکواندو 
کشورمان با کسب دو مدال نقره و یک 
مدال برنز در بخش مردان به مقام سوم 
جهان رسید و برای هجدهمین سال توانست همچنان سکوی 
قهرمانی جهان را حفظ نماید و تیم ملی بانوان ایران نیز با نقره 
تاریخ ساز کیمیا علیزاده به کار خود در این مسابقات خاتمه داد. 
تیم ملی تکواندو مردان در حالی به این مســابقات اعزام شد 
که بعد از مسابقات جام جهانی در باکو آذربایجان و پس از سه 
سال و نیم به همکاری خود با بیژن مقانلو خاتمه داد و در اواخر 
بهمن ماه سال 95 مهدی بی باك را به عنوان سرمربی جدید 

انتخاب کرد. 
بی باك هدایت ملی پوشان را زمانی برعهده گرفت که تنها 
100 روز تا مسابقات جهانی فرصت داشت و بعد از اتفاقات 
تلخ المپیک ریو و مســابقات جام جهانــی به دنبال دفاع از 
اعتبار تکواندو ایــران در موجو کره جنوبی بود. تیم ملی در 
شرایطی در این مسابقات حضور پیدا کرد که نسبت به دوره 
گذشته رقابت های جهانی 4 تغییر در ترکیب تیم قهرمان 
جهان خود ایجاد کرده و به جوانــان جویای نام و با انگیزه 

میدان داده بود.
در این مسابقات میرهاشم حسینی و آرمین هادی پور در 
حالی که اولین تجربه خود در مسابقات جهانی را تجربه 
در  با حضور  و  برآمدند  تاریخ سازی  آستانه  در  می کردند 
دیدار نهایی تا یک قدمی کسب نخستین مدال های طالی 
تاریخ تکواندو ایران در اوزان اول و سوم پیش رفتند اما در 

نهایت به مدال نقره رسیدند. 
مسعود حجی زواره کاپیتان باتجربه ایران نیز بعد از کسب 
در  روسیه  «چیلیابینسک»  جهانی  مسابقات  مدال طالی 
موجو به دنبال دومین طالی جهان خود بود اما در دیدار 
مرحله یک چهارم نهایی مقابل «عیسی سیف» مصری در 
حالی که با نتیجه 14 بر 6 جلو بود به دلیل خطای حریف 
مصری راهی بیمارستان شد و داور نیز نماینده کشورمان را 
برنده این مبارزه اعالم کرد. وی که یکی از امیدهای مدال 
طالی تکواندو کشورمان بود با اعالم کمیته پزشکی جواز 
حضور در ادامه رقابت ها را از دست داد و برهمین اساس 

مدال برنز این رقابت ها را کسب کرد.
ابوالفضل یعقوبی، پوریا عرفانیان، سعید  فرزان عاشورزاده، 
رجبی و سجاد مردانی دیگر نفرات تیم ملی در این مسابقات 
بودند که با شکست مقابل رقبای خود از دست یابی به مدال 
بازماندند. نکته مهم در خصوص این نفرات شکست مقابل 
رقبایی بود که در این مسابقات به مدال دست یافتند تا در 
نهایت مهدی بی باك در اولین تجربه سرمربیگری خود تیم 
ملی را بعد از کره جنوبی و روسیه به مقام سوم جهان برساند.

مهدى منصرف
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مردان کشــورمان در ایــن رقابت ها 
موفق شدند با کسب 2 مدال نقره، یک 
برنز و 46 امتیاز بر روی سکوی سوم 
بایســتند. تیم کره جنوبی با 3 مدال 
طال، یک برنز و 67 امتیــاز قهرمان 
شد و تیم روسیه با یک مدال طال، 3 
نقره، یک برنز و 62 امتیاز عنوان نایب 
قهرمانی را بدســت آورد. همچنین 
تیم های آذربایجان، انگلستان، چین، 
چین تایپــه، مکزیک، ازبکســتان و 

قزاقستان به ترتیب در جایگاه چهارم 
تا دهم قرار گرفتند.

قطعا تیم ملــی در «موجو» بهترین 
عملکرد ممکن را از خود نشان نداد اما 
با اندکی واقع گرایی و بررسی شرایط 
به این نتیجه خواهیم رسید که حفظ 
سکوی جهانی در شــرایطی که تیم 
ملی ایــران دســتخوش 50 درصد 
تغییر شده بود و زمان زیادی نیز برای 
آماده سازی در اختیار نداشت نتیجه 

بدی برای تکوانــدو ایران نبود. اینکه 
در حضور 3 ماهه بی باك در تیم ملی 
توقع کسب قهرمانی از تیم او داشته 
باشــیم انتظاری به دور از واقعیت و 
منطق اســت. همچنین اینکه بدون 
در نظر گرفتن پیش  نیازهای موفقیت 
تنها توقعات را باال ببریم به هیچ عنوان 
منطقی نیست و حداقل یک سال باید 
به کادرفنی تیم ملی زمان داد تا عیار 

فنی آنها به خوبی مشخص شود. 

البته این صحبت ها دلیلی بر نادیده 
گرفتن ضعف های ما در مســابقات 
جهانی نیســت و قطعا کادرفنی تیم 
ملی نیــز به خوبی این مشــکالت را 
متوجه شــد تا در مســابقات آتی به 
برطرف کردن آنها بپردازد. خالی بودن 
دست تکواندو ایران در اوزان سنگین 
یکی از مشکالتی اســت که بی باك 
باید با تمرکز تا سال  های آینده آن را 

رفع نماید.

یک بار دیگر 
کیمیا علیزاده 

در ادامه افتخار 
آفرینی برای این 

رشته با حضور در 
دیدار نهایی به 

نخستین مدال نقره 
جهانی بانوان دست 

یافت.

نخستین مدال 
نقـــــره 
جهانى بانوان

تیم ملی بانوان نیــز در کره جنوبی با 
شــش تکواندوکار حضور پیدا کرد و 
یک بار دیگر کیمیا علیزاده در ادامه 
افتخارآفرینی برای این رشته با حضور 
در دیدار نهایی به نخستین مدال نقره 
جهانی بانوان دست یافت. علیزاده در 
شرایطی به دیدار نهایی راه یافت که 
از لحاظ جســمانی دچار مصدومیت 
بود اما با غیــرت مثال زدنی لحظه ای 
پا پس نکشید و حتی در شرایطی که 
مربیان تیم ملی برای حفظ سالمتی 
کیمیا به او توصیــه کردند در دیدار 

نهایی حضور نداشته باشد اما علیزاده 
حاضر به شکست بدون مبارزه مقابل 
رقیب ساحل عاجی و دارنده مدال برنز 

المپیک خود نشد. 
جــدا از عملکــرد قابــل تحســین 
علیزاده برای اولین بار طیبه پارســا 
و ناهید کیانی نیز تا یک قدمی کسب 
مدال پیش رفتند و با بدشانســی از 
دســت یابی به مــدال بازماندند. این 
عملکرد در شرایطی بود که در سالیان 
گذشــته بانوان ما نهایت به یک یا دو 
پیروزی در مســابقات جهانی دست 

پیدا می کردند و وداع زودهنگامی با 
مسابقات داشتند. 

عملکــرد ورزشــکاران مــا در این 
مســابقات به قدری امیدوار کننده 
بود که مهرو کمرانی از کسب سکوی 
جهانــی در دوره آینده مســابقات 
جهانــی صحبت کــرد، اتفاقی که با 
توجه به پتانســیل باالی بانوان تیم 
ملی تکواندو دور از دســترس نیست 
و با تداوم روند حمایتی فدراســیون 

تکواندو به وقوع خواهد پیوست.
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مدال آوران مسابقات قهرمانی جهان2017
آرمین هادی پورـ نقره

کیمیا علیزادهـ  نقره
میر هاشم حسینیـ  نقره

مسعو حجی زوارهـ  برنز

کادر فنــی تیم های 
ملی پسران و دختران 
دربیســت و سومین 
ت  بقا مســا ه  ر و د
قهرمانی جهــــان 
2017- کــــــــره 

جنوبی

قضاوت 
حافظ مهدوی و شهرام اربابی 

دو داور بین المللی کشورمان در 
رقابتهای جهانی کره جنوبی

-54

-62

-63

-74

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

سرمربی: مهدی بی باک

مربی: ریحانه فوالدیمربی: فاطمه صفر پورسرمربی: مهرو کمرانی

مربی بدنساز: هادی افشار نصرآزادانیمربی: علیرضا نصرآزادانی
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نایب رییســــى 
پوالدگر در اتحادیه 
تکــــواندو آسیا

مجمــع عمومی اتحادیــه تکواندو 
آســیا با حضور اعضای ATU برای 
انتخــاب رییــس، نایــب رییس و 
شورای اجرایی دوم تیرماه در هتل 
«تیرول» شــهر موجو کره جنوبی 

برگزار شد. 

برای ریاست اتحادیه تکواندو آسیا 
تنها «کی ســوك لی» که از ســال 
2013 در این ســمت حضور دارد 
کاندید بود که برای 4 سال دیگر در 

جایگاه ریاست باقی می ماند.
در پســت نائب رییســی نیز سید 

محمد پوالدگر رییس فدراســیون 
تکواندو کشورمان که پیش از این به 
عنوان نایب رییسی اتحادیه تکواندو 
آسیا را داشت در ســمت خود ابقا 

شد.

پوالدگر 
رییس 

فدراسیون تکواندو 
در سمت نائب 

رییسی اتحادیه 
تکواندو آسیا ابقا 

شد.
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در بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهـــــان تصویر فرمانده دالور لشگر 14 امام حسین (ع)
شهید سرافراز حاج حسین خرازی زینت بخـــــش سینه ماالمال از غرور قهرمانان تیم ملی ایران شد

تا حضور بر سکــــــــــــوی جهانی را 18 ساله کند



TAEKWONDO
MARCH - SEP 2017

51

در بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهـــــان تصویر فرمانده دالور لشگر 14 امام حسین (ع)
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ایران گوى سبقت را از روسیه و ترکیه گرفت!
قهرمانی تیم پاراتکواندوی کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا،

مسابقات پاراتکواندوی قهرمانی آسیا که به میزبانی «کره 
جنوبی» برگزار شــد با اقتدار و درخشــش هوگوپوشان 
کشــورمان همراه بود به طوریکه کسب 6 مدال خوشرنگ 
چشــم ها را خیره کرد و قهرمانی بی چــون و چرای ایران 

تحسین همگان را برانگیخت.

این رقابت های معتبر در شرایطی در شهر «چانچئون» برگزار شد که کشورهای 
سایر قاره ها البته با گرید 2 در آن حضور داشتند و به همین سبب کیفیت مبارزات 

در سطحی فراتر از قاره آسیا پیگیری شد.
با تصمیم فدراســیون جهانی تکواندو، هوگوپوشان سایر قاره ها جواز حضور در 
 G4 این رقابت ها را داشتند که امتیاز این مسابقات براي تکواندوکاران قاره آسیا

و براي تکواندوکاران سایر قاره ها G2 بود.
سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با حضور 115 ورزشکار از 20 کشور برگزار 

شــد و تیم ایران با بدســت آوردن 4 مدال طال، یک نقره و یک برنز بر بلندای 
قهرمانی ایســتاد. درخشش ملی پوشــان کشــورمان به قدری بود که باالتر از 

تیم های قدرتمند روسیه و ترکیه قرار گرفتند.
تیم ایران با ترکیب هفت نفره ســعید صادقیان پور (K42)، محمدرضا شعبانی 
(K44)، محمود جعفرزاده (K44)، احمد نریمانی (K44)، ســجاد جوانبخت 
(K44)، مهدي پوررهنما (K44)، اصغر عزیزي (K44) در این رقابت ها حضور 

پیدا کرد.
از ترکیب تیم هفت نفره کشــورمان 6 مدال بدست آمد که سعید صادقیان پور، 
مهدی پور رهنما، احمد نریمانی و اصغر عزیزی به مدال طال، سجاد جوانبخت 
نقره و محمود جعفرزاده به مدال برنز دســت یافتند. محمدرضا شعبانی نیز در 

اولین حضور با وجود شایستگی موفق به کسب مدال نشد.
هدایت این تیم برعهده «پیام خانلرخانی» به عنوان سرمربی و«مهدی احمدی» 
به عنوان مربی بود و کادر فنی جوان تیم پاراتکواندو در کســب نتیجه تیم ملی 

سعید میزاییان
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کشورمان نقش اساسی داشتند و با هدایت خوب توانستند ملی پوشان 
ما را به سمت و سوی این موفقیت رهنمود کنند.

سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو پیش از برگزاری این 
رقابتها بارها تاکید کرده بود که پاراتکواندو برای ما از اهمیت باالیی 
برخوردار است و حاال با کسب این موفقیت درخشان میتوان به آینده 

این رشته دل بست.
پاراتکواندوی ایران در یک آزمون بزرگ مانند قهرمانی آسیا با فاصله 
زیاد نسبت به رقبای خود بر سکوی قهرمانی ایستاد و این قدرت نمایی 
می تواند اطمینان خاطر مســئوالن ورزش کشــور را برای کســب 
مدال های خوشرنگ بازی های پارالمپیک  2020 "توکیو" بیشتر کند.

مدال آوران پاراتکواندو مسابقات قهرمانی آسیا کره جنوبی 2017

کادر فنی تیم ملی پاراتکواندو در مسابقات قهرمانی آسیا 2017- کره جنوبی

سرمربی: پیام خانلرخانی سرپرست: مسعود لشگریمربی: مهدی احمدی

سعید صادقیان پورـ  طال

مهدی پور رهنماـ  طال ـ نقره سجاد جوانبخت  محمد جعفرزادهـ  برنز

احمد نریمانیـ  طال اصغر عزیزیـ  طال
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مدال رنگارنگ پایان کار تکواندوکاران ایران7
المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - ترکیه؛

بیســت و ســومین دوره مسابقات 
ز  یان 2017 ا ا لمپیــک ناشــنو ا
27 تیرمــاه بــه مــدت 12 روز در 
«سامســون» ترکیــه برگزار شــد. 
این رقابت هــا در بخــش تکواندو با 
حضور 118 تکوانــدوکار(زن و مرد) 
از 22 کشور طی 3 روز و در دو بخش 
پومســه و کیوروگی پیگیری شد که 
نمایندگان کشورمان در این رقابت ها 
موفق به کســب یک مدال طال، یک 

نقره و 5 برنز شدند.
در پایان ایــن رقابت هــا، تیم های 
ترکیه، کره جنوبی، روسیه و ایران به 
ترتیب در جایگاه های اول تا چهارم 

قرار گرفتند.
در بخش پومسه و در گروه زنان مریم 
خدابنده در بخــش انفرادی و فاطمه 
زارع، زهرا ابراهیمی و مریم خدابنده 

در بخش تیمــی ترکیب تیم ایران را 
تشــکیل می دادند که در این میان 
خدابنده در بخــش انفرادی موفق به 

کسب مدال برنز المپیک شد.
در گروه مردان حســین کریمی در 
بخش انفــرادی و تیمــور میرزایی، 
حســین کریمی و شاهین ایسوند در 
بخش تیمی به عنوان نمایندگان ایران 

در این رقابت ها حضور پیدا کردند.
در بخش پومســه و در گروه مردان 
نماینــدگان کشــورمان بــا هدایت 
حســینعلی نظری و در بخش زنان با 
هدایت بدری اسدی در این رقابت ها 

حضور پیدا کردند.
در بخش کیوروگــی و در گروه زنان 
تکواندوکاران کشــورمان با ترکیب 
فاطمه منتظری (وزن 49- کیلوگرم)، 
مرضیه خــوش احــوال (وزن 57- 

کیلوگرم)، نسیبه شهبازی (وزن 67- 
کیلوگرم) و مونا شــیری (وزن 67+ 
کیلوگرم) به مصاف رقبایشان رفتند 
که در پایان نســیبه شهبازی عنوان 
قهرمانی را بدست آورد، مونا شیری بر 
سکوی نایب قهرمانی ایستاد و فاطمه 

منتظری به مدال برنز رسید.
در گروه مــردان نیز علی موســوی 
(وزن 58- کیلوگــرم)، بهزاد امیری 
(وزن 68- کیلوگرم)، محمد زعفرانی 
(وزن 80- کیلوگرم) و مسعود رزاقی 
(وزن 80+ کیلوگرم) نفرات حاضر در 
تیم ملی بودند کــه در پایان امیری، 
زعفرانی و رزاقی موفق به کسب مدال 

برنز المپیک شدند.
هدایت تیم کیوروگی مردان برعهده 
رحیــم صالحی و تیم زنــان برعهده 

عاطفه کشاورز بود.

این رقابت ها 
در بخش 

تکواندو با حضور 
118 تکواندوکار(زن 
و مرد) از 22 کشور 
طی 3 روز و در دو 

بخش پومسه و 
کیوروگی پیگیری 

شد 
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میالد وطنی با اشاره به حضورش در کشور 
امارات گفت: متولد سال 1369 هستم و از 
سال 1379 تکواندو را زیرنظر استاد «علی 
برزگری» در گرگان آغاز کردم و از سال 
1385 وارد لیگ ایران شدم. دو سال در 
لیگ پومسه ایران شرکت کردم و از سال 
1387 نیز وارد لیگ کیوروگی شدم و پس 
از حضور در لیگ های پر قدرت ایران، سال 

2014 راهی امارات شدم.
وی افزود: در مســابقات «ابوظبی» که 
با حضور کشــورهای حوزه خلیج فارس 
برگزار شد موفق شدم مدال طال کسب 
کنم و به مدت دو سال با تیم «الوحده» 
امارات قرارداد بســتم که در این دو سال 
توانستم 3 طال و یک برنز امارات، 2 طال 
«دوحه» قطر و برنز تاجیکستان را برای 

این تیم کسب کنم.
لژیونر کشورمان در ادامه بیان کرد: از سال 
2016 در تیم النصر مبارزه می کنم و در 
لیگ نیز موفق شدم از 9 مبارزه 8 پیروزی 
و مدال طال کســب کنم و به عنوان نفر 
نخست رنکینگ لیگ معرفی شوم که پس 
از کسب این موفقیت ها مسئولین امارات 
به من پیشــنهاد دادند در ازای پرداخت 
مبلغی باال پاسپورت و ملیتم را عوض کنم 
اما احساس تعلقی که به کشورم داشتم 
این اجازه را به من نداد، کد گلوبال من نیز 
هنوز برای ایران است و تمام امتیازاتم برای 

کشورم محاسبه می شود.
وطنی تصریح کرد: خدا را شکر مخالفتم 
با این پیشنهاد مشــکلی برای من ایجاد 
نکرد. برای حضور در مســابقات فوجیره 
نیز طی تماسی که با آقای پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو داشتم با ارسال نامه ای 
از ایشان خواستم که با حضور من به عنوان 
بازیکن النصر موافقت کنند که ایشــان 

حضور من را تایید کردند. 
وی با بیان تفاوت های لیگ ایران و امارات 
افزود: لیگ های امــارات به هیچ عنوان 
با ایران قابل مقایســه نیست. این کشور 
ســعی می کند با جذب تکواندوکاران از 

کشورهای مختلفی همچون ایران، کره 
جنوبی و... سطح فنی خود را ارتقا بخشد 
که قطعا حضور تکوانــدوکاران و مربیان 
خارجی پیشرفت تکواندوی امارات را به 

همراه خواهد داشت.
لژیونر کشــورمان در ادامه خاطر نشان 
ساخت: همانند دیدگاهی که کشورهای 
دیگر به ایران دارند، امارات نیز تکواندوی 
ایران را به عنوان یک قدرت می شناسد 
و حســاب ویژه ای بر روی نام کشورمان 
باز می کند. باعث افتخارم است که با نام 
تکواندوکار ایرانی در کشوری دیگر مبارزه 
کرده و در برخی از تمرینات هم با لباس 

ایران و فدراسیون شرکت می کنم.
وی اینطور ادامه داد: بــا توجه به اینکه 
مســابقات انتخابــی ایــران همزمان با 
تمریناتم در امارات است متاسفانه نمی 
توانم در ایــن رقابت ها حضور پیدا کرده 
و شانس خود را امتحان کنم. خیلی دلم 
می خواهد و برایم مایه افتخار است شرایط 
مهیا شود تا اگر شایستگی اش را داشتم 

برای تیم ملی کشورم مبارزه کنم.
وطنی در رابطه با تکوانــدو ایران گفت: 
ســطح فنی تکواندوکاران ایــران عالی 
است و با پشــتوانه سازی که از رده سنی 
پایه صــورت گرفته قطعا در ســال های 
آینده شاهد افتخارآفرینی بیش از پیش 
کشــورمان خواهیم بود. در رقابت های 
قهرمانی جهان 2017 نیز شاهد درخشش 
ایران بودیم و توانستیم با جوانان کشورمان 
عنوان سومی را کسب کنیم و این افتخار 

کمی برای ایران نیست. 
نماینده ایران در امارات در پایان تصریح 
کرد: از حمایت های رییس فدراســیون 
تشکر می کنم و باعث افتخارم است که 
به عنوان اولیــن لژیونر ایران بدون اینکه 
تابعیتم را عوض کنم در خــارج از ایران 
فعالیت دارم. هدفم این است که در تیم 
ملی حضور پیدا کنم و در المپیک 2020 
یا 2024 براي کشورم افتخارآفرینی کنم.

وطنى: احساس تعلق به کشورم اجازه نداد ملیتم را عوض کنم
لژیونر تکواندو ایران؛ 

میالد وطنی نخستین تکواندوکار لژیونر ایرانی است که در امارات و برای این کشور مبارزه می کند، او از سال 2014 در این 
کشور حضور پیدا کرده و با توجه به کسب افتخاراتی که برای تکواندو باشگاهی این کشور به ارمغان آورده است اکنون از 

جایگاه ویژه ای در این کشور برخوردار است.



1396      شهریورماه 1396      شهریورماه 1396 16شماره 16شماره 16

TAEKWONDOتکــوانــدو 58

تکمیل پازل موفقیت هاى تکواندو  
کسب51 مدال رنگارنگ در مسابقات هان مادانگ 

پازل موفقیت های تکواندو بــا افتخارآفرینی هان مادانگ 
کاران تکمیل شــد. پــس از افتخارآفرینی ملی پوشــان 
تکواندوکاران در بخش کیوروگی، پومسه و پارا تکواندو حاال 
چند سالی است که نوبت مدال آوری به تکواندوکاران هان 
مادانگ رسیده تا قابلیت های فنی خود را به رخ دنیا بکشند.

هان مادانگ روزهایی خوبی را با جذب عالقمندان به این رشته پشت سر گذاشته 
و هر ساله شاهد اســتقبال روزافزون تکواندوکاران از این رشته جذاب هستیم. 

فدراسیون تکواندو نیز در پرورش این رشته نقش به سزایی داشته و با برگزاری 
منظم مســابقات قهرمانی کشوری و آزاد کشــوری همواره سعی کرده اهمیت 
این رشته را یادآور شود تا نمایندگان کشورمان به خوبی در میادین بین المللی 

بدرخشند. 
حاصل تالش چند ساله این شد که تیم ملی کشورمان در بیست و پنجمین دوره 
مسابقات جهانی هان مادانگ 2017 که با حضور 1145 تکواندوکار از 54 کشور 
در دو گروه مردان و زنان در شهر «آن یانگ» کره جنوبی موفق به کسب 51 مدال 

رنگارنگ، 18 مدال طال، 11 نقره و 22 برنز شد.

فتح اله فتحی

رشته نوپی چاگی
رشته تیوپ چاگی 

رشته سون نال کیوک پا 

رشته نوپی چاگی 

رشته پال کیوک پا 

رشته تیوپ چاگی 

رشته جوموک کیوک پا 

رشته سون نال کیوک پا 

رشته سون نال سرعتی

رشته تیوپ چاگی 

رشته جوموک کیوک پا 

رشته جوموک کیو ک پا 

فاطمه قاسمیرده سنی کمتر از 12 سال
فرناز شیرازیرده سنی 13 تا 15 سال
ساحل فرج نژادرده سنی 16 تا 18 سال
محسن پناهیرده سنی باالی 19 سال

فاطمه قاسمیرده سنی کمتر از 12 سال
ذکیه مرادیرده سنی 13 تا 15 سال
آرمینا احمدیرده سنی 16 تا 18 سال
لیال کشاورزیرده سنی باالی 19 سال

شیوا همایونیرده سنی باالی 19 سال
اکبر غفاریرده سنی 40 تا 59 سال
جالل فشنگ ساز اقدمرده سنی باالی 60 سال

ذکیه مرادیرده سنی 13 تا 15 سال
زهرا خالقیرده سنی 16 تا 18 سال
یوسف خاکی نهادرده سنی باالی 19 سال

سیامک طباطباییرده سنی 19 تا 39 سال
اکبر غفاریرده سنی 40 تا 59 سال
محمود ابوالفتحیرده سنی باالی 60 سال

نادیا اقبالیرده سنی کمتر از 12 سال
زهرا خالقیرده سنی 16 تا 18 سال

عبدالمجید نظم دهرده سنی 19 تا 39 سال
بهزاد تذکریرده سنی 40 تا 59 سال

عبدالمجید نظم دهرده سنی 19 تا 39 سال
بهنام محمدیرده سنی 40 تا 59 سال

سیده معصومه حسینیرده سنی باالی 19 سال

یوسف خاکی نهادرده سنی باالی 19 سال

فاطمه علیزادهرده سنی باالی 19 سال

بهنام محمدیرده سنی 40 تا 59 سال

رشته نوپی چاگی 

رشته تیوپ چاگی 
عرفان گلدیرده سنی 15 تا 17 سال

ابوالفضل علمداررده سنی باالی 19 سال

مدال آوران طال در رشته های مختلف

مدال آوران نقره در رشته های مختلف
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مربی تیم مردان:

بهنام منتظری

مربی تیم زنان:

مهناز مردانی

سرپرست:

ســید حســین زینال 
حسینی

نماینده فدراسیون:

محمد نوذری

داور:

محمد امین نامجو

رشته نوپی چاگی 

رشته تیوپ چاگی 

رشته جوموک کیوک پا 

رشته پال کیوک پا 

رشته نوپی چاگی 

رشته نوپی چاگی 

رشته سون نال سرعتی 

رشته پومسه استاندارد 

رشته پومسه ابداعی تیمی 

رشته پومسه ابداعی تیمی 

رشته سون نال کیوک پا 

رشته پال کیوک پا 

رشته شکستن در چند جهت 

رشته پومسه انفرادی دان ها 

فاطمه بهرامیرده سنی کمتر از 12 سال
زهرا بهرامیرده سنی 13 تا 15 سال
آرمینا احمدیرده سنی 16 تا 18 سال

زهرا بهرامیرده سنی 13 تا 15 سال
کیانا احمدیرده سنی 16 تا 18 سال
غزاله منوچهریرده سنی باالی 19 سال

عبدالصمد فتحیرده سنی 40 تا 59 سال
جالل فشنگ ساز اقدمرده سنی باالی 60 سال
محمود ابوالفتحیرده سنی باالی 60 سال

علیرضا صفریرده سنی 40 تا 59 سال
علیرضا خلیلیرده سنی 40 تا 59 سال

مهدی آب باریکیرده سنی 15 تا 17 سال
عرفان گلدی سنگیرده سنی باالی 19 سال

لیال کشاورزرده سنی باالی 19 سال

عاطفه محمدعلیزادهرده سنی باالی 19 سال

علی میرزاییانرده سنی 19 تا 39 سال

رده سنی باالی 19 سال
علیرضا صفری، علی میرزاییان، پیام جمارانی و 

علیرضا خلیلی

صفا پیمان پور، هستی بیگی پور و ساحل فرج نژادرده سنی 15 تا 17 سال

عبدالصمد فتحیرده سنی 40 تا 59 سال

شیوا همایونیرده سنی باالی 19 سال

کیانا احمدیرده سنی کمتر از 19 سال

علی میرزاییانرده سنی 19 تا 39 سال

کادر فنى تیم هاى زنان و مردان در 
مسابقات قهرمانى جهان هانمادانگ 

2017-کره جنوبى

سرمربی تیم مردان:

علیرضا مردانی

مدال آوران برنز در رشته های مختلف
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آقایى تکواندو ایران 
در جام ریاست فدراسیون جهانى آسیا

معصومه کیانى نخســتین دوره 

مسابقات « جام ریاســت فدراسیون 
جهانی« آسیا در سال 2017 در حالی 
رقم خورد که مردان کشورمان با کسب 
4 مدال طــال، یک نقره، چهــار برنز و 
35 امتیاز عنــوان قهرمانی این دوره از 

رقابت ها را به نام خود رقم زد.
نخســتین دوره رقابت هــای «جــام 
ریاست فدراســیون جهانی» آسیا در 
سالن «یونیورسال» تاشکند با حضور 
307 ورزشکار (198 مرد و 109 زن) 
در رده سنی بزرگساالن به مدت دو روز 
برگزار شــد. در این دوره از مسابقات با 
تصمیم فدراسیون جهانی تکواندو و به 
منظور افزایش انگیزه بازیکنان و تیم ها 
برای حضور در ایــن رقابت ها، هر تیم 
می توانست عالوه بر ترکیب کامل خود، 
مدال آوران این رویداد را در مسابقات 
قهرمانی آسیا 2018 نیز همراه داشته 

باشــد که این امر باعث شد استقبال 
خوبی از این رویداد را شاهد باشیم.

رقابت ها با توجه به اهمیت ویژه  ای که 
برای تکواندوکاران قاره کهن داشت با 
حضور دکتر« چو» رییس فدراسیون 
جهانی همراه بــود و تکوانــدوکاران 
کشــورمان در بخــش مــردان با 16 
تکوانــدوکار و در بخش زنــان با 10 
هوگوپوش شرکت کرد تا بار دیگر قدرت 
تکواندوی ایران را به رخ حریفان بکشد. 
در این دوره با توجه به ویژگی که برای 
آن در نظر گرفتند تمامی تیم ها برای 
کسب سهمیه رقابت ها قهرمانی آسیا 
با آمادگی کامل حضــور پیدا کردند و 
نمایندگان ایران مبارزاتی با سطح فنی 

باال را پشت سر گذاشتند.
 تیم ملی تکواندو پسران در این رقابت ها 
موفق شد با کســب 4 مدال طال، یک 
نقره و 4 برنز و کسب 35 امتیاز عنوان 
قهرمانی را به دســت آورد و دختران 
کشورمان نیز با کســب دو مدال نقره 
و دو برنز بر ســکوی سومی ایستادند. 
همچنین در مجوع زنان و مردان موفق 

شدند عنوان نایب قهرمانی را به تصاحب 
خویش درآورند.

نکته قابل توجه ایــن رقابت ها این بود 
که تیم کره جنوبی که بدش نمی آمد 
سهمیه خود در مسابقات قهرمانی آسیا 
را افزایش دهد با 4 طال، یک نقره و 31 
امتیاز نایب قهرمان شد و میزبان نیز با 
3 مدال نقره، 3مدال برنز و 12 امتیاز در 

جایگاه سوم قرار گرفت.
مــردان تکوانــدوکاران کشــورمان 
با ترکیب مهدي اســحاقی و ابراهیم 
صفــري (وزن 54- کیلوگرم)، محمد 
صادق دهقانــی و حمیدرضا هادیان 
(وزن 58- کیلوگرم)، آریان محمدي، 
مهدي یوسفی و سروش احمدی (وزن 
63- کیلوگرم)، ساالر وحیدي و علیرضا 
علیــاري (وزن 68- کیلوگرم)، مهدي 
جاللی و ســیداحمد خســروفر (وزن 
74- کیلوگــرم)، عرفان ناظمی، پوریا 
عرفانیان و امیرحســین ساسان (وزن 
80- کیلوگرم)، احمد محمدي (وزن 
87- کیلوگرم) و سجاد مردانی در این 
رقابت ها شــرکت کردند که در پایان 

نکته قابل 
توجه این 

رقابت ها این بود 
که تیم کره جنوبی 

که بدش نمی آمد 
سهمیه خود در 

مسابقات قهرمانی 
آسیا را افزایش 

دهد با 4طال، یک 
نقره و 31 امتیاز 

نایب قهرمان شد.
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با حکم دکتر «چو» رییس فدراســیون جهانی تکواندو، 
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان 
به عنوان ناظر فنی (WT) نخســتین دوره مسابقات جام 
ریاست فدراسیون جهانی» در منطقه آسیا منصوب شده 

بود.

پوالدگر ناظر فنی مسابقات «جام ریاست فدراسیون جهانی» آسیا

احمد محمدی، ابراهیم صفری، سروش 
احمدی و مهدی جاللی صاحب گردن 
آویز طال شدند. ســاالر وحیدی نایب 
قهرمان شد و مدال برنز این پیکارها نیز 
به سجاد مردانی، محمد رضا هادیان، 
مهدی اسحاقی و علیرضا علیاری رسید.

در بخش زنان نیز تیم ملی بانوان تکواندو 
کشــورمان با ترکیب فاطمه مداحی، 
کیانا اخوان و سعیده وکیلی (وزن 46- 
کیلوگرم)، ســودابه پورصادقی (وزن 
49- کیلوگرم)، فاطمــه اموري (وزن 

پایان رسید که تیم ایران با 13 نماینده 
به مصاف رقبایش رفت و در نهایت موفق 
شد یک مدال طال توسط احمد محمدی 
تکواندوکار خوش آتیه کشورمان، یک 
نقره توسط کیانا اخوان و 3 برنز توسط 
سجاد مردانی، ســودابه پورصادقی و 
فاطمه مداحــی را به تصاحب خویش 

در آورد.
در روز پایانی نیز رقابت ها با حضور 13 
تکواندوکار کشورمان پیگیری شد که 
در پایان 3 مدال طالی این رقابت ها با 

53- کیلوگرم)، پریســا جوادي (وزن 
57- کیلوگرم)، زهرا شجاعی و حنانه 
همتــی (وزن 62- کیلوگرم)، فاطمه 
روحانــی (وزن 67- کیلوگرم) و زهرا 
پوراسماعیل (وزن 73+ کیلوگرم) در 
این رقابت ها به مصاف رقبایشان رفتند 
که در نهایت زهرا شجاعی و کیانا اخوان 
بر سکوی دوم آسیا ایستادند و سودابه 
پور صادقی و فاطمه مداحی عنوان سوم 

را به دست آوردند.
روز نخســت این رقابت ها در حالی به 

تالش ابراهیم صفری، سروش احمدی 
و مهدی جاللی کسب شــد، 2 مدال 
نقره توسط محمدساالر وحیدی و زهرا 
شجاعی بدست آمد که شجای در فینال 
این رقابت ها و در حالی که شایستگی 
کســب مدال طال را داشــت از ادامه 
رقابت ها بازمانــد. همچنین مهدی 
اسحاقی، ســروش احمدی و علیرضا 
علیاری 3 مدال برنز این دوره را برای 

کشورمان به ارمغان آوردند.
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قــــهرمانى با پنج مدال و سه 
ســکویى که داوران به ایران ندادند

عملکرد تکواندو در بیست و نهمین دوره از مسابقات دانشجویان جهان،

چین تایپه میزبان بیست و نهمین دوره از مسابقات دانشجویان جهان بود. میدانی که از اهمیت بسیار زیادی 
برای دانشجویان برخوردار است. برای این دوره از مســابقات ایران 8 رشته ورزشی را عازم چین تایپه کرد که 

یکی از آنها تکواندو بود تا مقتدرانه بتواند از عنوان قهرمانی خود در این مسابقات دفاع کند. 
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هوگوپوشــان ایران از اواخر خرداد اردوی خــود را برای 
حضوری موفق در این مسابقات آغاز کردند و پس از دو ماه 

اردو 8 نماینده ایران در بخش پسران معرفی شدند.

 ســیدنعمت خلیفه که هدایت این تیم را برعهده داشت، 
آرمین هادی پور (وزن اول)، هادی تیــران ولی پور (وزن 
دوم)، میرهاشم حسینی (وزن سوم)، سیدحسین احسانی (وزن چهارم)، رامین 
حسین قلی زاده (وزن پنجم)، امیرحســین امیدی (وزن ششم)، سعید رجبی 
(وزن هفتم) و فرشاد قیاس شندی (وزن هشــتم) را برای شیاپ چانگ جهانی 

انتخاب کرد.
امتیازات این مسابقات به قدری ارزشمند بود که مهدی بی باك هم قید برخی از 
شاگردانش را بزند و در اردوی گرندپری با نفرات کمتری تمرین کند. تصمیمی 
که ارزشش را داشت و این شاگردان خلیفه بودند که با کسب چهار مدال طال و 

یک نقره سرمربی و تکواندو را رو سفید کردند. 
در مجموع 7 مدال تکواندو در بخش دختران و پسران در کسب رتبه دهم ایران در 
جدول رده بندی مدال ها نیز نقش به سزایی داشت که ارزش مدال  های تکواندو 

در میادین بین المللی را بیش از پیش عیان کرد.
اســتارت مدال آوری های تکواندو را آرمین هادی پور با ایستادن روی سکوی 
نخست مســابقات زد. او برای رســیدن به فینال رقابت ها نمایندگان روسیه و 
استرالیا را پشت سر گذاشت و با شکســت «هئو سئونگ جو» از کره جنوبی در 

فینال قهرمان وزن 54- کیلوگرم شد.
دومین مدال طالی تکواندو هم خیلی زود به دســت آمد. در روز دوم مسابقات 
هادی تیران ولی پور روی شیاپ چانگ رفت و کارش را طوفانی آغاز کرد. او همان 
آغاز کار حریف اماراتی را با نتیجه 21 بر یک روانه کرد تا خیلی زود چهره مدعی 
قهرمانی را به خود بگیرد. در مرحله بعد «سوزوکی» ژاپنی هم نتوانست مقابل 
هادی به پیروزی برسد تا هوگوپوش وزن 58- کیلوگرم کشورمان به دیدار فینال 
راه پیدا کند. او تا قهرمانی «براگانکا» از پرتغال را پیش رو داشت که با برتری در 

سه راند گردن آویز طال را تصاحب کرد. 
سومین مدال طالی این میدان نیز به نام سعید رجبی ثبت شد. رجبی تا رسیدن 

به فینال مسابقات وزن 87- کیلوگرم نمایندگان اســلواکی، ایتالیا، مکزیک و 
روسیه را با شکست بدرقه کرد و ضربه نهایی قهرمانی را هم به «سئونگنام لی» 

کره ای وارد کرده و سکوی قهرمانی را زیر پای خود آورد.
چهارمین طالی تیم تکواندو هم توسط میرهاشم حسینی به دست آمد. کسی 
که در قهرمانی جهان 2017 - کره جنوبی خوش درخشید و با مدال طالی این 
رقابت ها بیشتر از هر زمانی نظر کادر فنی را جلب کرد. او که انگار دیگر به کمتر 
از طال رضایت نمی دهد هند، کره جنوبی، شــیلی و آذربایجان را برد و در فینال 
هم کار سختی برای پیروزی نداشت. رقیب آرژانتینی هاشمی با قبول شکست 
17 بر 5 راه رسیدن به سکوی قهرمانی وزن 63- کیلوگرم را برای نماینده ایران 

هموار کرد. 
رامین حسینقلی زاده دیگر تکواندوکار کشورمان بود که به فینال رسید اما رنگ 
مدالش طالیی نشــد. هوگوپوش وزن 74- کیلوگرم در دیدار نهایی به مصاف 
«جیسن ایشیدا» از آمریکا رفت و نتیجه را با نتیجه 9 بر 18 واگذار کرد تا به این 

ترتیب پرونده مدال های پسران تکواندوکار بسته شود.
سیدحسین احسانی که با نایب قهرمانی بازی های کشورهای اسالمی به چین 
تایپه رفته بود، دستش از مدال خالی ماند. او در رقابت های وزن 68- کیلوگرم 
ابتدا «ویلیام جکســون» آمریکایی را 27 بر یک شکست داد و سپس 19 بر 17 
«والدیمیر دالکلیف» از بلغارستان را مغلوب کرد. ملی پوش ایران در مرحله یک 
هشتم نهایی به مصاف بوریس کراسنوف از روسیه رفت و با قبول شکست از دور 

رقابت ها کنار رفت.
امیرحسین امیدی هم وداع زودهنگامی با شیاپ چانگ دانشجویان داشت. او که 
در نخستین پیکار خود حتی فرصت کسب یک امتیاز را به حریف عمانی خود نداد 
و با نتیجه 21 بر صفر به مرحله یک هشــتم نهایی صعود کرد، در دومین مبارزه 
خود نماینده چین تایپه را مقابل خود دید اما با یک امتیاز اختالف و با نتیجه 16 

بر 15 بازی را واگذار و با مسابقات حداحافظی کرد. 
فرشاد قیاس شندی هم عملکردی مشابه امیدی داشت. تکواندوکار وزن 87+ 
کیلوگرم کشورمان در نخســتین مبارزه خود یک امتیاز هم به رقیبش نداد و با 
نتیجه 24 بر صفر مقتدرانه به مرحله یک هشــتم رفت. اما او هم برای صعود به 
مرحله بعد یــک امتیاز کم آورد تا تکوانــدوکار آذربایجانی 12 بر 11 به مرحله 

نگار رشیدى

کادر فنی تیم های ملی پسران و دختران در بازی های یونیورسیاد 2017- چین تایپه

سرمربی: سیدنعمت خلیفه

مربی: رضا ایمانزاده مربی: محمدتقی خضرایی مربی: آزاده یاسایی

سرمربی: ندا زارع
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قضاوت علی اصغر ذوالفقاری در بخش پومسه - شهرام 
اربابی در بخش کیوروگی

بعد برود. 
هرچند نباید در این باره که در ســه 
وزن نمایندگان روی سکو نرفتند از 
تاثیر داوری چشم پوشی کرد. احسانی 
با اشــتباه داور خطا گرفت و نتیجه 
را واگذار کرد، امیــدی هم به دلیل 
اضافه شدن یک ثانیه به زمان مسابقه، 
نتیجه را از دســت داد. مبارزه قیاس 
شندی هم به دلیل اخطار داور به راند 
طالیی کشیده شــد که در نهایت با 
تصمیم داور قهرمــان المپیک پیروز 

میدان اعالم شد.
از سوی دیگر تیم چهار نفره دختران 
تکواندو هم با ســرمربیگری ندا زارع 
توانســت به نتایج خوبی برسد. زارع 
برای این مســابقات ناهید کیانی در 

وزن 49- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی 
در وزن 57- کیلوگرم، طیبه پارســا 
در وزن 67- کیلوگــرم و فاطمــه 
مصطفائــی در وزن 73- کیلوگرم را 
روی شیاپ چانگ فرستاد که حاصل 
مبارزه این نفرات کسب دو مدال برنز 

توسط میرحسینی و کیانی بود.
میرحســینی در وزن 67- کیلوگرم 
راهش به ســمت مدال را با پشت سر 
گذاشتن «اولیا میوتس» از روسیه باز 
کرد. او در ادامه بدون مبارزه به مرحله 
یک چهارم نهایی صعــود کرد چون 
رقیب لهستانی اش حاضر به مبارزه 
نشد. میرحسینی در این مرحله هم از 
سد چین گذشت ولی در نیمه نهایی 
«چوانــگ» از چین تایپــه نماینده 

ایران را متوقف کرد تــا فینال بدون 
ایرانی برگزار شود. میرحسینی پس 
از قبول شکست 10 بر 4 به مدال برنز 

یونیورسیاد رسید.
دیگــر برنز تیم دختران هم توســط 
کیانی بــا توقف برابــر نایب قهرمان 
المپیک به نام ایران خورد. کیانی در 
نیمه نهایی به مصاف «بوگدانوویچ» 
از صربستان و نایب قهرمان المپیک 
2016 رفت و با شکست 22 بر 13 از 
راهیابی به فینــال بازماند و صاحب 
گردن آویــز برنز شــد. کیانی برای 
رســیدن به این مرحله قهرمان اروپا 
در ســال 2017 و همینطور المپیک 

2016 را مغلوب کرده بود.
ســریع ترین وداع با مسابقات اما برای 

طیبه پارسا و فاطمه مصطفائی بود که در 
نخستین مبارزه خود شکست خوردند و 
شیاپ چانگ رقابت را ترك کردند. پارسا 
در اولین مسابقه خود در این میدان 5 بر 
4 نتیجه را بــه «جوآنا چونا» از پرتغال  
واگذار کرد و حذف شد. مصطفائی هم  
در مبارزه نخست خود به مصاف حریفی 
از ترکیه رفت و نتیجه را 4 بر 3 واگذار 

کرد و از دور مسابقات حذف شد.
با توجه به اشتباهات داوری و سطح 
مسابقات کســب این تعداد مدال در 
یکی از مهم تریــن رویدادهای بزرگ 
و مهم پس از المپیک، تیم تکواندوی 
ایران باز هم توانســت چهره جهانی 
خود را به خوبی نشان دهد و بار دیگر 

خود را ثابت کند. 

مدال آوران تیم ملی در بازی های یونیور ســــیاد 2017-چین تایپه

آرمین هادی پورـ  طال

ـ نقره رامین حسین قلی زاده  ناهید کیانیـ  برنز ملیکا میرحسینیـ  برنز

هادی تیران ولی پورـ  طال میرهاشم حسینیـ  طال سعید رجبیـ  طال
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بیســت و نهمیــن دوره بازي هــاي یونیورســیاد 2017 بــا حضــور 
7639 ورزشــکار از 142 کشــور جهــان و در 21 رشــته ورزشــی از 
مردادمــاه و بــه مــدت 13 روز در «چیــن تایپه»تایــوان برگــزار شــد.

تیم ملی پومســه کشــورمان بــا ترکیب نگین گیل ســمایی، فاطمه حســام 

و مهســا صادقــی در گــروه زنــان و محمدجواد خیــري، مهــدی جمالی 
و امیررضــا مهربــان در گروه مــردان در ایــن رقابت ها حضور پیــدا کرد که 
در پایــان موفــق به کســب 4 مدال برنــز در بخــش انفرادی و تیمی شــد.

فاطمه حسام نماینده کشورمان در بخش پومسه انفرادي با کسب 7,32 امتیاز 
موفق شد مدال برنز این دوره از رقابت ها را به نام خود ثبت نماید. نماینده ویتنام 
با کسب 7,59 امتیاز قهرمان شد، پومسه رو کشور میزبان با کسب 7,54 امتیاز 
بر سکوي نایب قهرمانی ایستاد و تکواندوکار آمریکا نیز با کسب 7,49 امتیاز در 

جایگاه سوم مشترك با ایران قرار گرفت.
همچنین در گروه پســران مهدي جمالی با کسب 7,64 امتیاز مدال برنز بخش 
انفرادی را کسب کرد، نماینده کره جنوبی با 7,91 امتیاز قهرمان شد، پومسه رو 
آمریکا با 7,76 امتیاز بر ســکوي نایب قهرمانی ایستاد و چین تایپه نیز با کسب 
7,42 امتیاز در جایگاه سوم مشترك با ایران قرار گرفت.اما در بخش تیمی، تیم 
پومسه 3 نفره مردان کشورمان با کسب 7,51 امتیاز توانست مدال برنز را بدست 

آورد، تیم کره جنوبی با 7,86 امتیاز قهرمان شد، چین تایپه با 7,58 امتیاز عنوان 
نایب قهرمانی را کسب کرد و ویتنام با کسب 7,57 امتیاز در جایگاه سوم مشترك 

با ایران قرار گرفت.
تیم پومسه دو نفره کشورمان نیز با کسب 7,16 امتیاز مدال برنز کسب کرد. در 
این رده تیم میزبان با 7,85 امتیاز قهرمان شــد، تیم کره جنوبی با 7,81 امتیاز 
برسکوي نایب قهرمانی ایســتاد و تیم ویتنام با 7,42 امتیاز مشترکا با ایران در 

جایگاه سوم قرار گرفت.
همچنین تیم پومسه 3 نفره زنان کشورمان با ترکیب نگین گیل سمایی، فاطمه 
حسام و مهسا صادقی در رده پنجم قرار گرفت. تیم  هاي کره جنوبی، چین تایپه، 

ویتنام به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

کسب 4 مدال برنز توسط پومسه رو هاى کشورمان
بیست و نهمین دوره بازی های یونیورسیاد 2017؛
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کادر فنی تیم های ملی پومسه پسران و دختران در بازی های 
یونیورسیاد 2017- چین تایپه

سرمربی: فاطمه اسد پور  سرمربی: احمد اخالقی
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نونهــــــــــاالن 
تکواندو؛ طالیه داران آینده ساز
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نونهاالن  قهرمانی  تکواندو  مسابقات  دوره  سومین 
جهان ابتدای شهریورماه در شرم الشیخ مصر برگزار 
شد و تیم ملی پسران کشورمان با کسب یک مدال 
طال و 3 مدال نقره به مقام نایب قهرمانی و نونهاالن 
دختر کشورمان نیز با کسب 2 طال، 2 نقره و یک برنز 

در جایگاه سوم جهان قرار گرفتند.

تکواندو ایران نیز در مجموع دختران و پسران با اقتدار قهرمان جهان شد تا بار 
دیگر نشان بدهد به عنوان یکی از قدرت های دنیای تکواندو از اصل توجه به 
تیم های پایه غافل نشده است و برای این رده سنی مهم ارزش زیادی قائل است. 
نتایج قابل قبول نونهاالن کشورمان در عرصه مسابقات جهانی نتیجه برگزاری 
لیگ های نونهاالن در سطح کشور است که خروجی آن داشتن نونهاالن مستعد 

برای حضور در عرصه افتخارآفرینی تکواندو ایران است. 
تکواندو ایران در شرایطی به مقام قهرمانی سومین دوره مسابقات نونهاالن جهان 
با استقبال بسیار خوب از سوی کشورهای مختلف  دست یافت که این دوره 
جهان مواجه شده بود و از لحاظ تعداد تیم های شرکت کننده و سطح کیفی در 

سطحی غیر قابل مقایسه با دوره ابتدایی این مسابقات برگزار شد.
سرمایه گذاری تیم های تایلند، ترکیه، مکزیک، روسیه و مصر در این مسابقات 
به خصوص  و  تکواندو  رشته  به  دنیا  کشورهای  توجه  دهنده  نشان  خوبی  به 
سرمایه گذاری در رده پایه است که قطعا خروجی آن را در سال های آینده در 

این تیم ها مشاهده خواهیم کرد.
تیم نونهاالن پسران ایران در حالی در این رقابت ها به مقام نایب قهرمانی رسید 
که تنها یک امتیاز با تیم مکزیک قهرمان فاصله داشت و این در حالی بود که در 
روز ابتدایی مسابقات ناداوری های زیادی در حق ملی پوشان اتفاق افتاد و شرایط 
به صورتی پیش  رفت که با اعتراض تیم ها، در روز پایانی مسابقات شاهد نظارت 

بیشتری روی قضاوت ها و بهتر شدن قضاوت داوران بودیم.
در کنار ناداوری، با توجه به شرایط سنی بازیکنان این رده سنی، برخی بازیکنان 
ما اسیر احساسات خود شدند و در حالی که از رقبای خود پیش بودند به جای 
استراتژی مناسب در حفظ نتیجه با حمالتی احساسی نتیجه مبارزاتی کامال 
برتر را واگذار کردند. قطعا سن کم این بازیکنان نیز در توجه به فرامین مربیان 
در شرایط مسابقه بی تاثیر نبود و این مسئله نه تنها در تیم ایران بلکه در اکثر 

کشورهای دنیا قابل مشاهده بود.

مهدى منصرف

 امیر ارسالن خانزاده

وزن: 45- کیلوگرم
مدال: طال    

شایان رستمی

وزن: 49- کیلوگرم
مدال: نقره   

امیررضا قاسمی

وزن: 61- کیلوگرم
مدال: نقره   

کادر فنی تیم پسران 
در مسابقات قهرمانی نونهاالن جهان 2017-مصر

مدال آوران مسابقات قهرمانی نونهاالن جهان2017

سرمربی: محمدرضا یاری

مدیر فنی: یوسف کرمی

مربی: یوسف جنگجو مربی: محمدعلوی مربی بدنساز: حامد جعفری
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غزل سلطانی

وزن: 47- کیلوگرم
مدال:  طال    

نازنین تنکابنی

وزن: 55- کیلوگرم
مدال:  برنز    

یلدا رنجبر

وزن: 59- کیلوگرم
مدال:  نقره    

تیم دختران کشورمان نیز در این مسابقات با کسب 5 مدال طال،نقره و برنز از لحاظ 
تعداد مدال عملکرد بهتری نسبت به تیم پسران داشت اما با توجه به توزیع اکثر 
مدال ها بین تیم های تایلند و ترکیه در نهایت با وجود شایستگی بسیار زیاد به مقام 
سوم رسید. دختران کشورمان در حالی در جایگاه سوم جهان قرار گرفتند که تا روز 
پایانی در صدر جدول قرار داشتند اما همانطور که اشاره شد با حساس شدن رقابت ها، 
دو بازیکن پایانی نونهاالن کشورمان در کنترل احساسات خود ناموفق بوده نتوانستند 

توانایی خود را به نمایش بگذارند و  از گردونه مسابقات حذف شدند.
 

قطعا همانند ورزشکاران نونهاالن کشورمان، مربیان این رده سنی نیز نیاز به 

تجربه بیشتری دارند که این مسئله از سوی مقامات فدراسیون دور نخواهند ماند 
و همانند این دوره که یوسف کرمی به عنوان مدیرفنی نقش انکار نشدنی در 
موفقیت های تیم نونهاالن داشت در دوره آینده نیز از قهرمانان خوش نام تکواندو 

کشورمان در کنار تیم های نونهاالن استفاده خواهد کرد.
  

نکته پایانی اینکه این دوره از مسابقات با معرفی پدیده های همچون معصومه 
رنجبر، غزل سلطانی، امیر ارسالن خانزاده به تکواندو ایران بود که در صورت 
برای گفتن خواهند  آینده  تداوم روند موفقیت های خود حرف های زیادی در 

داشت.

معصومه رنجبر

وزن: 29- کیلوگرم
مدال:  طال

مبینا کلی وند

وزن: 41- کیلوگرم
مدال:  نقره

سرمربی: نیلوفر صفریان مربی: معصومه محمدیان مربی: راضیه آقاجان پور مربی بدنساز: بهناز مژده

کادر فنی تیم دختران در مسابقات قهرمانی نونهاالن جهان 2017-مصر

مدال آوران مسابقات قهرمانی نونهاالن جهان2017



1396      شهریورماه 1396      شهریورماه 1396 16شماره 16شماره 16

TAEKWONDOتکــوانــدو 74

ایران با عملکردی تحسین برانگیز در دو بخش کیوروگی   
و پومسه نقش مهمی در جایگاه سومی کاروان ورزشی 
و  سالن  داخل  های  بازی  دوره  پنجمین  در  کشورمان 
هنرهای رزمی آسیا ایفا کردند. همچنین کسب اولین 
مدال طالی کاروان و طالی نخست بانوان را هم به نام 

خود نوشتند.

این دوره از بازی ها به میزبانی کشور ترکمنستان برگزار شد و تیم ایران که با 
ترکیبی جوان در بخش مبارزه به مصاف حریفان خود رفته بود، کوالکی از مدال 

های رنگارنگ راه انداخت.
هشتاد درصد مساحت کشور ترکمنستان را بیابانی به نام «قره قوم» یا همان شن 
سیاه تشکیل داده است و در واقع تکواندوکاران کشورمان در سرزمین شن سیاه 

بار دیگر توان باالی فنی خود را به رخ حریفان کشاندند.
در بخش مبارزه، تیم مردان ایران با هدایت «فریبرز عسکری» و حضور «علی 
محمد بسحاق» موفق به کسب 5 مدال طال (مهدی اسحاقی، سروش احمدی، 
مهدی جاللی، عرفان ناظمی و سعید رجبی) و یک نقره (هادی تیران ولی پور) 
شد تا پس از عملکردی چشم نواز در بازی های کشورهای اسالمی این بار در 

بازی های داخل سالن قاره کهن نیز یکه تازی کند.
این درحالی است که تیم کشورمان با ترکیبی جوان و هفت هوگوپوش راهی 
عشق آباد شد و در نهایت توانست حریفان مطرح سنتی خود را یک به یک کنار 

زده تا درس قهرمانی بدهد.
اسحاقی»  «مهدی  توسط  آباد  عشق  در  ایران  کاروان  طالی  مدال  اولین 
تکواندوکار جوان وزن 54- کیلوگرم کشورمان به دست آمد که اسحاقی با غلبه 
بر هوگوپوشانی از ترکمنستان، اندونزی، ازبکستان و تاجیکستان به این مهم 

رسید.
در وزن 63- کیلوگرم «سروش احمدی» با غلبه بر تمامی حریفان خود و کسب 
4 پیروزی متوالی نشان طال را به گردن آویخت. سروش ابتدا حریفانی از عراق، 
کلومپانگ»  «نوتاوی  نیز  نهایی  دیدار  در  و  کرد  مغلوب  را  چین  و  افغانستان 
تایلندی دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا 2016 و نایب قهرمان نوجوانان جهان 

2014 را مقهور فنون مختلف خود کرد و بر قله افتخار تکیه زد.
و  چین  فیلیپین،  الئوس،  حریفان  کیلوگرم   -74 وزن  در  جاللی»  «مهدی 
قزاقستان را یک به یک با شکست از شیاپ چانگ بدرقه کرد تا خودش بر سکوی 

طالیی قدم بگذارد.
«عرفان ناظمی» در وزن 80-کیلوگرم با سه پیروزی برابر افغانستان، قزاقستان و 
قطر فینالیست شد و در گام آخر«لینگالنگ چن» از چین نایب قهرمان بازی های 

آسیایی 2014 را از پیش روی برداشت و طال ضرب کرد.
«سعید رجبی» در وزن 87- کیلوگرم استرالیا و کره جنوبی را برد و در فینال 
نیز در یکی از زیباترین مبارزات سال های اخیر تکواندوی ایران را رقم زد و در 
حالیکه امتیازات زیادی از «جینتائو لیو» از چین عقب بود در نهایت کار را به 
تساوی 16 بر 16 رساند و در راند طالیی نیز نخستین امتیاز را کسب کرد تا 

طالیش در خاطره ها حک شود.
وزن 58-  در  که  بود  ایران  مردان  تیم  ای  نقره  تک  پور»  ولی  تیران  «هادی 
کیلوگرم با سه پیروزی برابر اردن، تایلند و ازبکستان گام به دیدار نهایی نهاد، اما 
در آخرین دیدار برابر «جون جانگ» از کره جنوبی نتیجه را واگذار و بر سکوی 

دوم ایستاد.
در بخش بانوان نیز شاگردان «مهرو کمرانی» یک مدال طال (پریسا جوادی) و 
2 مدال برنز (طیبه پارسا و فاطمه مداحی) بدست آوردند تا به روند مدال آوری 

مثبت سال های اخیر تداوم بخشند.
در میان مدال های تیم ایران نمی توان به راحتی از کنار دشت طالیی «پریسا 
جوادی» گذشت که با مبارزه ای به یادماندنی در دیدار پایانی «منگیو ژانگ» از 

امیر میرزاییان
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کوالك تکواندوى ایران در           
سرزمین شن سیاه
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چین دارنده مدال برنز قهرمانی جهان 
2017 را با نتیجه 15 بر 13 شکست 
داد تا اثبات کند که تیم بانوان ایران 

به تک ستاره ها متکی نیست.
کسب  با  که  جوادی  پریسا  طالی 
چهار پیروزی ارزشمند به دست آمد، 
کاروان  بانوان  طالی  مدال  نخستین 
ایران در عشق آباد بود که این مساله 
هم یکی دیگر از رکوردهای تکواندوی 
کشورمان در بازی های داخل سالن و 
هنرهای رزمی آسیا محسوب می شود. 
او توانست در این رویداد با توان فنی 
و آمادگی جسمانی باالی خود حتی 
در مبارزاتی که پایاپای دنبال شد و 
به وقت طالیی رسید از حریفان خود 
پیشی گرفته و پرچم ایران را به اهتراز 

درآورد.
به  ایران  تکواندوی  اوصاف  این  با 
اولین  کیوروگی  بخش  در  خصوص 

نام  به  را  کشورمان  کاروان  های 
اسحاقی»  «مهدی  و  کرد  ثبت  خود 
کشورمان  کاروان  طالی  نخستین 
جوادی»  «پریسا  و  کرد  دشت  را 
در  ایران  بانوان  نخستین طالیی  نیز 
افتخار  تا  گرفت  لقب  ترکمنستان 
این  پربار  افتخارات  تاالر  به  جدیدی 

رشته در کشورمان حک شود.
در بخش پومسه شاگردان «حسینعلی 
نظری» و «فاطمه اسدپور» یک طال، 
قهرمانی  عنوان  و  برنز  دو  نقره،  یک 
رقابتی  در  و  امتیاز   12 کسب  با  را 
دشوار با بهترین های آسیا به ارمغان 
به  سلحشوری»  «مرجان  که  آوردند 
مدال طالی ارزشمند و خاطره انگیز 
بخش انفرادی دست یافت و «کوروش 
بختیار» در انفرادی مردان برنز کسب 

کرد.
تیم های مردان و زنان پومسه ایران 

بودند  کشورمان  سکونشینان  از  هم 
مردان  نفره  سه  تیمی  بخش  در  و 
(محمدصادق فتوحی، علی سهرابی و 
کوروش بختیار) نایب قهرمان شد و 
نقره گرفت تیم سه نفره زنان (مرجان 
سلحشوری، نرگس مینا خانی و مهسا 
و  ایستاد  سومی  سکوی  بر  صادقی) 

برنز را به خانه آورد.
اکنون که پومسه برای نخستین بار در 
بازی های آسیایی به صورت رسمی 
حضور خواهد داشت، پومسه روهای 
کردند  اثبات  خوبی  به  کشورمان 
توانند  می   2018 جاکارتای  در  که 
مدال  سبد  به  خوشرنگی  مدال های 

های ورزش ایران بریزند.
پومسه ایران همواه توانسته در آزمون 
مدال های  با  آسیایی  و  جهانی  های 
ارزشمندی به کار خود پایان دهد و 
می تواند در رویداد مهمی چون بازی 

دست  عصای   2018 آسیایی  های 
تکواندو و در نهایت ورزش ایران باشد.
عالوه بر موفقیت های فنی تیم ایران 
باید به حضور «سیدمحمد پوالدگر» 
این  اجرایی  هیات  عضو  عنوان  به 

بازی ها اشاره کرد.
رییس باتجربه و سرد و گرم چشیده 
سوی  از  ایران  تکواندوی  فدراسیون 
اتحادیه  رییس  لی»  سوك  «کی 
هیات  عضو  عنوان  به  آسیا  تکواندو 
بازي هاي  دوره  پنجمین  بر  نظارت 
آسیا  رزمی  هنرهاي  و  سالن  داخل 

انتخاب شد.
در نهایت تکواندوی کشورمان مدال 
بین  ویژه  جایگاه  و  رنگارنگ  های 
المللی را از عشق آباد سوغات آورد 
تا خود را آماده رویدادهای بین المللی 

دیگر کند.

حضور سیروس رضایی و حافظ 
مهدوی  دو داور درجه یک بین المللی 

کشورمان جهت قضاوت بازی های 
داخل سالن ترکمنستان

کادر فنی تیم های ملی زنان و مردان کیوروگی در مسابقات  آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ترکمنستان-  2017

کادر فنی تیم های ملی زنان و مردان پومسه در مسابقات  آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ترکمنستان-  2017

سرمربی: فاطمه اسدپور سرمربی: حسینعلی نظری

سرمربی: فریبرز عسگری سرمربی: مهرو کمرانی مربی: علی محمد بسحاق مربی: ریحانه فوالدی
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ـ طال/برنز مرجان سلحشوری 

ـ برنز فاطمه مداحی 

ـ نقره ـ  طالهادی تیران ولی پور  سعید رجبی 

نرگس مینا خانیـ  برنز

طیبه پارساـ  برنز

سروش احمدیـ  طال

مهسا صادقیـ  برنز

پریسا جوادیـ  طال

طال مهدی جاللیـ 

کوروش بختیارـ  برنز/نقره

مهدی اسحاقیـ  طال عرفان ناظمیـ  طال

ـ نقره محمدصادق فتوحی  علی سهرابیـ  نقره

مدال آوران تیم های ملی پومسه زنان و مردان در بازی های  آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ترکمنستان-  2017

مدال آوران تیم های ملی کیوروگی زنان و مردان در بازی های  آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ترکمنستان-  2017
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شروعی دوباره برای آنهایی که رویای المپیک دارند؛

ایرانى ها در جایزه بزرگ هاى تکواندو
تکواندو ایــران از مجموع حضور در 2 مســابقه گرندپری 
امسال تاکنون به 2 مدال برنز دست یافته است، رقابت هایی 
که محل جمع آوری امتیاز برای تکواندوکاران در رنکینگ 

المپیکی است.
پایان المپیک ریو و ســال 2016 مصادف شد با شروع یک 
ماراتن دیگر، این بار برای توکیو 2020. آغاز گرندپری های 
چهارگانه ساالنه برای تکواندوکارانی که رویای المپیک دارند. پس از المپیک ریو 
و پوست اندازی اغلب تیم ها از جمله تیم ملی تکواندو کشورمان که طبیعی هم 
به نظر می رسید و آن را به وضوح در پیکارهای جهانی 2017 کره جنوبی دیدیم، 
تکواندو ایران هم برای استفاده از نفرات بیشتر، جدید و آینده دار در رقابت های 

گرندپری دست به کار شده و سرمایه گذاری کرده است. نفراتی که در این مدت 
توانسته بودند با جمع آوری امتیازات الزم خود را به جمع برترین های رنکینگ 

برسانند تا به مسابقات جایزه بزرگ دعوت شوند. 
کادر فنی تیم ملی تکواندو برای اســتفاده از نیروهای جدید برنامه ریزی کرده 

است تا بتواند برای چهار سال آینده این نفرات را در میدان المپیک ببیند.

جوایز بزرگ براى برترین ها
 رقابت های گرندپری هر سال در سه مرحله مقدماتی و یک مرحله فینال و در 
چهار وزن المپیکی مردان و زنان برگزار می شود. در مرحله مقدماتی، فدراسیون 
جهانی از 31 تکواندوکار برتر رنکینگ همراه با یک مبارز کشــور میزبان برای 

انسیه بحرى
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حضور در مســابقات دعوت می کند 
و به عبارتی رقابت هــای هر وزن با 
حضــور 32 تکوانــدوکار برگزار می 

شود.  
اما مرحلــه پایانی این مســابقات با 
دعــوت از 16 چهره برتــر هر وزن 
المپیکی در اواخر سال میالدی برگزار 
می شود و بیشترین امتیاز المپیکی را 
در بین رقابت هــای گرندپری دربر 

دارد.

آغاز ماراتن از مسکو
ســال 2017 برای تکواندوکاران با 
رقابت هــای پراهمیــت جهانی در 
کره جنوبی آغاز شــد. مسابقاتی که 
دارای بیشترین امتیاز المپیکی بود 
و بــه نفــرات اول 120 امتیاز تعلق 
گرفت. بالفاصله پس از این رقابت ها، 
فدراسیون جهانی تکواندو مسابقات 
گرندپری یا همان جایــزه بزرگ را 
برنامه ریزی کرد. مسابقاتی که شروع 
آن 13 تا 15 مردادمــاه به میزبانی 

مسکو در روسیه اتفاق افتاد. 
ســرزمین تزارهــا میزبــان 212 
تکواندوکار برتر جهان از 56 کشــور 
بود. بــا وجــود حساســیت باالی 
مسابقات گرندپری اما برخی نامداران 
در روسیه غایب بودند و ترجیح دادند 
بعد از حضــور در جهانی، در مرحله 
نخست این پیکارها استراحت کنند. 
تکواندو ایران هم با غیبت چند چهره 
مطرح خــود در این مرحله با ســه 

نماینده شرکت کرد.
محمــد کاظمی، آرمیــن هادی پور 
و ابوالفضــل یعقوبــی تکواندوکاران 
اعزامی ایران به روســیه بودند که با 

یک مدال برنز به کشور بازگشتند.

هادى پور با خستگى جهانى
در وزن اول المپیکی آرمین هادی پور 
بعد از کســب مدال نقره رقابت های 
جهانی 2017، این بار در رقابت های 
گرندپری به میدان رفت. او که تجربه 
حضور در فینال مسابقات گرندپری 
باکو را در کارنامه داشــت، بعد از برد 
31 بر 11 «هینر اویدو» از کاستاریکا، 
مقابل «میخاییل آرتامونو» از کشور 
میزبان بــا نتیجه 13 بــر 9 باخت و 
حذف شد تا نشان دهد هنوز خستگی 

مسابقات جهانی را به تن دارد.

کاظمى چراغ اول را روشــن 
کرد

در همیــن وزن محمــد کاظمی که 
پیش از این اردیبهشــت سال جاری 
در تورنمنت بین المللی یونان مدال 
طالی وزن دوم را کســب کرده بود، 
ابتدا بــا نتیجه 19 بر 12 «اســتپان 
دیمیتــروف» از مولــداوی را برد، 
ســپس «خلیل صفوان» از استرالیا 
را 16 بر 5 مغلوب کرد و در دور سوم 
10 بر 8 از ســد «تاویــن هانپراب» 
تکواندوکار مطرح تایلندی گذشت تا 
به نیمه نهایی برسد. او در این مرحله 
با نتیجه 25 بر 4 مغلوب «تای هون 
کیم»تکواندوکار نامدار کره ای و نفر 
نخست رنکینگ در وزن اول المپیکی 

شد و به مدال برنز رسید. 

یعقوبى و باز هم مصدومیت
امــا در وزن دوم المپیکی ابوالفضل 
یعقوبــی در گام نخســت 16 بر 11 
مغلوب «کریســتین مــک نیش» 
بریتانیایی دارنده مدال برنز المپیک 
2014 نوجوانان شــد و نتوانست در 
ادامه مسابقات حاضر شود. او به دلیل 
شکستگی اســتخوان روی پا قادر به 
راه رفتن نبود و مرحله دوم مسابقات 

گرندپری را هم از دست داد.

بازگشــت المپیکــى ها به 
گرندپرى

31 شــهریورماه تا 2 مهرماه مرحله 
دوم مســابقات گرندپری در ســال 
2017 این بار طبــق اعالم قبلی در 

قاره سیاه برگزار شد.
شــهر «رباط» مراکش میزبان 225 
تکواندوکار از 56 کشور بود. از جمع 
تکوانــدوکاران حاضر در مســابقات 
جهانی، میرهاشم حســینی، فرزان 
عاشورزاده و سجاد مردانی در ترکیب 
تیم اعزامــی ایران بودنــد به همراه 

محمد کاظمی. 

دومین حضور کاظمى
کاظمــی دومین گرندپری امســال 
خــود را تجربه کــرد. او در وزن اول 
المپیکی با نتیجه 25 بر 23 مغلوب 
«یون جــو جئونگ» دارنــده مدال 
طالی مســابقات جهانی 2017 شد 
و از شیاپ چانگ مراکش کنار رفت. 

آغاز دوباره فرزان
همچنین در وزن اول المپیکی فرزان 
عاشــورزاده که در فینال گرندپری 
ســال 2016 غایب بود، در مسابقات 

گرندپری حاضر شد. این تکواندوکار 
که از دوره قبلی رقابت های گرندپری 
برای حضــور در المپیک 2016 ریو، 
3 مدال طال، 2 نقره و یک برنز کسب 
کرده بود، در نخســتین گام به مدال 
برنز رســید تا شــروعی دوباره برای 
این مبــارز جوان در راه رســیدن به 

المپیک باشد. 
او در دور اول «قاســم مگمــدوف» 
از جمهوری آذربایجــان را 19 بر 3 
برد، ســپس 17 بر 7 از ســد «ویتو 
دالکویــال» از ایتالیا گذشــت و در 
نیمه نهایی با نتیجــه نزدیک 8 بر 7 
مغلوب «کارلوس ناوارو» تکواندوکار 
کهنه کار مکزیکی شــد. در حالیکه 
پیــش از این نــاوارو در 2 گرندپری 
2014 منچســتر و 2015 مســکو 
همراه با رقابت هــای جهانی 2015 
«چلیابینســک » روســیه مغلوب 
عاشورزاده شــده بود. با این نتیجه 
فرزان پس از حدود بیش از یک سال 

صاحب مدال شد. 
فــرزان بعــد از المپیــک ریــو در 
رقابت هــای داخلی غایــب بود و در 
مســابقات جام جهانی 2016 باکو و 
رقابتهای جهانی 2017 کره توفیقی 

در کسب مدال نداشت.

نخستین تجربه میرهاشم 
میرهاشم حسینی دارنده مدال نقره 
رقابت های جهانــی 2017، در وزن 
دوم المپیکی که نخستین حضورش 
را در مســابقات جایزه بزرگ تجربه 
می کرد، در دور اول 20 بر 11 مغلوب 
«پاتر النگو باردی« از بریتانیا شد و از 

دور رقابت ها کنار رفت. 

انتقام به تاخیر افتاد
در سنگین وزن هم ســجاد مردانی 
ابتــدا با نتیجــه 12 بــر 2 «محمد 
الهاتری» نروژی را مغلوب کرد و در 
دور دوم در حالیکه با «ودران کولس» 
از کرواسی به تســاوی 10 به 10 در 
پایان وقت قانونی مسابقه رسیده بود، 
توانست در راند طالیی برنده از شیاپ 
چانگ خارج شــود تا در مرحله سوم 
بار دیگر به دیــدار رقیب دیرینه اش 

«ماهاما چو» از بریتانیا برود.
مردانی که تا پیــش از این مقابل چو 
2 بار در المپیک ریــو و رقابت های 
جهانی 2017 کره مغلوب شده بود، 
نتوانست انتقام بگیرد و با نتیجه 23 
بر 17 شکســت خورد تا برد مقابل 

این حریف سرسخت را به مسابقات 
آینده بکشاند. 

تقسیم امتیاز
مســابقات گرندپری تکوانــدو که با 
جوایز نقدی همراه است، برای نفرات 
اول 40 امتیاز، دارندگان مدال نقره 
24 امتیاز و مــدال های برنز 14,40 
امتیاز در رنکینگ المپیکی به همراه 
دارد که امتیــازات در مرحله فینال 
گرندپری در هر سال با افزایش روبرو 
است و به نفرات اول هر وزن 80 امتیاز 
المپیکی تعلق می گیــرد. حاال باید 
دید تکواندوکاران ایران در این ماراتن 
نفس گیــر چند پلــه در رنکینگ با 

صعود روبرو می شوند.

 قضــاوت محمدامیــن 
 (IRS) نامجــو داور ممتاز
بین المللی کشــورمان در 
دومین مرحله مســابقات 

گرندپری
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سروى: باید به نسل جدید تکواندو اعتماد کنیم
تکواندوی بانوان از مردادماه ســال گذشــته روزهای خوبی را بیش 
از پیش پشت سر گذاشــته اســت. کیمیا علیزاده بانوی تاریخ ساز 
کشــورمان که اولین مدال بانوان ایران در المپیک (ریو - 2016) را 
کســب کرد گویی دختران ایران زمین را به این باور رساند که می 
توانند در میادین بزرگ خوش بدرخشــند. دختران تکواندو در رده 
ســنی نوجوانان نیز ثابت کردند در مقابل حریفان خود حرفی برای 
گفتن دارند و با کسب سکوی نخست حسرت عنوان قهرمانی را بر دل 
جهانیان گذاشتند. فاطمه اسدپور نیز در میان 108 مربی دنیا عنوان 

بهترین مربی را کسب کرد و باعث افتخار ایران شد.
موفقیت دختران ایران در این نقطه به پایان نرسید و نخستین رویداد 
سال 1396 در حالی به پایان رســید که دختران نوجوان این بار با 
هدایت اعظم درستی عنوان قهرمانی آسیا را نیز به تصاحب خویش 
در آوردند و نام سرمربی ایران باز هم به عنوان بهترین در میان مربیان 
آسیایی درخشــید. پس از آن کسب یک مدال طال، دو نقره و 3 برنز 
در بازی های کشورهای اسالمی موفقیت ها بانوان را تداوم بخشید. 
نونهاالن دختر نیز با کسب 10 مدال نتیجه بی سابقه را در آسیا رقم 

زدند و ندا رستاد نیز عنوان بهترین مربی را به دست آورد.

اما این درخشــش ها زمانی به اوج خود رسید که بار دیگر کیمیای 
تکواندو موفق به تاریخ سازی شد و در امری بی سابقه در بخش بانوان 
عنوان نایب قهرمانی جهان 2017 را بدست آورد. دیگر نمایندگان 
کشورمان نیز عملکرد قابل توجهی نســبت به ادوار گذشته از خود 
برجای گذاشــتند و کمرانی بار دیگر ثابت کرد که دختران توانایی 
خلق شگفتی را دارند. همچنین نونهاالن دختر کشورمان در جهان نیز 
موفق شدند با هدایت نیلوفر صفریان بر سکوی سوم جهان بایستند.

کمرانی در آخریــن رویداد نیمه اول ســال در حالیکه برای حضور 
شاگردانش در بازی های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی تنها 4 
سهمیه در اختیار داشت از میان بهترین ها، نمایندگان ایران را انتخاب 
کرد و آنها نیز جواب اعتماد سرمربی خود را به خوبی دادند با کسب 
یک مدال طال و دو برنز پرونده دختران کشــورمان در 6 ماه نخست 

سال جاری با عملکردی موفق بسته شد.
زهرا سروی نایب رییس بانوان فدراسیون تکواندو که تاثیر به سزایی 
در کسب این موفقیت ها دارد معتقد است برنامه ریزی و تالش چندین 
ساله در حوزه بانوان به ثمر نشسته و باید منتظر روزهایی باشیم که 

دختران بیش از حاال می درخشند.
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از 6 ماهی که بــر دختران 
تکواندو گذشت بگویید؟ 

ترجیح می دهم از کمی قبل تر شروع 
کنم. پس از کســب مــدال کیمیا در 
المپیک ریو 2016 نقطه عطفی برای 
بانوان رقم خــورد و تکواندو در بخش 
بانوان اوج گرفت و پس از آن با آمارهای 
اعالم شده شــاهد هستیم که بسیاری 
از دختران کشــورمان در باشگاه های 
تکواندو ثبت نــام کردند و عالقمند به 
حضور در این رشــته هستند. به نظرم 
انسان در هر نقطه ای حضور دارد باید 
کاری کند تا ماندگار شــود. کیمیا با 
کسب این مدال ارزشــمند این اتفاق 
را در تکواندو بانوان رقم زد و قطعا این 
این موفقیت تنها حاصل تالش یک نفر 
یا دو نفر نیست و تمام مجموعه در آن 

سهم داشتند.
پس از این موفقیت خودباوری نســل 
جدید تکواندو چند برابر شــد و نتایج 
خوبی را در رده سنی نونهاالن که زیر 
بنای تیم های ملی ما هستند در سطح 
جهانی و آســیایی شاهد بودیم. خدا را 
شکر در رقابت های قهرمانی نونهاالن 
جهان نمایندگان شایســته کشورمان 
موفق به دو مدال طــال، دو نقره و یک 
برنز شدند. در گروه دختران رقابت ها 
بســیار نزدیک و مدال های طال میان 
کشورهای مختلف توزیع شده بود اما 
خدا را شکر با توجه به زمانی که برای 
آماده سازی این تیم در اختیار داشتیم 

نتایج خوبی کسب کردیم.
با یاری خدا تا کنون هر کجا ســرمایه 
گذاری کردیم نتیجــه اش را دیدیم و 
انشــاا... بتوانیم با انرژی هرچه بیشتر 
فعالیت های خــود را در بخش بانوان 
پیگیری کنیم. از ابتدای ســال 96 در 
9 رویداد مهم شرکت کردیم و می توانم 
بگویم عملکرد بسیار خوبی داشتیم. از 
کادرفنی تمامی رده های سنی قدردانی 
و تشکر می کنم که تمام تالش و توان 
خود را بــه کار گرفتند تا بتوانیم نتایج 
خوبی را در مسابقات برون مرزی رقم 

بزنیم.
در مورد مسابقات قهرمانی 
جهان توضیح بدهید و باز هم 

تاریخ سازی دوباره کیمیا!
خدا را شــکر کیمیا موفق شد دوباره با 
غیرت مثال زدنی خود در مســابقات 
قهرمانــی جهان تاریخ ســازی کند و 
عنوان نایب قهرمانی را کسب کند. در 
این دوره از مســابقات نسبت به ادوار 

گذشــته عملکرد خوبی داشتیم و دو 
تکواندوکار شایسته کشورمان تنها یک 
گام تا سکوی جهانی فاصله داشتند، این 
تغییر سطح فنی و تکنیک های دختران 
چیزی نیست که تنها من بخواهم از آن 
دفاع کنم و تمامی افراد معتقد هستند 
تکواندو بانوان متحول شده است ما با 
هدف گذاری و نگاهمان به آینده است 
تا انشاا... بتوانیم پله های پیشرفت را با 

گام های محکم پشت سر بگذاریم. 
این تحول حاصل برنامه ریزی بوده که 
رأس فدراسیون در این سال ها داشته 
اســت و خدا را شکر می کنم من نیز به 
عنوان مدیر میانی در این مدت تالش 
خود را کردم و در این موفقیت ها برای 
کشورم سهم داشته ام. اکنون ما مدعی 
هستیم تکواندو بانوان در سطح کشور 
توسعه یافته و همه استان ها حرف براي 
گفتن دارند باید بدانید که در برخی از 
مسابقات قهرمانی کشور نزدیک به 18 
اســتان مدال های رنگارنگ مسابقات 
را به تصاحب خویــش در آوردند. در 
مجموع به هــدف هایی کــه در نظر 
داشتیم رســیده ایم و قطعا این نقطه 
پایان نیست و از اینجا به بعد باید تالش 
کنیم تا در سطح آسیا و جهان بهترین 

باشیم.
در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان 

2016 موفق شدیم بر سکوی نخست 
جهانی بایستیم امیدوارم این موضوع به 
رده سنی بزرگساالن نیز منتقل شود و 
قطعا برای رسیدن به این مهم کار بسیار 
سختی پیش رو داریم اما اطمینان دارم 
با برنامه ریزی، همت و غیرت دختران 
ایران زمین کسب عنوان های جهانی 
دور از دســترس نخواهد بــود چراکه 
دختران ما در رده های سنی پایه خود 
را ثابت کرده اند و از تمامی ورزشکاران 
این رشته می خواهم عالوه بر بحث فنی 
تالش خود را به کار گیرند تا در حوزه 

اخالق نیز صاحب نام باشند.
نظرتان را راجع به موفقیت 
های بانوان در نیمه اول سال 

1396 بگویید.
هر کــدام از ایــن موفقیت هــا ما را 
خوشــحال می کند که توانایی ایران و 
غرور دختران این ســرزمین را به رخ 
دیگر کشورها کشیده ایم. به لطف خدا 
و حمایت های صــورت گرفته بچه ها 
در این فرصت کوتاه توانســتند نتیجه 
خوبی بگیرند و یکــی از نکات مهم در 
این موفقیت ها حضورمربیان ایرانی در 
کنار تیم های ما است که نشان می دهد 
مربیان ایرانی نه تنها چیزی کم ندارند 
بلکه تعصب و غیرتی که به کشورشان 
دارند باعث می شــود نتایج درخشانی 

رقم بخورد.
در مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا ما 
در 10 وزن شــرکت کردیم و در کمال 
تعجب و ناباوری تیم هــای حاضر در 
مســابقات تمامی نماینــدگان ایران 
موفق به کسب مدال شدند و ندا رستاد 
نیز به عنوان بهترین مربی شــناخته 
شــد و به تمامی کسانی که می گفتند 
سطح بانوان ایرانی بیشتر از این نیست 
ثابت کردیم که پیشرفت قابل توجهی 

داشتند.
در بخش پومســه هم با توجه به اینکه 

همواره بچه ها تمرینات خوبی را پشت 
سر می گذارند، متاســفانه در داوری 
همواره مشــکل داریم اما خدا را شکر 
همواره توانستند نتایج خوبی را کسب 

کنند.
در پنجمین دوره بازی های آســیایی 
داخل ســالن و هنرهای رزمی ما تنها 
4 سهمیه در بخش کیوروگی داشتیم 
که موفق به کسب 3 مدال شدیم و برای 
ما بسیار دلچسب بود که اولین طالی 
کاروان ایران در بخش بانوان را تکواندو 
کسب کرد. همچنین در بخش پومسه 
هم سلحشــوری توانســت مدال طال 
کسب کند که این باعث افتخار ما است.
علت موفقیت هــای بیش 
از پیش بانــوان را چه چیز 

می دانید؟
اطمینان دارم مساله ای که همیشه به 
عنوان نقطه ضعــف در بانوان از آن یاد 
می کردیم، خود بــاوری بود. اکنون به 
این مهم دست یافتند و باید با حضور در 
رویدادهای مختلف نقاط ضعف و قوت 
خود را بشناسند تا انشاا... با تمرکز بر از 
بین بردن ضعف های خود بتوانیم بهتر 

از آن چه اکنون هستند عمل کنند.
به عنوان ســوال آخر برای 
آینده تکوانــدو بانوان چه 

پیش بینی دارید؟
باور دارم باید به این نســل از تکواندو 
اطمینان کنیم چراکــه هیچ چیز کم 
ندارند و می تواننــد بهترین ها را برای 
کشــورمان به ارمغان بیاورند. اکنون 
ما می توانیم با داشــتن امثال کیمیا 
علیزاده، مبینا نژاد و معصومه رنجبر و 
بسیاری از دختران مستعد کشورمان 
که تمام تالش خود را برای درخشیدن 
تکواندو ایران بــه کار می  گیرند آینده 
خوشــی را براي تکواندو بانوان ترسیم 

کنیم.

نخستین 
رویداد سال 
1396 در حالی به 

پایان رسید که 
دختران نوجوان این 

بار با هدایت اعظم 
درستی عنوان 

قهرمانی آسیا را نیز 
به تصاحب خویش 

در آوردند.
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بى باك: با زمان کافى به نتیجه 
ایـــــــده آل مى رسیم

ندو  سرمربی تیم ملی تکوا
آغاز ســال 96 را چطور 

می بیند؟

اولین مســابقه ای که من به عنوان 
ســرمربی با این تیم حضور داشتم، 
جام ریاست فدراسیون جهانی اروپا 
بود. این رقابت ها در تمامی رده های 
سنی برگزار شــد، ایران که تنها در 
رده سنی بزرگســاالن و گروه مردان 
نماینده داشــت با کســب 4 مدال 
طال و یــک برنز عنــوان قهرمانی را 

بدست آورد.
پــس از آن هم با تیمی جــوان اما با 
انگیزه در بیســت و ســومین دوره 
مســابقات قهرمانی جهــان 2017 
شــرکت کردیم و با 2 مــدال نقره و 
یک برنز بر سکوی سومی ایستادیم. 
با وجود تمامی انتقادهایی که به تیم 
روا داشــتند از نتیجه ای که حاصل 
شد راضی هستم چراکه این نتیجه بر 
اساس زمان و شرایط موجود بدست 
آمد. دو مرحله رقابت های گرندپری 

در مســکو و مراکش را نیز پشت سر 
گذاشــتیم و در مجموع به دو مدال 

برنز رسیدیم.

چیزی تــا رقابــت های 
گرندپــری لنــدن باقی 
نمانده شرایط تیم را چطور 

ارزیابی می کنید؟
خدا را شــکر بچه ها نســبت به آغاز 
اردو پیشــرفت قابل توجهی داشتند 
و با توجه به ترکیب جوان تیم باید با 
تامل بیشتری جلو برویم تا مدال های 
بیشــتری کســب کنیم. در دور اول 
این مسابقات در روسیه سه نماینده 
داشــتیم کــه متاســفانه ابوالفضل 
یعقوبــی به دلیل شکســتگی پایش 
نتوانســت خوب مبارزه کند. آرمین 
هادی پور نیز از کسب مدال بازماند 
اما محمد کاظمی که نخستین حضور 
خود در مســابقات جایــزه بزرگ را 
تجربه می کرد موفق شــد مدال برنز 
را به تصاحب خویــش درآورد تا در 

اولین حضور گامی محکم را بردارد.

در گرندپــری مراکش نیــز با چهار 
شــرکت کننده به مصــاف حریفان 
رفتیــم کــه خوشــبختانه فــرزان 
عاشــورزاده توانست بعد از یک سال 
دوری از مسابقات دوباره به روزهای 
اوج خــود برگردد و با کســب مدال 
برنز رونــد صعودی خود را آغاز کند. 
متاســفانه در وزن 68- کیلوگــرم 
میرهاشم حســینی که در مسابقات 
دانشــجویان جهان به تازگی عنوان 
قهرمانی را کســب کرده بود به دلیل 
خســتگی به نتیجه دلخواه نرســید. 
ســجاد مردانــی هــم در وزن 80+ 
کیلوگرم خوب ظاهر نشــد. انشاهللا 
در مرحله ســوم ایــن رقابت ها که 
به میزبانــی لندن برگزار می شــود 
آمادگی بچه ها باالتر خواهد رفت و 

نتایج بهتری کسب می کنیم.

از عملکرد تیم در این مدت 
راضی هستید؟

مســابقات گرندپری از ســطح فنی 
باالیی برخوردار است و بهترین های 

دنیا در 4 وزن المپیکی به میدان می آیند 
تا عالوه بر کسب بهترین نتیجه امتیازات 
خود را برای حضور در بازی های المپیک 
2020 ارتقا دهند. تکواندو در چند سال 
اخیر بسیار پیشرفت کرده و عالوه بر این 
تمامی کشورهای دنیا با قدرت در این 
رشته المپیکی سرمایه گذاری کرده اند 
و شــرایط متفاوتی بر مسابقات حاکم 
اســت. در این مدت انتقادات بسیاری 
را شــنیدیم اما اگر تمامــی جوانب را 
ســنجیدیم و با رعایت انصاف صحبت 

کردیم این انتقادها سازنده است.

 دوســتان منتقد باید بپذیرند تیم ملی 
در حال پوست اندازی است و باید زمان 
کافی را در اختیار کادرفنی قرار دهند تا 
ما بتوانیم نتیجه ایده آلی را کسب کنیم.
هدف اصلی ما بازی های المپیک 2020 
توکیو است، پس باید در این سه سال که 
فرصت داریم روی نفرات جوان کار کنیم 
تا خروجی اصلــی تمرینات را آن زمان 
ببینیم و انشــاا... با پشتوانه سازی که 
در این مدت صورت گرفته باید منتظر 

کسب بهترین نتایج باشیم.

مهدی بی باك ســرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان پس از مقانلو و 
برای هدایت تیم ملی تکواندو  ایران از کمیته فنی فدراسیون تکواندو 
رای اعتماد گرفت. او که پیش از ایــن مربیگری تیم ملی را برعهده 
داشت حاال 6 ماهی می شود که به عنوان سرمربی بعدی سکان تیم 

را در دست گرفته است.
فرصت 100 روزه برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان 2017 
در حالیکه تکواندوکاران جوانی به این تیم تزریق شده اند قطعا خیلی 
زمان کمی است اما مربی جوان و شایسته کشورمان با استفاده بهینه 
از این زمان و با همت شــاگردانش موفق شد 2 مدال نقره و یک برنز 

کسب کند و برای نوزدهمین سال سکوی جهانی را حفظ نماید.

پس از آن شاگردان بی باك با حضور در دو گرندپری 2017، دو مدال 
برنز این رقابت ها را بدست آوردند. محمد کاظمی تکواندوکار خوش 
آتیه کشورمان در نخســتین حضور خود و در مرحله اول مسابقات 
جایزه بزرگ مدال برنز کســب کرد همچنین فرزان عاشورزاده در 
گرندپری مراکش مدال ارزشــمند برنز را بر گردن آویخت و بدین 
ترتیب کار نمایندگان کشورمان برای کسب سهمیه المپیک 2020 

آغاز شد.
بی باك که در نخســتین گام دســت به جوان گرایی زد از عملکرد 
شاگرانش در این مدت زمان کوتاه راضی اســت و اعتقاد دارد برای 

کسب نتیجه ایده ال باید فرصت کافی را در اختیار داشته باشند.
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البته باید بپذیریم که سرمربیگری تیم فعلی را 6 ماه بیشتر 
نیست که به شما داده اند.

بله همین است. دوســتان صحبت از کســب عنوان قهرمانی جهان می کنند اما 
سوال اینجاست آیا تیمی که به من تحویل داده شد قهرمان جهان بود؟ هر مربی 
برای این که بتواند به قهرمانی برسد باید زمان کافی در اختیار داشته باشد. هدف 
اصلی بازی های المپیک است، از خانواده تکواندو می خواهم صبرپیشه کنند و به 
استراتژی های کادر فنی احترام بگذارند تا بتوانیم نتیجه کار را در المپیک 2020 

توکیو ببینیم.

به عنوان سوال آخر برنامه تان برای بازی های آسیایی سال 
2018 چیست؟

با توجه به این که این رویدادها هر چهار سال یکبار برگزار می شود و مهمترین رویداد 
ورزشی قاره است برای همه کشورها از جمله ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. 
ما می توانیم با نمایندگان خوبی در این رویداد شرکت کنیم البته در شرایط فعلی در 
با توجه به این که این رویدادها هر چهار ســال یکبار برگزار می شود و مهمترین 
رویداد ورزشی قاره است برای همه کشورها از جمله ایران از اهمیت زیادی برخوردار 
است. ما می توانیم با نمایندگان خوبی در این رویداد شرکت کنیم البته در شرایط 
فعلی در اوزان پایین قدرت انتخاب بیشتری داریم. انشاهللا در یک سال باقی مانده 

تا این بازی ها تالش خواهیم کرد که در سنگین وزن هم مدعیانی را معرفی کنیم.
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عسکرى: اعتماد به جوانان تکواندو 
نتایج درخشـــــانى را رقم زد

بهمن ماه سال گذشته و با تصمیم کمیته فنی فدراسیون تکواندو مبنا 
بر این شــد دو تیم با دو کادرفنی مجزا تشکیل شود تا تیم یک برای 
حضور در رقابت های قهرمانی جهان و سری مسابقات جایزه بزرگ 
سال 2017 اعزام شود و تیم دیگر برای حضور در بازی های کشورهای 

اسالمی خود را آماده کند. 
فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی دو کشورمان بود که با حضور 16 
تکواندوکار تمرینات تیم را برای حضور در این رویداد آغاز کرد. این 
تیم پس از حدود دو ماه تمرین عازم تورنمنت قزاقستان شد تا ترکیب 
نهایی برای حضور در بازی های کشو رهای اسالمی مشخص شود. در 
این رویداد شاگردان عسکری موفق شدند عنوان قهرمانی را کسب 
کنند. پس از آن در بازی های کشــورهای اسالمی با کسب 2 مدال 

طال، 3 نقره و 2 برنز نیز عملکرد موفقی را از خود برجای گذاشتند.
عسکری که پیش از این توانســته بود نتایج درخشانی را با جوانان 
تکواندو رقم بزند به عنوان ســرمربی تیــم اعزامی به پنجمین دوره 
بازی های آســیایی داخل سالن و هنرهای رزمی 2017 انتخاب شد 
بار دیگر توانست قدرت تکواندو جوانان ایران را به رخ حریفان خود در 
قاره کهن بکشد. تیم ملی در این رقابت ها با کسب 5 مدال طال و یک 
نقره نتیجه تاریخی را رقم زد و در کسب عنوان سومی کاروان ایران 

نقش به سزایی را ایفا کرد.
 فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی ایران اعتقاد دارد تکواندو ایران از 
پشتوانه خوبی برخوردار است و همیشه اعتماد به جوانان فایده  داشته 

و از نتایج رقم خورده در 6 ماهه نخست راضی است.



16      شماره 16      شماره 16 1396شهریورماه 1396شهریورماه 1396

TAEKWONDO
MARCH - SEP 2017

تکــوانــدو TAEKWONDO85

6 ماهه نخست سال جاری 
چطور گذشت؟ 

اسفندماه سال گذشته با تیمی جوان و 
با انگیزه کار را آغاز کردم با وجود اینکه 
آنها از نفرات اول ایــران نبودند اما از 
هیچ تالشی در این مدت دریغ نکردند. 
برای حضــور در هر رویــداد انتخابی 
برگزار می کردیم و هر هوگوپوشی که 
در این رقابت ها نمره قبولی را کســب 
می کرد به مســابقات اعزام می شد. در 
میان اعضای تیــم و کادر فنی همواره 
همدلی خوبی وجود داشت و با توجه 
به اینکه بچه هــا عالقمند به یادگیری 
بودند و کســی ادعایی نداشت همگی 
تالش می کردن تا بتوانند در راستای 
اهداف تیم تمرینــات را با تمام وجود 

پیگیری کنند.
در هــر 4 مســابقه با نتایــج خوب و 
مدال های رنگارنگ به میهن بازگشتیم 
و جوانان ثابت کردند پتانسیل باالیی 
دارند و می توانند پشتوانه خوبی برای 
تیم اصلی تکواندو باشند. خدا را شکر 
می کنم که توانســتم جــواب اعتماد 
مسئولین فدراسیون را بدهم. تک تک 
تکواندوکاران در ایــن مدت با تالش 
خود فعل خواســتن را به خوبی صرف 
کرده انــد و به نظرم اصــل زحمت را 

خودشان کشیدند. 
عالوه بر افرادی که توانسته 
بودند با اثبات شایســتگی 
خــود در اردوهــا حضور 
داشته باشند نفراتی ممکن 
بود تغییر کنند در این مورد 

توضیح می دهید؟
از ابتدای اردو اســاس را بر شایســته 
ســاالری گذاشــتیم و بــه تمــام 
هوگوپوشان حاضر در تیم اعالم کردیم 
به هیچ عنوان هیچ یک حاشیه امنیت 
ندارند. قرار نیســت یــک تکواندوکار 
به خاطــر مدالی کــه در رویداد قبلی 
کسب کرده است در مســابقه بعدی 
بدون انتخابی حضــور پیدا کند. همه 
می دانستند که باید در اردو به صورت 
کامال فعال حضوری قدرتمند داشته 
باشند و در نهایت کســی که توانایی 
خود را ثابت کنــد در ترکیب تیم ملی 

حضور پیدا می کند. 
آسیب دیدگی به چه میزان 

در اردوها تاثیرگذار بود؟
قطعا آســیب جز جدانشــدنی رشته 

تکواندو است و ما همیشــه شاهد این 
موضوع بوده ایم. خدا را شکر در این 4 
اردویی که در خدمت تیم بودم آسیب 
دیدگی نداشتیم که مانع ادامه حضور 
تکواندوکار شود اما آسیب های جزئی 
همواره با توجه به رشــته ای که در آن 
فعالیت داریم همواره وجود دارد. یکی 
از آسیب های جدی که در آخرین اردو 
با آن رو به رو شدیم و توانستیم با بحث 
روانی بر آن غلبه کنیم آسیب مهدی 
اسحاقی بود. این تکواندوکار مچ پایش 
آسیب شدیدی دید و پزشک معالجش 
اعالم کرد که سه هفته باید استراحت 
کند. طی صحبتی که با او داشــتم از 
وی خواســتم اگر واقعا نمی تواند فرد 
دیگری را جایگزینش کنم اما مهدی 
با عزم راســخی که داشــت تمرینات 
را پیگیــری کرد و موفق شــد عنوان 
قهرمانــی پنجمیــن دوره بازی های 
آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی 

را کسب کند. 
تکواندوکاران خوبی را در 
اختیار داشتید که روزهای 
تلخ و شــیرینی را در کنار 
یکدیگر پشت سر گذاشتید، 
شــما به عنوان سرمربی 
عملکرد تیم را چطور ارزیابی 

می کنید؟
قطعا نتایجی که بدســت آمد نشــان 
می دهد بچه ها عملکرد خوبی داشتند 
و توانستند رضایت من را جلب کنند 
اما با توجه بــه اینکه بچه هــا تجربه 
چندانی نداشتند در برخی از مسابقات 
اشتباهات فاحشی از آنها سر می زد که 
قطعا کادرفنــی را ناراحت می کرد. ما 
ســعی کردیم اجازه ندهیم اشتباهات 
منجر به باخت در روحیــه افراد تاثیر 
بگذارد و خواســتیم تــا از آنها درس 

بگیرند.
در مســابقات جام ریاست فدراسیون 
جهانی در آسیا متاسفانه عرفان ناظمی 
نتیجه را به حریف چینی خود واگذار 
کرد اما از باخت خود درس گرفت و در 
بازی های هنرهای رزمی موفق شــد 
همان رقیب را شکســت دهد. خدا را 
شــکر بچه ها به نکات فنی که همواره 
به آنها گوشزد می کردیم عمل کردند 
و موفق شــدند نتایج خوبی را کسب 

نمایند.
حضور در تورنمنت های 

مختلف چقدر تاثیرگذاراست؟ 

این موضوع از عوامل مهم و تاثیرگذار 
در آمادگی هرچه بیشتر تکواندوکاران 
است چراکه هرچقدر در اردو ها نکات 
کلیدی را یادآور شویم باز هم شرایط 
مسابقات متفاوت اســت و جو سالن 
برگزاری مســابقات را نمی توانیم در 
اردو بــه آنهــا منتقل کنیــم. بچه ها 
باید در میدانی رســمی، برد و باخت 
را تجربــه کنند و تا وقتــی این اتفاق 
نیفتــد نمی توانند شــرایط را درك 
کنند. خوشبختانه با همت فدراسیون 
تکواندو در دو تورنمنت پیش از حضور 
در رویدادهای رسمی شرکت کردیم 
که تاثیر به ســزایی در آمادگی هرچه 

بیشتر تکواندوکاران داشت.
اگر بخواهید تکواندوکاران 
ایرانی را با ســایر کشورها 

مقایسه کنید.
قطعا تکواندو نســبت به ســال های 
گذشته پیشــرفت کرده است و همه 
کشورها با برنامه ریزی در هر رویدادی 
شرکت می کنند. دیگر امکان این وجود 
ندارد که بگوییم تنها یک یا دو کشور 
قدرتمند هستند، این رشته المپیکی 
رشــد کرده و هر کشــوری می تواند 
دردسرســاز باشــد اما تکواندو ایران 
ریشه دار اســت و تنها تیم ایران است 
که 19 سال همواره یکی از سکو های 
جهانی را به خود اختصاص داده است 
و به جرات می گویم هیچ رشته ای در 

ایران نمی تواند با تکواندو رقابت کند
.فاکتورهای که باعث همدلی 
تیم و کادر فنی می شــود 

کدام موارد است؟
فکر می کنم بایــد فرهنگ حضور در 
اردوی تیم ملی میان اعضای تیم حاکم 
باشــد و بچه ها باید بداننــد برای چه 
هدفی از خانواده دور هســتند یا قید 
خوشی های خود را زده اند، این فرهنگ 
که شــکل بگیرد احتیاجی ندارد من 
به آنها امر و نهی کنــم و همین باعث 
می شــود همدلی میان اعضا همواره 

وجود داشته باشد.
همدلی میان بازیکنــان نیز به همین 
مســاله باز می گــردد، تکواندوکاران 
به این باور رســیده اند که همگی باید 
دست به دســت هم دهند و زمانیکه 
هم تیمی شان در زمین مبارزه می کند 
باید دلشــان بتپد تا تیم نتیجه بگیرد. 
خدا را شکر هر لحظه بچه ها از یکدیگر 
حمایت کــردن و نتیجــه مثبتی که 

در رقابت هــا گرفتنــد حاصل همین 
همدلی است.

اگر روزهای تلخ و شــیرین 
این چندماه را در چند جمله 
بخواهید خالصه کنید چه 

می گویید؟
اگر بخواهــم در دو کلمه این روزها را 
نامگذاری کنم می گویم تلخ و شیرین! 
اما در چند جمله روزهای زیبایی را با 
این جوانان باانگیزه پشت سر گذاشتیم 
و خدا را شکر نتایج خوبی کسب کردیم. 
در ایــن مدت با هر باخت و شکســت 
بچه ها غصه خوردم و بــا هر پیروزی 
شاد شدم. وقتی می دیدم بازیکنی که 
در طول اردو تمام تالش خود را کرده 
نزدیک به زمان مســابقات مجبور به 
عمل جراحی آپاندیس می شود (احمد 
محمدی) یا ســاالر وحیــدی یکی از 
بهترین نمایندگان تیــم که در طول 
اردو تالش سختی داشت در مسابقات 
آســیب می بیند و نمی توانــد مبارزه 
را ادامه دهد، برای مــن خیلی عذاب 
آور و قبولش ســخت بــود. همچنین 
قضاوت هــای ناعادالنه ای که برخی از 
دوســتان بدون اینکه از شرایط خبر 
داشته باشند انجام می دهند از روزهای 

تلخ من است.
امــا وقتی بچه ها با کســب مدال های 
خوشــرنگ نتیجــه زحماتشــان را 
می گیرند خوشحال می شوم و می دانم 
مدت زمانی که از خانــواده دور بودم 
نتیجه داشته است. حمایت مسئولین 
فدراســیون تکواندو و همچنین تمام 
کســانی که در این مدت به من لطف 
داشتند در ذهن من ثبت شده است و 
همیشه از یادآوریش لبخند شیرینی بر 

لبانم نقش می بندد.
حرف آخر؟

از تمام کسانی که من را در این مدت 
یاری کرده اند تشکر و قدردانی می کنم. 
همچنین تشکر ویژه از خانواده ام دارم 
که در این مدت تنهایی را تحمل کردند  
و با مشکالت و سختی ها کنار آمدند تا 
من در کنار تیم ملــی تنها به موفقیت 

فکر کنم.

تکواندو نسبت 
به سال های 
گذشته پیشرفت 

کرده و همه کشوره 
با برنامه ریزی در هر 

رویدادی شرکت 
می کنند
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کمرانى: آینده درخشان 
دختران تکـواندو در راه است

بانوان  تکواندوی  تیم ملی  آشنای  نام  سرمربی  کمرانی  مهرو 
افتخارآفرینی های  پایه  این در رده های سنی  از  کشورمان پیش 
برنز  مدال  با کسب  رسانده  ثبت  به  کارنامه خود  در  را  بسیاری 
نقره  و  ریو 2016  المپیک  بازی های  در  علیزاده  کیمیا  تاریخی 
قهرمانی جهان 2017 کلکسیون افتخاراتش سنگین تر شده است؛ 
او از بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را در کنار تیم ملی آغاز 

کرده است.

سرمربی جوان کشورمان پس از کسب مدال تاریخ ساز کیمیا در 
بازی های المپیک معتقد است دختران ایران زمین تنها باید خود 
را باور داشته باشند تا موفق تر عمل کنند چراکه آنها از نظر فنی 
هیچ چیز کم ندارند و می توانند قدرت خود را به حریفان نشان 

دهند.

شاگردان کمرانی در 6 ماهه نخست سال 96 عملکرد قابل توجهی 
را از خود بر جای گذاشتند. آنها با حضور در 3 رویداد رسمی و 
2 تورنمنت نشان دادند از توانایی باالیی برخورد اند و برای اثبات 
این حرف می توان به نتایج کسب شده آنها در مسابقات قهرمانی 
جهان اشاره کرد. پیش از این دختران در رقابت های نخست این 
مسابقات حذف می شدند اما در این دوره عالوه بر مدال تاریخی 
قدمی  یک  در  کشورمان  شایسته  هوگوپوش  دو  علیزاده،  کیمیا 
کسب مدال از گردونه مبارزات خارج شدند و این مهم می تواند 

نوید بخش روزهای درخشان برای دختران باشد.

کمرانی پیشرف دختران تکواندو را قابل تقدیر می داند و ایمان دارد 
با توجه به سطح فنی تکواندوکاران کسب سکو در میادین جهانی و 

آسیایی دور از انتظار نیست.
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نیمه  در  بانوان  عملکرد 
ارزیابی  چطور  را  سال  اول 

می کنید؟
از  بین المللی  میادین  در  ما  حضور 
نخستین  در  شرکت  با  فروردین ماه 
دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون 
این  در  آغاز شد.  آفریقا   در  جهانی 
شرکت  هوگوپوش   13 با  رقابت ها 
کردیم که در پایان با کسب 8 مدال 
امتیاز  اختالف  و  برنز  و  نقره  طال، 
را  قهرمانی  عنوان  دوم  تیم  با  زیاد 
بودند  معتقد  بسیاری  کسب کردیم. 
چندان  فنی  سطح  مسابقات  این 
نبود!  اینطور  اصال  اما  نداشت  خوبی 
خوب  رنک  با  تکواندوکارانی  چراکه 
و همچنین بازیکنان المپیکی در آن 
مدت  به  توجه  با  و  داشتند  حضور 
آماده سازی  برای  که  کوتاهی  زمان 
نتایج  بچه ها  داشتیم،  اختیار  در 
نیز  کادرفنی  و  کردند  کسب  خوبی 

متوجه نقاط ضعف آنها شدند.

جوان  تکواندوکارانی  با  آن  از  پس 
اسالمی  کشورهای  بازی های  در 
این مدت  اما من در  شرکت کردیم 
برای  بچه ها  آمادگی  به  بیشتر  نیز 
جهان  قهرمانی  رقابت ها  در  حضور 
نیز  مسابقات  این  در  می کردم.  فکر 
برنز  سه  و  نقره  دو  طال،  مدال  یک 
این رویداد  بدست آوردیم. شاید در 
بیشتری  عمل  دقت  با  شاگردانم 
تمرینات  به  توجه  با  اما  کردند  کار 
تکنیکی و تاکتیکی که در طول اردو 
عنوان  به  من  انتظار  قطعا  داشتیم 

سرمربی از آنها خیلی بیشتر بود. 

در ادامه با تیمی کم تجربه اما جسور 
و  بیست  در  حریفانمان  مصاف  به 
قهرمانی  مسابقات  دوره  سومین 
شکر  را  خدا  و  رفتیم   2017 جهان 
داشتند  که  عملکرد خوبی  با  بچه ها 
کنند.  جلب  را  رضایتم  توانستند 
عالوه بر کیمیا که برای چندمین بار 
کرد  سازی  تاریخ  بانوان  تکواندو  در 
دیگر هوگوپوشان نیز موارد فنی که 
از آنها انتظار داشتم را پیاده کردند. 
در  نیز  کیانی  ناهید  و  پارسا  طیبه 
از  سکو  کسب  قدمی  یک  در  حالی 
خودباوری  تنها  که  بازماندند  مدال 
الزم را نداشتند و قطعا در سال های 

توسط  سکو  کسب  شاهد  آینده 
هستیم  کشورمان  غیرت  با  دختران 
باالیی  توانایی  از  آنها  همگی  چراکه 

برخوردار هستند.

آوران  مدال  اینکه  به  باتوجه 
نخستین دوره مسابقات جام ریاست 
سهمیه  آسیا  در  جهانی  فدراسیون 
آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  حضور 
تصمیم  با  می آوردند  بدست  را 
رقابت ها  این  در  تکواندو  فدراسیون 
با  انتخابی  مسابقات  برگزاری  بدون 
مدال   4 و  شرکت  تکواندوکار   10
نقره و برنز کسب کردیم، خدا را شکر 
روند صعودی بچه ها کامال محسوس 

است. 

پرونده دختران در 6 ماهه نخست با 
آنها  برنز   2 و  مدال طال  یک  کسب 
آسیایی  بازی های  دوره  پنجمین  در 
بسته  رزمی  هنرهای  و  سالن  داخل 
شد اما نتوانستند رضایت من را جلب 
کنند چراکه می دانستم توانایی فنی 
که  بود  چیزی  از  بیشتر  خیلی  آنها 

نمایش گذاشتند.

از  کلی  طور  به  پس 
تکواندوکاران  عملکرد 

راضی هستید؟
بله؛ فکر می کنم در این مدت زمان 
با توجه  نتیجه خوبی کسب کردیم. 
که  تمریناتی  و  ها  ریزی  برنامه  به 
گرفتم  نظر  در  شاگردانم  برای 
نظرم  مورد  که  نتیجه ای  آن  قطعا 
بود.  قبول  قابل  اما  نشد  کسب  بود 
روی  بر  باید  ما  فنی  بحث  بر  عالوه 
بحث روانی بچه ها نیز تمرکز داشته 
از  بسیاری  معتقدم  چراکه  باشیم 
دلیل  این  به  تنها  را  نتیجه  بچه ها 
باوری  خود  به  که  کنند  می  واگذار 
عنوان  به  من  برای  نرسیده اند.  الزم 
که  است  سخت  خیلی  سرمربی 
تواناییش  تکواندوکاری  می دانم 
دارد  که  شرایطی  بر  بنا  اما  دارد  را 
توقعم  تنها  و  کند  نمی  اجرا  را  آن 
از تکواندوکاران این است که توانایی 

خود را به رخ حریفشان بکشند.

همچنین در این مدت سعی کردیم 
کار  آنها  شخصی  های  توانایی  بر 
که  همانطور  مثال  برای  کنیم، 
می دانید پریسا جوادی در بازی های 

پایانی  ثانیه های  در  رزمی  هنرهای 
توانست 3 امتیاز سر بگیرد. با توجه 
به اینکه پیش از رقابت  فینال حریف 
فینال او را آنالیز کردیم می دانستیم 
با این ضربه می تواند امتیاز را بگیرد 
و همینطور هم شد، پس باید آنها را 
نیازمند  نیز  امر  این  هدایت کرد که 

زمان کافی است.

در رابطه با آسیب های 
تکواندو بگویید.

است  ممکن  که  موردی  بدترین 
زمان  در  ویژه  به  بازیکن  یک  برای 
است!  آسیب  بیاید،  بوجود  اعزام 
بینی  پیش  غیرقابل  آسیب ها  برخی 
با  را  آنها  از  بسیاری  اما  می باشد 
تدبیر ورزشکار می توان برطرف کرد 
سازد  مطلع  را  ما  تکواندوکار  اگر  و 
می توانیم آن را کنترل کنیم. آسیب 
با  اما  است  تکواندو  جزء جدانشدنی 
این  از  توان  می  دقیق  ریزی  برنامه 
بحران گذشت همانطور که کیمیا در 
بازی های  در  داشت  آسیب  حالیکه 

المپیک موفق به کسب مدال شد.

کار سرمربی چقدر سخت 
است؟ 

است  سخت  آنقدر  بودن  سرمربی 
آرام  ذهنت  لحظه  یک  حتی  که 
درگیر  فکرت  ثانیه ها  تمام  و  نباشد 
کردن  مدیریت  و  برنامه ریزی 
تکواندوکاران باشد تا انشاا... بهترین 
این  را کسب کنی. همچنین  نتیجه 
به  را  سنگینی  مسئولیت  جایگاه 
همراه دارد و همواره باید مراقب بود 

تا مشکلی به وجود نیاید.

کسب  با  دیگر  بار  کیمیا 
مسابقات  در  نقره  مدال 
قهرمانی جهان تاریخ  سازی 

کرد.

دلش  المپیک  از  پس  کیمیا 
می خواست در بازی های کشورهای 
من  اما  کند  پیدا  حضور  اسالمی 
چراکه  ندادم  او  به  را  اجازه  این 
 120 با  جهان  قهرمانی  مسابقات 
برخوردار  باالتری  اهمیت  از  امتیاز 
مساله  این  دیگر  مهم  نکته  و  بود 

بود که باید به آسیب دیدگی پایش 
رسیدگی می کرد و هدفم این بود که 
با توجه به دوری او از مسابقات پیش 
از عمل جراحی امتیاز الزم را کسب 

کند.

تکواندو  سرمایه های  از  یکی  کیمیا 
ایران است و اگر خودش کوچکترین 
در  حضورش  با  داشت  تردیدی 
می کردم.  مخالفت  رقابت ها  این 
دارد  حضور  اردو  در  وقتی  علیزاده 
و در مسابقات شرکت می کند بسیار 
شد  باعث  همین  و  است  خوشحال 
را جزم  عزممان  با همت خودش  تا 
کنیم و با در نظر گرفتن تمرین های 
جداگانه او را برای این رقابت ها آماده 
کنیم که خوشبختانه نتیجه تالشش 

را گرفت.

که  میدانی  اولین  المپیک،  از  پس 
کیمیای تکواندو در آن گام گذاشت 
شکر  را  خدا  و  بود  جهانی  میدان 
جایگاهی  به  روانی  و  روحی  نظر  از 
آسیبی  با  توانست  که  بود  رسیده 
ترین  سنگین  در  بود  همراهش  که 
رقابت ها تکواندو با غیرت مثال زدنی 
سکوی  بر  و  بدرخشد  خوش  خود 

نایب قهرمانی بایستد.

این 6 ماه  اگر بخواهید 
را در چند جمله مطرح 

کنید.

همانند  دقیقا  من  برای  ماه   6 این 
باالتر  هرچه  که  است  پلکان  یک 
وقتی  اما  می شود  سخت تر  می روی 
کسب  را  مطلوب  نتیجه  نهایت  در 
انسان  با  خوبی  احساس  می کنی 
و  ناپذیر  وصف  که  می شود  همراه 
موفقیت ها  این  است.  لذت بخش 
گام  با  و  نشده  حاصل  یک باره  به 
روزها  این  پیوسته  اما  کوچک  های 
اگر  قطعا  و  گذاشتیم  سر  پشت  را 
مهیا  و شرایط  بخواهند  بچه ها  خود 
تکواندو  بانوان  درخشان  آینده  باشد 
اگر بچه ها  و  از دسترس نیست  دور 
بگیرند  کمک  خود  آهنین  اراده  از 
می توانیم  توکیو   2020 المپیک  در 
از  کنیم.  شرکت  نماینده  چند  با 
کنند  عمل  حرفه ای  می خواهم  آنها 
چراکه با استعدادی که دارند ما می 

توانیم چندین کیمیا داشته باشیم.
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صعــود تکـــــواندوکاران 
کشــورمان در رنکینــگ ماه 
ســپتامبر فدراســیون جهانى

جدیدترین رنکینگ تکواندوکاران از ســوی فدراسیون جهانی تکواندو اعالم شد و برهمین اساس مردان و زنان ملی پوش 
کشورمان در این رده بندی موفق شدند رتبه های خود را در جمع برترین های تکواندو جهان ارتقا دهند.

سایت رســمی فدراســیون جهانی تکواندو رده بندی جهانی تکواندوکاران در 
ماه «ســپتامبر» را اعالم کردکه امتیازات این رنکینگ تا پایان مســابقات ماه 

«آگوست» 2017 لحاظ شده است.

در این رنکینگ امتیازات سال 2013 به طور کل از جدول رده بندي حذف و از 
امتیازات 2014 و 2015 به ترتیب 75 و 50 درصد کسر شده است. همچنین 
با اعالم رنکینگ ماه جدید، 25 درصد از امتیاز ماه مشــابه ســال قبل در سال 

2016 کسر خواهد شد.

در آخرین رنکینگ اعالم شــده از ســوي فدراســیون جهانی تکواندو، آرمین 
هادی پور در وزن 54- کیلوگرم در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت، فرزان 
عاشورزاده هوگوپوش وزن 58- کیلوگرم کشــورمان جایگاه سوم را در اختیار 
دارد، میرهاشم حسینی تکواندوکار وزن 63- کیلوگرم با کسب 20 امتیاز مدال 

طالی بازی های یونیورســیاد 2017 و 6 پله صعود رده هفتم جدول را به خود 
اختصاص داد و ابوالفضل یعقوبی نیز در جایگاه ســیزدهم وزن 68- کیلوگرم 

قرار دارد.

مسعود حجی زواره نماینده وزن 74- کیلوگرم کشورمان همچنان در جایگاه 
پنجم جدول است، مهدی خدابخشی در رده هفتم وزن 80- کیلوگرم قرار گرفته 
است، احمد محمدی در وزن 87- کیلوگرم با کسب مدال طالی مسابقات جام 
ریاست فدراسیون جهانی در آسیا رده هفدهم را به خود اختصاص داد و سجاد 
مردانی نیز در وزن 87+ کیلوگرم با کســب مدال برنز جام ریاست فدراسیون 

جهانی آسیا در رده سوم قرار گرفت.

اما در گروه زنان فاطمه مداحی در وزن 46- کیلوگرم با کســب مدال برنز جام 
ریاست فدراسیون جهانی آسیا در رده 46 قرار دارد، ناهید کیانی در وزن 49- 
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وزن 54- کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

235/60تاي هون کیمکره جنوبی1

215/50آرمین هادي پورایران2

200/85جک وولیایرلند3

56ابراهیم صفری ایران22

50/70مهدي اسحاقیایران25

وزن 58- کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

341/27کارلوس ناوارومکزیک1

300/20تاي هون کیمکره جنوبی2

295/44فرزان عاشورزادهایران3

71/39محمد کاظمیایران28

وزن 87- کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

264/10والدیسالو الرینروسیه 1

240/01الکساندر باچمنآلمان2

197/89یاسین ترابلسیتونس3

79/48احمد محمديایران17

وزن 87+ کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

375/35عبدل ایسوفونیجر1

339/46رادیک ایسایفآذربایجان 2

333/17سجاد مردانیایران3

وزن 68- کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

485/25دای هون لیکره جنوبی1

314/86الکسی دنیسنکوروسیه2

288/60احمد ابوغوشاردن3

125/31ابوالفضل یعقوبیایران13

115/71بهنام اسبقیایران15

وزن 74- کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

285/65ماکسیم خراماتکوفروسیه1

216/52نیکیتا رافالوویچازبکستان2

185/22سیف ایسامصر3

144/28مسعود حجی زوارهایران5

46/82سید احمد خسروفرایران30

وزن 80- کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

462/96میالد بیگیآذربایجان1

369/74چیک سی سهساحل عاج 2

295/49آرون کوکمولداوی3

232/47مهدي خدابخشیایران7

53/32سعید رجبیایران34

21/84پوریا عرفانیانایران90

وزن 63- کیلوگرم
امتیازنام نام خانوادگیکشوررتبه

271/64جوآد آچاببلژیک1

176/81شوای ژائوچین2

163/72لوره بریسسکرواسی3

112میرهاشم حسینیایران7

60امیرمحمدبخشیایران23

رنکینگ جهانـــــی

کیلوگرم با کسب مدال برنز در بازی های یونیورسیاد 2017 در رده 45 قرار دارد، 
سودابه پورصادقی نیز با کسب مدال برنز این رقابت ها در رده 68 جای گرفت.

طیبه پارسا در وزن 57- کیلوگرم رده 63 را به خود اختصاص داده است، کیمیا 
علیــزاده در وزن 62- کیلوگرم همچنان در رده هجدهم قــرار دارد و در وزن 

67- کیلوگرم نیز ملیکا میرحســینی با کسب مدال برنز بازی های یونیور سیاد 
با 17 پله صعود جایگاه 77 را در اختیار دارد.

زهرا پوراســماعیل در وزن 73- کیلوگرم جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص 
داده است و اکرم خدابنده در وزن 73+ کیلوگرم در رده هجدهم قرار دارد.
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شوراى فنى مجموعه کاملى از تمام تجربیات 

تشکیل شورای فنی در فدراسیون تکواندو اتفاق جدیدی بود که پیش از این تجربه تشکیل این شورا در مجموعه فدراسیون 
وجود نداشت.

هفدهم بهمن ماه ســال گذشته بود که 
ســید نعمت خلیفه، فریبرزعسکری، 
محمد رضا زوار، فیــض اهللا نفجم، پیام 
خانلرخانــی، مهدی بی بــاك، وحید 
عبدالهــی، یوســف کرمــی، علیرضا 
نصرآزادانی، مجیــد امین ترابی، رحیم 
صالحی، احمد اخالقی، هادی افشــار، 
مهرو کمرانی، ندا زارع و فاطمه اسد پور 
به عنوان اعضاي شوراي فنی فدراسیون 

تکواندو معرفی شدند.
پس از آن شــورا بصورت مســتمر و با 
حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داده 
و مواردی همچون تشکیل دو تیم ملی 

با کادر فنی مجزا در بخش مردان ویک 
تیم در بخش زنــان به منظور حضور در 
مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی 
و رقابت های قهرمانی جهان و همچنین 
در خصوص هدایت ایــن دو تیم نیز  6 
مربی از ســوی این شورا به کمیته فنی 

پیشنهاد شد.
همچنین با رای اعضاي شــوراي فنی 
محمدرضا زوار و مجید امین ترابی نیز 
به عنوان دبیر و سخنگوی شورا تعیین 

شدند.
در جلسات بعدی نیز  مقرر شد به منظور 
پشــتوانه ســازی برای تیم های ملی 

بزرگساالن و استفاده از جوانان مستعد 
و توانمندی که به لحاظ ســنی شرایط 
حضوردر تیم بزرگساالن را ندارند، تیم 

ملی امید تشکیل گردد.
همچنین مربیان واجد شــرایط برای 
حضــور در کادر فنی تیم هــای ملی 
نوجوانان و بزرگساالن اعزامی به مسابقات 
نوجوانان آسیا، کشــورهای اسالمی و 
قهرمانی جهــان در بخشــهای مربی، 
آنالیزور و بدنســاز از سوی شورای فنی 
به کمیته فنی فدراسیون پیشنهاد شدند.

ضرورت تشکیل تیم ملی امید و پیشنهاد 
گزینه های ســرمربیگری تیم ملی در 

بازی های هنرهای رزمی، شاخص های 
انتخاب مربیان تیم های ملی مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گرفت و پیش نویس آیین 
نامه شورای فنی مطرح و با تایید اعضای 

شورا به تصویب رسید.

استفاده از خرد جمعی مسئله مهمی برای 
تصمیم گیری مدیران است و با توجه به 
نقش موثر و سازنده آنان می توان امیدوار 
بود  خدمت به خانواده بزرگ تکواندو به 
شکل کیفی و مطلوبتر از گذشته صورت 

پذیرد.
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مسابقات تکواندو قهرمانی جهان کره جنوبی -2017



1396      شهریورماه 1396      شهریورماه 1396 16شماره 16شماره 16

TAEKWONDOتکــوانــدو 92

سمینار بین المللى آموزشى فرم 
هاى جدید پومسه برگزار شد

به میزبانی فدراسیون تکواندو کشورمان،

سمینار بین المللی آموزشی فرم های 
جدید پومسه به مدت 6 روز در مردادماه 
و زیر نظر اســاتید ATU و به میزبانی 
فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.

«بیونــگ کی چانگ» معــاون کمیته 
بازاریابی اتحادیه تکواندو آســیا، «تاي 
ســئونگ جئونــگ» مــدرس دوره 
بین المللی پومســه، «ســو هن یان» 
مدیر آموزش بخش پومســه اتحادیه 

آسیا، «یئونگ هان هن»، «سنگ هی 
هن»، «یجین بنگ» و «یونجی کوآن» 
نمایندگان اتحادیه تکواندو آسیا هستند 
که براي برگزاري این دوره در کشورمان 

حضور پیدا کردند.
محمد امیــن نامجو رییــس کمیته 
آموزش فدراســیون تکواندو در رابطه 
با اهمیــت برگزاري ایــن دوره گفت: 
فرم هاي جدید پومســه از سال 2018 

در مسابقات باید اجرا شود که بر همین 
اســاس براي موفقیت در رویداد هاي 
پیــش رو و با هماهنگی هــاي صورت 
گرفته ایــن دوره زیر نظر مدرســین 

اتحادیه تکواندو آسیا پیگیری شد.
وي افزود: 4 مدرس از اتحادیه تکواندو 
آســیا مســئولیت آموزش این دوره را 
برعهده داشــتند و همچنیــن یکی از 
بهترین مدرســین ATU نیز حضور 

داشــت تا هم به صورت عملی و هم به 
صورت تئوري فرم هاي جدید پومسه را 
به شرکت کنندگان حاضر در این دوره 
آموزش دهد. نفرات حاضر در این دوره 
پس از پشت سر گذاشــتن دوره هاي 
عملــی و تئوري در پایــان گواهی این 
دوره را از اتحادیه آسیا دریافت کردند و 
به 10 نفر برتر نیز لوح ویژه اهدا گردید.
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مدرس دوره بین المللی پومسه؛ 

«تاي سئونگ جئونگ» مدرس دوره 
بین المللی پومســه که بــه میزبانی 
فدراســیون تکواندو کشورمان برگزار 
شــد، در خصوص ایــن دوره گفت: 
پومســه روهای ایرانی در رویدادهای 
بین المللی حضوری فعال داشــته و 
موفقیت های بسیاری را در عرصه های 
مختلف کســب کرده انــد، به همین 
دلیل برگــزاري ایــن دوره از اهمیت 
باالیی برخوردار است و خوشحالم که 
فدراســیون تکواندو ایران شرایطی را 
برای ملی پوشان پومسه رو خود فراهم 
کرده است تا بتوانند در نخستین دوره  
سمینار بین المللی آموزشی فرم هاي 

جدید پومسه حضور داشته باشند.
وي افزود: پیش از این در سال 2016 
این دوره در کر ه جنوبی برگزار شــده 
است اما ایران به عنوان اولین کشوري 
اســت که پس از کره جنوبی فرم هاي 

جدید پومسه در آن تدریس می شود.
«تاي ســئونگ جئونــگ» در ادامه 
خاطرنشــان ســاخت: درهجدهمین 
دوره بازي هاي آســیایی 2018 که به 
میزبانی «جاکارتــا» اندونزي برگزار 
می شود، شاهد حضور مسابقات پومسه 
هستیم. این رقابت ها با فرم هاي جدید 
پومسه پیگیري می شود و همگی باید 
آماده حضور در این رقابت ها باشــند 

تا بتوانند بهترین عملکــرد را از خود 
برجاي بگذارند.

مدرس دوره بین المللی پومسه با اشاره 
به اهمیت برگــزاري این دوره تصریح 
کرد: از این پــس رقابت هاي پیش رو 
با فنون جدید پومســه اجرا می شود 
و 4 فرم جدیــد به فرم هاي پومســه 
اضافه شده است. شرکت کنندگان با 
جدیت آموزش ها را پیگیری کردنند و 
توانستند با موفقیت این دوره را پشت 

سر بگذارند.

بازى هاى آسیایى 2018 با 
فرم هاى جدید برگزار مى شود

پومسه روهای 
ایرانی در 

رویدادهای بین 
المللی حضوری فعال 
داشته و موفقیت های 

بسیاری را در 
عرصه های مختلف 

کسب کرده اند، 
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جشنواره صلح جهــانى 
تکواندو برگزار شــــد

به میزبانی "کره جنوبی" ؛
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سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون 
تکواندو کشورمان و نایب رییس اتحادیه 
تکواندو آســیا که با دعوت فدراسیون 
جهانی تکواندو برای شرکت در مراسم 
روز جهانی تکواندو در کره جنوبی حضور 
داشت در حاشیه این مراسم با دکتر چو 
رییس فدراسیون جهانی دیدار و هدیه 
ویژه فدراسیون تکواندو کشورمان را که 
به مناسبت همین روز تهیه شده بود به 

جشن به اجرای نمایش پرداختند.
این جشنواره در سال 2016 با مشارکت 
فدراســیون جهانی تکواندو و "بنیاد 
خیریه جهانی تکواندو" در راســتای 
صلح و اتحاد جهانی به میزبانی "سئول" 

کره جنوبی برگزار شد.
 در مجمع عمومی فدراسیون جهانی 
ســال 2006 در "هوشیمینه" ویتنام، 
روز 4 ســپتامبر به عنوان روز تکواندو 

وی اهدا کرد.
پوالدگر در ادامه این ســفر با "سُئنگ 
ته کیم" رییس بنیاد گسترش و ارتقاء 
تکواندو (TPF) در مرکز "تکواندو وان" 

دیدار و گفتگو کرد.
همچنین برای این مراسم از تیم نمایش 
8 کشــور جهان از جمله ایــران برای 
حضور در این مراســم دعوت به عمل 
آمده بود که نماینــدگان ایران نیز در 

معرفی شد. همچنین پیش از این نیز 
در سال 1994 و  زمانی که تکواندو به 
عنوان رشته المپیکی 2000 سیدنی 
انتخاب شد، هر ساله این روز را جشن 

می گرفتند.
گفتنی اســت؛ کلیه هزینه های این 
سفر توســط بنیاد گســترش و ارتقاء 
تکواندو (TPF) و اتحادیه تکواندو آسیا 

(ATU) تامین شده است.

جشنواره صلح جهانی تکواندو از 11 شهریورماه آغاز و به مدت 3 روز در «کره جنوبی» برگزار شد. این جشنواره با اجرای مراسم "کنسرت صلح" در شهر "سئول" کار خود را آغاز 
کرد. روز دوم با اجرای "رژه صلح جهانی"، "مسابقه نمایشی تکواندو" و "رقابت تیمی" پیگیري شد و با برگزاری مراسم "جشن روز تکواندو" در روز پایانی و در مرکز "تکواندو 

وان" شهر "موجو" خاتمه یافت.
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ســید محمــد پوالدگــر رییــس 
فدراسیون تکواندو، رضا گل محمدی 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان 
تهــران، علی خلیلــی رییس هیات 
تکوانــدو اســتان تهــران، محمد 
اســماعیل آذرپاد پــدر تکواندوی 
ایران، جمع کثیری از قهرمانان ملی 
و بین المللی، پیشکســوتان تکواندو 
تهــران و زهرا ســروی نایب رییس 
بانوان فدراســیون تکواندو مهمانان 

این جشن بودند.

ســخنرانی خلیلــی رییــس هیات 
تکواندوی تهــران، پوالدگر رییس 
فدراســیون و گل محمدی مدیرکل 

اداره ورزش و جوانان استان تهران، 
پخش کلیپ و ادای احترام به شهید 
مدافع حرم، محسن حججی و تجلیل 
از خانواده شــهید خواجه صالحانی 
از شــهدای تکواندوکار مدافع حرم 
تهران، اجرای موسیقی زنده از جمله 
برنامه های ویژه جشــن روز جهانی 
تکواندو بــود که با اســتقبال ویژه 

حضار رو به رو شد.
کیمیــا علیــزاده نخســتین بانوی 
المپیکی مدال آور ایــران به همراه 
نایب رییس بانوان فدراسیون، مهرو 
کمرانی ســرمربی تیم ملی بانوان و 
همچنین ملی پوشــان پاراتکواندو 
کشــورمان نیــز بــه همــراه پیام 

خانلرخانی ســرمربی ایــن تیم از 
مهمانان ویژه این جشــن بودند که 
مــورد تقدیر هیــات تکواندو تهران 

قرار گرفتند. 
نمایــش هــان مادانگ و پومســه، 
نورافشــانی، مبارزه خردســاالن، 
تقدیر از ملی پوشــان دختر اعزامی 
به پنجمین دوره مسابقات هنرهای 
رزمــی، قهرمانان اســتان تهران در 
مسابقات جهانی و آســیایی، قرعه 
کشــی و اهدای جوایز به شــرکت 
کنندگان از دیگر برنامه های جشن 

روز جهانی تکواندو بود.

در پایان نیز فدراسیون تکواندو نماد 

روز جهانــی تکواندو را بــه خلیلی 
رییس هیات تکوانــدو تهران و گل 
محمــدی مدیــرکل اداره ورزش و 

جوانان استان تهران اهدا کرد.
این  اجراي  موفقیت  به   باتوجه 
همگانی  توسعه  کمیته  جشنواره 
سال  در  دارد  نظر  در  فدراسیون 
تمامی  آینده بصورت همزمان و در 
به مناسبت  را  فستیوال  این  استانها 
نماید  برگزار  تکواندو  جهانی  روز 
بعنوان  استان  یک  سال  هر  در  و 
برنامه شاخص انتخاب و با مشارکت 
فدراسیون برنامه اي مشابه فستیوال 

تهران برگزار نماید.

جشن گرامیداشت روز جهانى تکواندو برگزار شد
به میزبانی هیات تکواندو استان تهران؛ 

مراسم گرامیداشت روز جهانی تکواندو 19 شهریورماه به میزبانی هیات تکواندو استان تهران، با همکاری فدراسیون تکواندو و با حضور هزاران نفر از خانواده و دوستداران این 
رشته المپیکی در کنار دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد.
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لوازم خانگى کن براى دومین 
ســال متوالى قهرمان شــد

در پایان چهارمین دوره لیگ خردساالن دختر؛ 

در پایان چهارمین دوره لیگ خردساالن 
دختر در حالیکه تیم لوازم خانگی کن و 
تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن هر 
دو از مدعیان قهرمانی بودند در نهایت 
این تیم لوازم خانگی کن بود که با تفاضل 
امتیاز 11 (برد و باخت تیمی) موفق شد 
برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی 
را کسب نماید. تیم آکادمی تکواندو ابزار 
و یراق توسن نیز بر سکوی نایب قهرمانی 

ایستاد و تیم فجر نیز سوم شد.
لیگ خردساالن دختر «جام غنچه های 

تکواندو» با حضــور 206 تکواندوکار و 
در قالب 12 تیم هیــات تکواندو حوزه 
شمال شــرق، هیات تکوانــدو دزفول، 
آکادمی تکوانــدو ابزار و یراق توســن، 
هیات تکواندو لنگــرود، هیات تکواندو 
استان سمنان الف، فجر، هیات تکواندو 
شهرستان قدس، هیات تکواندو استان 
خوزستان، هیات تکواندو جنوب غرب، 
لوازم خانگی کن، هیات تکواندو استان 
سمنان و هیات تکواندو استان لرستان 
به مدت یازده هفته در فدراسیون تکواندو 

برگزار شد تا پرونده این دوره از رقابت ها با 
قهرمانی تیم لوازم خانگی کن بسته شود.

تیم لوازم خانگی کن برای کسب عنوان 
قهرمانی در این رقابت ها، از 11 مبارزه 
10 برد و یک تساوی بدست آورد و با 31 
امتیاز و تفاضل 89 جام قهرمانی را باالی 
سر برد. تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق 
توســن با 10 پیروزی، یک تساوی، 31 
امتیاز و تفاضل 78 عنوان نایب قهرمانی 
را به خود اختصــاص داد و تیم فجر با 9 
برد و دو باخت و 27 امتیاز بر ســکوی 

سومی ایستاد.
تیم های هیات تکواندو شهرستان قدس، 
هیات تکواندو لنگــرود، هیات تکواندو 
حوزه شمال شرق، هیات تکواندو استان 
لرستان، هیات تکواندو استان سمنان، 
هیات تکواندو دزفــول، هیات تکواندو 
استان خوزستان، هیات تکواندو استان 
سمنان الف و هیات تکواندو جنوب غرب 
به ترتیب در جایگاه چهارم تا دوازدهم 

قرار گرفتند.
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برترین هاى این دوره از مسابقات لیگ از سوى کمیته برگزارى به شرح ذیل معرفى شدند:

بهترین داور:
نرگس امیرابراهیمی    

استان:کهکیلویه و بویراحمد    

تیم اخالق:
هیات استان خوزستان

بهترین سرپرست:
زینب رحمتی نیا      

تیم:هیات استان لرستان    

برترین مربی:
زینب اسالمی     

تیم:تیم لوازم خانگی کن

فنی ترین بازیکن:
پریسا صالحی 

 تیم: تکواندو ابزار و یراق توسن 

عاطفه کشاورز، مدیر اجرایى لیگ خردساالن دختر
 چهارمین  دوره مسابقات لیگ خردساالن دختر باحضور بیش از 200 تکواندوکار در قالب 12 تیم برگزار شد 

که در این دوره شاهد استقبال خوب تیم ها برای شرکت در این دوره از لیگ بودیم.

 سومین سال بود که بچه ها با هوگوی الکترونیکی کار کردند و مبارزه ها با آگاهی بیشتری نسبت به قبل پیگیری 
شد. حضور هوگوپوشان از شهرستان های مختلف سطح کیفی لیگ را باال برده است و تکواندوکاران فنی تر مبارزه 

می کردند.

 13 شهریورماه و پس از پشت سر گذاشتن 11 هفته، رقابت های هفته های پایانی برگزار شد که در پایان تیم 
لوازم خانگی کن موفق شد برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را کسب کند. تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق 

توسن نیز با تفاضل امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

 حضور نونهاالنی که از همین لیگ ها به تیم ملی راه پیدا کرده اند، باعث ارتقای سطح فنی و ایجاد انگیزه بیشتر 
در میان سایر نفرات می شود. سرمایه گذاری خوبی در بخش  بانوان صورت گرفته و این مهم نوید بخش روزهای 

بهتری برای دختران کشورمان است.
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تــدوام قهرمانــى خردســاالن لــوازم 
خانگى کــن در «جام غنچه هــاى تکواندو»

در پایــان چهارمیــن دوره لیــگ 
خردساالن پسر در حالیکه تیم لوازم 
خانگی کن و هیــات تکواندو چالوس 
هر دو از مدعیان قهرمــان این دوره 
از رقابت ها بودند در نهایت تیم لوازم 
خانگی کن موفق شــد برای دومین 
ســال متوالی بــر ســکوی قهرمانی 
بایســتد. تیم هیات تکواندو چالوس 
نایب قهرمان شــد و تیم ملوان نداجا 

عنوان سومی را کسب کرد.

چهارمین دوره لیگ خردساالن پسر 
«جام غنچه های تکواندو» به صورت 
مرحلــه ای و طی دو مرحلــه برگزار 
شد. در مرحله  نخست این مسابقات 
تیم هاي مرحــوم حاجی پــور بابل، 
آینده سازان هیات تکواندو مرکزی، 
هیات تکواندو شهرستان خوی، لوازم 
خانگی کن، هیــات تکواندو چالوس، 
هیــات تکوانــدو زنجــان، آکادمی 
کاظمی شــهرقدس، هیات تکواندو 
اســتان مرکزی، ملوان نداجا، آینده 
سازان لوازم خانگی کن در گروه اول 
و تیم هاي یزدان اهواز، جوانان، هیات 
تکواندو بهارســتان، نادری بوشــهر، 
فرمانیه، شــهدای دورود لرســتان، 
عرش و هیات تکواندوی استان فارس 
در گروه دوم بــا یکدیگر بــه رقابت 

پرداختند.
در پایان مرحله نخست تیم های ملوان نداجا، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو چالوس، هیات تکواندو زنجان، هیات تکواندو 
بهارستان، هیات تکواندو استان فارس، نادری بوشهر و فرمانیه به مرحله پایانی راه یافتد که طی 7 هفته مبارزه سکونشینان 

این دوره از مسابقات مشخص و معرفی شدند.
تیم لوازم خانگی کن برای کســب عنوان قهرمانی در این رقابت ها، از 7 مبارزه 6 برد و یک تســاوی بدســت آورد و با 18 
امتیاز کاپ قهرمانی را برای دومین ســال متوالی به خود اختصاص داد. تیم هیات تکواندو چالوس با 5 برد، یک تســاوی، 
یک باخت و 16 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کســب کرد و تیم ملوان نداجا با 4 برد، یک تســاوی، 2 باخت و 13 امتیاز بر 

سکوی سومی ایستاد.
تیم های هیات تکواندو زنجان، هیات تکواندو بهارســتان، هیات تکواندو استان فارس، فرمانیه و نادری بوشهر به ترتیب در 

رده چهارم تا هشتم قرار گرفتند.

برترین هاى جام چهارم غنچه هاى تکواندو

بهترین داور:
ابراهیم مهاجر

استان:لرستان

تیم اخالق:هیات
  استان فارس

بهترین سرپرست:
سید محمدرضا قادری       

تیم:فرمانیه

برترین مربی: 
امیر نوذری      

تیم:لوازم خانگی کن

فنی ترین بازیکن:
علیرضا رمضانی  
تیم:ملوان نداجا 
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 غالمرضاعمرانى، مدیر اجرایى لیگ خردساالن پسر
 چهارمین دوره لیگ خردساالن پسر با حضور 19 تیم (10 تیم در گروه اول  و 9 تیم در گروه دوم ) به صورت 
مرحله ای برگزار شد که در پایان مرحله نخست 8 تیم راهی مرحله دوم شدند  تا در نهایت قهرمانی جام چهارم 

این دوره از رقابت ها برای دومین سال متوالی به نام تیم لوازم خانگی کن ثبت شود.

 در این دوره بیش از 11 استان در لیگ حضور داشتند اما با توجه به اینکه تیم ها از استان های مختلف تکواندوکار 
جذب کرده اند از تمامی استان های کشور در این مسابقات شرکت کردند.

 ادغام لیگ برتر و دسته یک باعث ایجاد انگیزه در میان تیم ها شده بود و رقابت های حساس و نفس گیری را شاهد 
بودیم. تمام تیم ها تالش کردند تا بتوانند در مرحله دوم حضور داشته باشند تا توانایی خود را به نمایش بگذارند. 
در دوره های گذشته شاهد این موضوع بودیم تیم ها به این دلیل که امیدی برای حضور در مرحله بعد نداشتند 
از ادامه حضور انصراف می دادند اما در این دوره این طور نیست و تیم ها قصد داشتند با حضور در ادامه  رقابت ها 

تجربه و سطح فنی خود را ارتقا دادند.

 لیگ خردساالن ویژگی های خاص خودش را دارد و به نظرم با توجه به شرایط سنی از تمامی لیگ ها متمایز 
است. تمامی خانواده ها درگیر مسابقات هستند و همواره سالن مملو از والدین تکواندوکارانی بود که برای تشویق 

فرزندانشان حاضر شده اند و این موضوع شور و هیجان خاصی را ایجاد می کرد.

 هدف از برگزاری لیگ در رده سنی خردساالن پشــتوانه سازی برای رده سنی نونهاالن کشورمان است تا در 
رویدادهای بین المللی خوش بدرخشند. همچینین با تمهید اتی که فدراسیون تکواندو برای این لیگ در نظر 
گرفته قطعا اگر فدراسیون جهانی بخواهد در این رده سنی مسابقات جهانی را برگزار کند، می توانیم مانند رده 

سنی نونهاالن خوش بدرخشیم و بر سکوی جهانی بایستیم.
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مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن پسر؛

هوگوپوشان البرزى 
جــام قهرمانى را 

باالى سر بردنــد
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بیست و ششمین دوره از مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن 
پسر با حضور 278 تکواندوکار در قالب 32 تیم از 31 استان 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
ایالم، بوشهر، تهران و توابع، چهارمحال بختیاري، خراسان 
جنوبی، خراسان رضوي، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، 
کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، 
لرســتان، مازندران، مرکزي، هرمزگان، همــدان و یزد در 

فدراسیون تکواندو برگزار شد.
در این دوره از مســابقات، هوگوپوشان البرزي با کسب یک 
مدال طال، چهار نقره، یک برنز و 59 امتیاز عنوان قهرمانی را 
به خود اختصاص دادند. تیم تهران با کسب دو طال، یک نقره، 
دو برنز و 55 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم مازندران با کسب 
دو طال، یک نقره، یک برنز و 55 امتیاز بر سکوي سوم ایستاد.

تیم هاي گیالن، کرمانشاه، قزوین، زنجان، بوشهر، اصفهان 
و فارس به ترتیب در جایگاه چهارم تا دهم قرار گرفتند.
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وزن اول (33- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینامیرمهدي رحمانی اول
البرز آریان ابراهیم زاده دوم
خراسان شمالی             فرشاد عصمتی سوم
اصفهانشایان جمالی سوم

وزن دوم (37- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانعلیرضا حسین پور اول
البرزمهدي حاجی موسی دوم
تهرانامیررضا مددي سوم
زنجانامیرحسین افشاري سوم

وزن سوم (41- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

بوشهرعلیرضا وفایی اول
تهرانامیرمحمد امیرمحمدي دوم
مازندرانمجتبی کهن روز سوم
کرمانشاهعلیرضا شریفی سوم

وزن چهارم (45- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزامیرارسالن خان زاده اول
مازندرانسیدامیرحسین ساداتی دوم
کرمانشاهعلی صفري سوم
خراسان رضويعلی شمابادي سوم

وزن پنجم (49- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجانشایان رستمی اول
البرزماهان فروزنده دوم
خوزستانسینا کاله کجی سوم
اصفهانعلیرضا کیانی سوم

وزن ششم (53- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهامیرحسین امجدیان اول
قزوینمحمدحسین اورمز دوم
گیالنساالر آذربد سوم
گلستانرامتین احمدي سوم

وزن هفتم (57- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانعلی اسماعیل پور اول
فارسمحمدرضا میراحمدي دوم
خوزستانامیرحسین مسیحی سوم
کرمانشاهشادمهر امینی سوم

وزن هشتم (61- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانابوالفضل غفاري اول
گیالنیاسین حسن زاده دوم
خوزستانحسین لویمی سوم
تهرانامیررضا قسامی سوم

وزن نهم (65- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنحسین عابدي اول
البرزسینا مفاخري دوم
اصفهانامیر رمضان زاده سوم
قزوینمحمدحسین جوادیان سوم

وزن دهم (65+ کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

(تهرانمهدي خانی اول
گیالنسلمان خاک پور دوم
بوشهرعماد جشن مریم سوم
البرزمحراب عزیززاده سوم

بهترین داور:عبدالمحمد
 بسحاق   

استان:  البرز    

فنی ترین بازیکن:شایان
 رستمی   

استان: زنجان    

بهترین داور:مهدي 
قنبري     

استان:  زنجان    

بازیکن پهلوان:امیرعلی 
ضمیري      

استان:  خراسان رضوي    

برترین مربی:یوسف
 جنگجو   
استان: البرز

تیم اخالق:آذربایجان
 شرقی

بهترین سرپرست:محمد
جواد کرمی    
استان:  زنجان    

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:

برترین هاى این دوره از مسابقات
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سکوى قـــــهرمانى 
نونهاالن دختر در تصرف 
مازندرانــــــى  ها

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن دختر؛ 
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بیست و دومین دوره مســابقات قهرمانی کشور نونهاالن 
دختر با حضــور 268 تکوانــدوکار در قالــب 32 تیم از 
31 استان آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، ایالم، بوشــهر، تهران و توابع، چهارمحال 
بختیاري، خراســان جنوبی، خراســان رضوي، خراسان 
شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزي، 
هرمزگان، همدان و یزد در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، تکواندوکاران مازندرانی با کسب 3 

مدال طال، یک نقره، 3 برنز و 69 امتیاز توانستند مقتدرانه 
بر سکوی نخســت این رقابت ها بایستند و عنوان قهرمانی 
را کســب کنند. تیم تهران با کســب یک مدال طال، سه 
نقره، 2 برنز و کســب 55 امتیاز نایب قهرمانی این دوره را 
به خود اختصاص داد و هوگوپوشــان البرزی با یک مدال 
طال، یک نقره، یک برنز و 44 امتیاز سکوی سوم را به خود 

اختصاص دادند.
تیم های سمنان، قزوین، اصفهان، گیالن، لرستان، زنجان و 
کرمانشاه به ترتیب در رده های چهارم تا دهم قرار گرفتند.
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وزن اول (29- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانترنم احمدي نژاد اول
تهرانمعصومه رنجبر دوم
کردستاندلسوز محمدزاده سوم
هرمزگانحدیث ذاکري سوم

وزن دوم (33- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفائزه بی غم اول
تهرانکیانا نوری دوم
کرمانفاطیما توفیق سوم
خراسان رضویمحدثه سادات متقی نژاد سوم

وزن سوم (37- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمبینا نعمت زاده اول
قزوینمحدثه ترابی دوم
لرستانمحدثه فرامرزي سوم
مازندرانزهرا ریاحی فر سوم

وزن چهارم (41- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

سمنانهستی روشن ضمیر اول
قزوینفاطمه رحمانی دوم
مازندرانمریم زارع پهنابی سوم
البرزمبینا کلی وند سوم

وزن پنجم (44- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانعادله شعبان پور اول
البرزالهه کرمی دوم
اردبیلمریم نعمتی سوم
سمناننسترن احمدي سوم

وزن ششم (47- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

سمنانغزل سلطانی اول
مازندرانمریم رضانژاد دوم
کرمانشاهصبا عباسی سوم
تهران و توابعنیلوفر صادقی سوم

وزن هفتم (51- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجاننگار عزیزي اول
خوزستانالیا سادات خلف سیدي دوم
کردستانژاله علیزاده سوم
آذربایجان شرقیزینب باقري سوم

وزن هشتم (55- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندراننازنین تنکابنی اول
تهرانمائده میرزاخانی دوم
یزدسمیرا بیانی کیوانی سوم
گیالنبیتا عزیزی سوم

وزن نهم (59- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانیلدا رنجبر اول
فارسزهرا بهمنی دوم
قزوینمطهره پژمان سوم
مازندرانیاسمن صالحی سوم

وزن دهم (59+ کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

لرستانفاطمه توکلی اول
گیالنکوثر غالمی دوم
اصفهانسحر واثقی سوم
تهرانو آناهیتا توکلی سوم

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:

برترین هــاى 
این دوره از 

مسابقات

بهترین داور:
زهراشهبازنژاد    

استان: تهران    

فنی ترین بازیکن:
عادله شعبان پور    

استان:  مازندران    

بهترین داور:
عهدیه افسانه      

استان:  چهارمحال بختیاری

بازیکن شیرزن:
هستی روشن ضمیر      

استان:  زنجان    

برترین مربی:
بهناز مژده جویباری    

استان: مازندران

تیم اخالق:همدان

بهترین سرپرست:
میترا برکپو 

استان:  خراسان رضوی
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برای ششمین سال متوالی در مسابقات قهرمانی کشور،

پومسه روهاى پایتخت 
بر ســکوي قهرمانی 

ایستادند
در پایان دوازدهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی کشور، تیم تهران توانست براي ششمین سال متوالی کاپ 

قهرمانی از آن خود نماید، اصفهان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و همدان الف بر سکوي سوم قرار گرفت.

دوازدهمین دوره مســابقات پومسه 
قهرمانی کشور در گروه مردان تیرماه 
و با حضــور 341 پومســه رو از 26 
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اصفهان، اردبیل، البرز، ایالم، 
بوشــهر،  تهران، خراســان جنوبی، 
خراســان رضوي، خوزستان، زنجان، 
سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، 
کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، 
مرکزي، همــدان و یزد در «ســالن 
امام  علی (ع)» دانشگاه آزاد اسالمی 
همدان و به میزبانــی هیات تکواندو 

استان برگزار شد.
این دوره از مســابقات در دو بخش 
انفرادی و تیمی برگزار که در بخش 
انفرادی، رده های سنی کمتر از 12 
سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 
18 تا 30 ســال، 31 تا 40 سال، 41 
تا 50 ســال و 51 تا 60 سال، باالي 
61 سال و در بخش تیمی (3 نفره)، 

رده سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 
سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال 

بر روي شیاپ چانگ رفتند.
همچنین در بخش پومســه ابداعی 
(انفرادی) تکواندوکاران در رده های 
ســنی کمتر از 14 ســال، 15 تا 17 
سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این دوره از مسابقات، مردان 
پومســه رو تهرانی با کســب 6 مدال 
طال، 5 نقره، 4 برنز و 61 امتیاز براي 
ششــمین ســال متوالی بر سکوي 
قهرمانی ایســتادند، اصفهانی ها با 4 
مدال طال، 5 نقره، 5 برنز و 48 امتیاز 
نایب قهرمان شدند و تیم همدان الف 
با 3 مدال طال، یک نقره، 2 برنز و 26 

امتیاز سوم شد.
تیم هــاي البرز، مازنــدران، گیالن، 
خراســان رضوي و ســمنان نیــز به 
ترتیب در جایگاه چهارم تا هشــتم 

قرار گرفتند.
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رده سنی کمتر از 12 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمحمدمهدي قصري اول
البرزعرفان فالح حسین پور دوم
سمنانمعین عامري سوم
تهرانحسین جعفرلو سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

همدانمحمدامین گماریان اول
مازندرانمرتضی زنده دل دوم
تهرانمحسن نورزاده سوم
گلستانمهران میرزانژاد سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استانمقام

 تهراناول
اصفهاندوم
مازندران و قمسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استانمقام

 تهراناول
اصفهاندوم
البرز و فارسسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استانمقام

 تهراناول
اصفهاندوم
همدان الف و البرزسوم

رده سنی باالي 31 سال
استانمقام

البرزاول
تهراندوم
اصفهان و خوزستان       سوم

رده سنی 31 تا 40 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلی سلمانی اول
فارساکبر فروزان دوم
همدانمهدی صمدیان تبار سوم
تهراننیما مهربانی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمهدي جمالی اول
اصفهانامیرحسین سلطانی دوم
فارسسیدحمیدرضا ناجی سوم
مازندرانسیدمجتبی سعیدي سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

همدانمحمدامین گماریان اول
تهرانیاسین زندي دوم
مازندرانمحمدامین شکیبی سوم
گیالنطاا روشنی مبارکی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمحمدعلی فرهنگی اول
تهرانرضا نظري دوم
البرزسیدعلی موسی نیا     سوم
اصفهانمحمدحسین خدادادي سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزسیدحسین موسی نیا اول
تهرانسیدحسین جاهد دوم
گیالنمجید طاهری سوم
اصفهانسعید خانیان سوم

رده سنی باالي 31 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

همدانمهدي صمدیان تبار اول
اصفهانعلی سلمانی دوم
فارساکبر فروزان سوم
خراسان رضويمهدي سیار سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانرضا بابایی اول
ترهانمحمدعلی عباس ن ژادیان دوم
گیالنمحمدحسین درفشی سوم
البرسیدعلی موسی نیا سوم

رده سنی 51 تا 60 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانحسینعلی نظري اول
مازندرانبرجعلی براري دوم
اصفهانمرتضی استکی سوم
گیالنایراهیم خاوري سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانکوروش بختیار اول
فارسمحمدصادق فتوحی دوم
اصفهانحسین بهشتی سوم
قممحمد مالصادقی سوم

رده سنی باالي 61 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانهادي ترکاشوند اول
همدانقربان دلشاد دوم
مازندرانهدایت آریان فر سوم
تهرانعباس رضایی سوم

برترین های بخش انفرادی

برترین های بخش ابداعی

برترین های بخش تیمی
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دبیران هیات 
استاننام نام خانوادگیمقام

قمهاشم آقایی اول
کرمانشاهوحید ناصري دوم
یزدعلی میرزاییان سوم
لرستان                حشمت اهللا امان اللهی سوم

روسای هیات
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجانابوالفضل خدایی اول
اردبیلاسماعیل لطفعلی زاده دوم
خراسان جنوبیعلیرضا محمودي سوم

برترین هــاى این 
دوره از مسابقات از 
سوى کمیته برگزارى 
مسابقــات معرفى 

شدند

بهترین داور:علیرضا 
میرزایی     

استان:مازندران    

فنی ترین بازیکن:علی
نی   سلما

استان:  اصفهان

بهترین داور:سیدجواد
 موسوي       
استان:  زنجان

بازیکن پهلوان:احسان 
نی  کالسنگیا
استان:  گلستان    

برترین مربی:حمید
 نظری     

استان: تهران

تیم اخالق:فارس

بهترین سرپرست:
عبدالمجیدنظم ده  

استان:  البرز

همچنین هفتمین دوره مسابقات پومسه وی ژه روسا و دبیران 
هیات تکواندو اســتان هاي سراسر کشور با حضور 5 رییس 
هیات از استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوي، زنجان، 

اردبیل و کردستان و دبیران هیات های 6 استان یزد، قزوین، 
قم، لرستان، کرمانشاه و زنجان پیگیري شد که در پایان این 

رقابت ها نتایج زیر بدست آمد:



114

پومسه روهاي اصفهان 
با اقتدار قهرمان شدند

دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور زنان؛

پرونده دوازدهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی کشور زنان، با قهرمانی مقتدرانه پومسه روهاي اصفهانی بسته 
شد. تیم البرز بر سکوي نایب قهرمانی ایستاد و زنجان نیز عنوان سوم را کسب کرد.

دوازدهمین دوره مســابقات پومسه 
قهرمانی کشور در گروه زنان تیرماه با 
حضور 320 تکواندوکار از 27 استان 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
اصفهان، البرز، ایالم، بوشهر،  تهران، 
چهارمحال بختیاري، خراسان رضوي، 
خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان 
و بلوچســتان، فــارس، قزوین، قم، 
کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، 
گیالن، لرستان، مازندران، مرکزي، 
هرمزگان، همدان و یزد در «ســالن 
امام  علی (ع)» دانشگاه آزاد اسالمی 
همدان و به میزبانــی هیات تکواندو 

برگزار شد.
این دوره از مســابقات در دو بخش 
انفرادی و تیمی برگزار که در بخش 
انفرادی، رده های سنی کمتر از 12 
سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 
18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 
50 سال و 51 تا 60 سال و در بخش 
تیمی (3 نفره) رده سنی کمتر از 14 

سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال 
و باالی 31 سال بر روي شیاپ چانگ 

رفتند.
همچنین در بخش پومســه ابداعی 
(انفرادی) تکواندوکاران در رده های 
ســنی کمتر از 14 ســال، 15 تا 17 
سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این دوره از مســابقات، زنان 
پومســه رو اصفهان با کسب 6 طال، 
5 برنز و 47 امتیاز توانســتند عنوان 
قهرمانی را به نام خــود ثبت نمایند. 
البرزي ها بــا 2 مدال طــال، 5 نقره، 
4 برنز و 33 امتیاز بر ســکوي نایب 
قهرمانی گرفتند و تیــم زنجان با 2 
مدال طال، 2 نقره و 5 برنز عنوان سوم 

را کسب کرد.
تیم هاي تهران، فارس، خوزســتان، 
کرمــان و همدان «الــف» به ترتیب 
در رده چهارم تا هشــتم جدول قرار 

گرفتند.
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برترین های بخش انفرادی

برترین های بخش ابداعی

برترین های بخش تیمی

رده سنی کمتر از 12 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانشیما نساجی اول
گلستاندینا ویزواری دوم
البرزسما مریدی سوم
تهرانساناز تقی پور سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانیاسمین لیموچی اول
خوزستاننسترن رحیمی راد دوم
فارسمبینا نظری سوم
تهرانمهدیث شیرمهد سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استانمقام

اصفهاناول
البرزدوم
تهران و فارسسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استانمقام

 اصفهاناول
البرزدوم
زنجان و تهرانسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استانمقام

 تهراناول
البرزدوم
زنجان و اصفهانسوم

رده سنی باالي 31 سال
استانمقام

زنجاناول
البرزدوم
همدان و اصفهانسوم

رده سنی 31 تا 40 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجانسونا رزاقی اول
همدانسیده معصومه حسینی دوم
فارسسارا نوروزی سوم
اصفهانندا مرادی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرز دنیا یزدان جو اول
گلستانفاطمه حسام دوم
تهرانمهدیه عقبایی سوم
فارسنرجس سامانیان سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهان زینب طغیانی اول
زنجانپرستو زینالی دوم
البرزمحدثه صادقی سوم
کرمانیاسمن فرخی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

فارسفروغ راسخ اول
البرزفاطمه بیدکی دوم
اصفهانذکیه مرادی سوم
زنجانراضیه حسن لو سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

کرماننرجس شریفی اول
گیالنفریبا یوسفی دوم
البرزمژگان کمندی سوم
مازندرانکبری قنبرزاده سوم

رده سنی باالي 31 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

خوزستانصفورا اردشیری اول
همدانفاطمه محمدعلی زاده دوم
فارسسارا نوروزی سوم
زنجانآذین خلجی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمرجان تاجی رستم آبادی اول
تهرانریحانه عمرانی مقدم دوم
زنجانفاطمه صیدی سوم
البرزفاطمه بیدکی سوم

رده سنی 51 تا 60 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرززهرا افتخاری اول
فارسکهین دخت لطفی پور دوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزنسترن ملکی اول
زنجاننرگس میناخانی دوم
گلستانسهیال حسام سوم
اصفهانفاطمه قاسمی سوم

همچنین هفتمین دوره مســابقات پومســه ویژه نایب رییس هیات 
تکواندو استان هاي سراسر کشــور با برگزار گردید که در پایان راضیه 
خدابنده لو (همدان) بر سکوی نخســت ایستاد، فاطمه انوري (ایالم) 
عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و نرگس فرحی (کرمان) و معصومه 
آشــکوب (سیستان و بلوچســتان) مشترکا سکوی ســوم را به خود 

اختصاص دادند.
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برترین هــاى 
این دوره از 

مسابقات

بهترین داور:زهرا
 عشیري      

استان:خوزستان

فنی ترین بازیکن:نسترن 
ملکی 

 استان: البرز

بهترین داور:نرگس
 جرفی        
استان:  البرز

بازیکن شیرزن:نسترن
 رحیمی راد

 استان:  خوزستان    

برترین مربی:مهسا
 مردانی      

استان: اصفهان

تیم اخالق:همدان

بهترین سرپرست:نوشین
 اژدري 

استان: فارس
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وزن 45- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
اصفهانامیرحسین میرحاج اول
تهران بنیما جهان دوست دوم
کرمانآرش طباطبایی سوم
کهکیلویه و بویر احمدعلیرضا احسانی نژادسوم

وزن 75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
تهران الفمهرشاد ارشدی اول
البرزسینا معدن پیشه دوم
فارسمهدی زارع سوم
خوزستانعلیرضا حزباوی پور سوم

وزن 75+  کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
البرزعلیرضا پاشایی اول
گیالنآرمان جعفرپور دوم
تهران بمحمد رحمانی سوم
اصفهاٌنٌٌاحمدرضا خسروی سوم

وزن 51- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
البرزمجتبی خدایی رحمت اول
کهکیلویه و بویراحمدامیررضا مؤذنی  دوم
یزدمحمد اکبرنژاد  سوم
تهران ب محمدرضا شرف لوئی سوم

وزن 57- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
البرزعلی زنگی  اول
یزدمحمد حسین خرمی دوم
تهران الفامیرحسین اکبری سوم
تهران ب مهدی شاداب سوم

وزن 63- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
البرزپارسا سلیمی اول
گیالنعلیرضا سندیانی دوم
فارسرضا صفرپور سوم
خوزستانمحمد شیانی سوم

وزن 69- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
البرزمعراج نظری اول
کرمانیاور صیادی دوم
اصفهانعرفان شاه محمدی سوم
خراسان رضويسیدمهدی لطفی سوم

هیانگ برترین هاى خود را شنـــاخت
در پایان نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور،

نتایج انفرادی رده سنی جوانان به شرح ذیل اعالم شد:

نخستین دوره مســابقات تکواندو آزاد قهرمانی سبک هیانگ 
ITF مردادماه در دو رده ســنی جوانان و بزرگساالن با حضور 

139 نفر به میزبانی فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.
با اعالم نعیم صفری رییس کمیته "هیانگ"  فدراسیون در 

پایان رقابت های رده سنی جوانان که در 7 وزن 45-، 51-، 
57-، 63-، 69-، 75- و 75+ کیلوگرم پیگیری گردید تیم 
البرز قهرمان شــد، تیم اصفهان بر ســکوی نایب قهرمانی 

ایستاد و تیم تهران عنوان سومی را بدست آورد.
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هیانگ برترین هاى خود را شنـــاخت

TAEKWONDO

وزن 50- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
تهران الفمحسن روشندل اول
فارسعلی اصغر عرب پور دوم
کرمان سعید بیت الهی سوم
خوزستانامیر عصا کره سوم

وزن 57- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
تهران الف امین حیدری اول
البرزمجید هاشمی دوم
تهران بابوالفضل اعالئی سوم
اصفهانمحمود محمودیان سوم

وزن 64- کیلوگرم 
استاننام نام خانوادگیمقام
تهران الفمحسن عباسیان اول
کرمانفاضل حسینی دوم
اصفهانسیدحسن میرحاج سوم
تهران ب پویا جاهدی منش سوم

وزن 71- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
تهران الفمحسن شعبانی اول
اصفهانسیامک شیروانی دوم
آذربایجانمیالد سیوانی سوم
کهکیلویه و بویراحمدمجتبی رحیمی سوم

وزن 78- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
البرزمحمدرضا حسین پور اول
تهران الفمحمدسعید تقی زادگان دوم
خوزستانهانی محمودی سوم
گیالنمجتبی نایبی سوم

وزن 85- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
یزد بارداد آچک زهی اول
تهران الفمهدی باقری دوم
البرزمحمد رهنما سوم
خراسانمرتضی رضا عطار سوم

وزن 85+  کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
کرمانفردین طاهری اول
تهران الفامیر قربانی دوم
اصفهانبهمن اسماعیلی سوم
البرزمرتضی آقاجانی سوم

همچنین در پایان مبارزات رده سنی بزرگساالن تیم تهران 
بر سکوی قهرمانی ایســتاد، تیم البرز عنوان نایب قهرمانی 
را به خود اختصاص داد و تیم کرمان نیز ســکوی سومی را 

کسب کرد.

این پیکارهــای در 7 وزن 50-، 57-، 64-، 71-، 78-، 85- و 
85+ کیلوگرم برگزار شد که نتایج انفرادی این رقابت ها به شرح 

ذیل اعالم گردید:
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شیر پسران نوجوان 
مازنــــــدران 

جـام قهرمانى را باالى سر بردند

بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان پسر؛ 
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بیست و هشتمین دوره مســابقات قهرمانی کشور نوجوانان 
پســر به مدت دو روز با حضور 306 تکواندوکار در قالب 32 
تیم از 31 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، ایالم، بوشــهر، تهران، چهارمحال بختیاری، 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، 
زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس (2 تیم)، قزوین، 
قم، کرســتان، کرمان، کرمانشــاه، کهکیلویه و بویراحمد، 
گلســتان، گیالن، لرســتان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، 
همدان و یزد به میزبانی شایسته هیات تکواندو استان فارس 

و در مجموعه ورزشی  «شهید دستغیب» شیراز برگزار شد.

این مبارزات در حالی به پایان رسید که هوگوپوشان مازندرانی 
با کســب یک مدال طال، یک نقره، 3 مدال برنز و 50 امتیاز 
سکوی قهرمانی را به تصاحب خویش در آوردند، تیم البرز با 
کســب یک مدال طال، 3 نقره، یک برنز و کسب 49 امتیاز بر 
سکوی نایب قهرمانی ایستاد، تکواندوکاران فارس نیز با بدست 
آوردن 2 مدال طال، یک برنز و کسب 44 امتیاز در جایگاه سوم 
قرار گرفتند و تیم تهران با کسب یک مدال طال، یک نقره، دو 

برنز و 44 امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.
تیم های کرمانشاه، قزوین، اصفهان، زنجان، آذربایجان شرقی و 

گیالن به ترتیب در جایگاه پنجم تا دهم قرار گرفتند.
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وزن اول (45- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجانامیرضا باباخانی اول
البرزمحسن صبوری منش دوم
قمعلیرضا توکلی سوم
اصفهانعلی توکلی سوم

وزن دوم (48- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینآرین آرش اول
گیالنراستین خواجوی دوم
البرزامیر حسین مریوانی سوم
مارندرانمحمد جواد اسماعیل پور سوم

وزن سوم (51- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهامیرحسین گندمکار اول
قزوینمحمد آجورلو دوم
تهرانامیر ولی پور سوم
مازندرانعلیرضا گلی ابوخیلی سوم

وزن چهارم (55- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیحامد اصغری ماهی آباد اول
اصفهانعلی اکبر افشاری دوم
فارسرضا نجات سوم
فارسسبحان اسکندری سوم

وزن پنجم (59- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزعلیرضا یعقوب تبار اول
مازندرانامیررضا خلیلی دوم
تهرانابراهیم صفری سوم
اصفهانمحمد رضا رییسی سوم

وزن ششم (63- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

فارسعرفان مرادی اول
خراسان رضویمحمد قاسمی دوم
خوزستانسعید طلیلی سوم
فارسیوسف جمشیدی سوم

وزن هفتم (68- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

فارساحمد رضا مختاری اول
البرزامیرعلی پروینی دوم
مازندرانامیرحسین غالمی سوم
آذربایجان غربیعلی الهوردی مقدم سوم

وزن هشتم (73- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانعلی اشکوریاناول
تهرانامیرحسین کولی وند دوم
اصفهانسیناجان بزرگی سوم
قزوینآرین حیدریسوم

وزن نهم (78- گیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانامیرحسین وقوعی آذر اول
اصفهانعلی قرقانی دوم
آذربایجان غربیعلی بابازاده سوم
اردبیل علیرضا بینازاده سوم

وزن دهم (78+ گیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهامیدحسین ناصری اول
البرزکریم سام دلیری دوم
قمحسین آقا محمدی سوم
خوزستانمهدی شیانی سوم

برترین هاى این دوره از مسابقات

بهترین داور:سیدعلی 
خیرخواه علوی 

استان:  قم    

بهترین داور:علی 
باوقار  

استان:  فارس    

بهترین سرمربی:رشید 
فتاحی جویباری   

استان:  مازندران    

بهترین سرپرست:جاوید 
عاشوری 

استان:  گیالن

فنی ترین بازیکن:احمدرضا
 مختاری  

استان:  فارس

بازیکن پهلوان:محمد 
درویشی   

استان:  هرمزگان

تیم اخالق:آذربایجان
 شرقی

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:
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قدرت نمایى نوجوانان 
مازندرانــــــى 

در شهر شعر و ادب     

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان دختر؛
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بیست و دومین دوره مســابقات قهرمانی کشور نوجوانان 
دختر با حضــور 259 تکوانــدوکار در قالــب 30 تیم از 
29 اســتان آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، 
خراســان رضوی، خراسان شمالی، خوزســتان، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، فارس (2 تیم)، قزوین، قم، کرستان، 
کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، 
لرســتان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد به 
میزبانی شایسته هیات تکواندو استان فارس در مجموعه 

ورزشی «شهید دستغیب» شیراز برگزار شد.
این دوره از رقابت ها در حالی به پایان رســید که دختران 

هوگوپوشان مازندرانی با کسب 4 مدال طال، یک نقره، یک 
مدال برنز و 70 امتیاز سکوی قهرمانی را با شایستگی از آن 
خود کردند، تیم البرز با کسب 2 مدال طال، 2 نقره، 4 برنز 
و 68 امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد، تکواندوکاران 
تهران نیز با بدســت آوردن یک مدال طال، 6 برنز و کسب 
50 امتیاز در جایگاه ســوم قرار گرفتنــد و تیم اصفهان با 
کســب یک مدال طال، 2 نقره، یک برنــز و 48 امتیاز در 

جایگاه چهارم ایستاد.
تیم های گیالن، قزوین، سمنان، خراسان رضوی، کرمانشاه 
وکردستان به ترتیب در جایگاه پنجم تا دهم قرار گرفتند.
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وزن اول (42- کیلوگرم) 
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزنگار قدیانی اول
مازندران زینب قاسم پور دوم
تهرانهستی سلیمان سوم
کردستاناوین فرامرزی سوم

وزن دوم (44- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزمهال مومن زاده اول
قزوینهنگامه رحمن پور دوم
اصفهانمریم طاهری سوم
تهرانمهسا علیزاده سوم

وزن سوم (46- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنمریم حاجی علیزاده اول
البرزنازنین مسعودی دوم
خراسان رضویزهرا توانا سوم
مازندرانفرشته خزایی سوم

وزن چهارم (44- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمریم ملکوتی خواه اول
اصفهانسارا احدی نیا دوم
فارسآرزو مظلومی سوم
لرستاننگین ناصری پور سوم

وزن پنجم (52- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانساغر احمدی نیا اول
آذربایجان غربیزهرا ابراهیم خنجر ساز دوم
گیالنالهه صابری سوم
البرزنگین ناصر بخت سوم

وزن ششم (55- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

سمنانمبینا شاکری اول
قزوینزهرا رحیمی دوم
گیالنسوگند قربان زاده سوم
تهرانروژین حسینی سوم

وزن هفتم (59- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندران الهه شیدایی اول
هرمزگانفاطمه ساالری دوم
گیالنمحدثه محمودی سوم
البرزکیمیا همتی  سوم

وزن هشتم (63- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمهسا کیادلیری اول
البرزیلدا ولی نژاد دوم
تهرانآیدا بهزاد سوم
همدانزینب اسدی سوم

وزن نهم (68- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانزهره حسن نتایج اول
قزویننگار پور جمالی دوم
البرزملیکا برجی سوم
تهرانسارا خمسه کلی سوم

وزن دهم (68+ کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانزهرا پور اسماعیل اول
اصفهانمحدثه جزینی دوم
البرززینب اسماعیل وراغول سوم
تهرانبانو زهرا امینی سوم

برترین هاى این دوره از مسابقات

بهترین داور:زهرا 
عشیری  

استان:  خوزستان    

بهترین داور:مهنوش 
می    مظلو

استان:  البرز    

بهترین سرمربی:محبوبه
 محمد نژاد

استان:  مازندران

بهترین سرپرست:مهدیه
 احدپناه  

استان:  کرمان

فنی ترین بازیکن:مهال 
مومن زاده   

استان:  البرز

شیر دختر:فاطمه 
ساالری    

استان:  هرمزگان

تیم اخالق:فارس

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:
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کاپ قهرمانى در 
دســـــتان 
توانمند پسران 
گیالنـــــى

بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردساالن پسر؛

در پایان بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردساالن پسر، پسران گیالنی موفق شدند سکوی قهرمانی را به تصاحب 
خویش در آورند، تکواندوکاران استان البرز نایب قهرمان شدند و نمایندگان فارس بر سکوی سومی ایستادند.
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بیست و پنجمین دوره مســابقات قهرمانی کشور خردساالن 
پســر به مدت دو روز با حضور 279 تکواندوکار از 30 استان 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، 
بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، 
گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان 

و یزد در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

رقابت های تکواندوکاران کار خردسال کشورمان در حالی به 
پایان رسید که شیرپسران گیالنی با کسب 3 مدال طال، 2 نقره 
و 68 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستادند، هوگوپوشان البرزی 
با 3 مدال طال، 4 برنز و 65 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب 
کردند و تکواندوکاران استان فارس با 2 مدال طال، یک نقره، 3 

برنز و 58 امتیاز سوم شدند.
تیم های تهران، مازندران، کرمانشاه، زنجان، اصفهان، قم و بوشهر 

به ترتیب در رده چهارم تا دهم جدول رده بندی قرار گرفتند.
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وزن اول (24- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانشایان فرشادی اول
گیالنآردین نجفی ویسرودی دوم
فارسجواد محمدي سوم
بوشهرسعید بهروزی سوم

وزن دوم (26- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزامیدرضا کریمی اول
تهرانامیرعلی مایلی دوم
مازندرانمتین عابد رستمی سوم
زنجانرضا قراخانی سوم

وزن سوم (28- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنمحمد پارسا غالمی اول
اصفهانامیرضا قلی زاده دوم
فارسسیدیاسین موسویان نوب سوم
تهرانعلیرضا اقدسی قوشجی سوم

وزن چهارم (30- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

فارسرضا نصیری اول
زنجانامیررضا حیدری دوم
قزوینمحمدامین غیاثوند سوم
تهرانیوسف قاسمی سوم

وزن پنجم (32- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزکسری رحیم پور اول
گیالنمانی جمشید پور چوشلی دوم
فارسامیرمحمد کریمی سوم
خراسان رضویمحمد قدمیاری سوم

وزن ششم (34- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنسبحان ولی زاده اول
فارسپارسا زارعی دوم
کرمانشاهامیرعلی ایلخانی سوم
البرزامیرحسین اورجی سوم

وزن هفتم (36- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهمحمدسبحان بگلری اول
مازندرانابوالفضل ابراهیمی دوم
البرزیدابوالفضل عبادی سوم
قممحمد منصور بشردوست سوم

وزن هشتم (38- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزمهدی محمدی اول
تهرانعلی پرماس دوم
خوزستان ابوالفضل قنبری سوم
کردستانشایان محمدی سوم

وزن نهم (40- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

فارسآریا محمودي اول
تهرانمحمدمهدی روستایی دوم
مازندرانسید ابوالفضل حسینیسوم
البرزاحسان عزیززاده سوم

وزن دهم (40+ کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنمجتبی عالفیان اول
آذربایجان شرقیصدرا مقدمی دوم
قمامید غالمی سوم
البرزامیرحسین رشحات سوم

برترین هاى این دوره از مسابقات

بهترین داور:علی 
پوزش جدیدی    

استان:  البرز    

فنی ترین بازیکن:محمد
 سبحان بگلری   

استان:کرمانشاه    

بهترین داور:امیرعلی
 عزیزی      

استان:  تهران    

بازیکن پهلوان :شایان 
محمدی

 استان:  کردستان   

برترین مربی:روح اله
 رجبی    

استان:گیالن

تیم اخالق:قزوین

بهترین سرپرست:مسلم
 امیریان

 استان:  کرمان   

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:



1396      شهریورماه 1396      شهریورماه 1396 16شماره 16شماره 16

TAEKWONDOتکــوانــدو 132



16      شماره 16      شماره 16 1396شهریورماه 1396شهریورماه 1396

TAEKWONDO
MARCH - SEP 2017

تکــوانــدو TAEKWONDO133

هوگوپوشان 
البـــرزى سکوى 
قــــــهرمانى 

را به تصاحب خویش در آوردند

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردساالن دختر؛ 

در پایان بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردساالن دختر، تیم البرز موفق شد بر سکوی 
قهرمانی بایستد، مازندرانی ها بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند و نمایندگان تهران نیز سکوی سومی 

را به خود اختصاص دادند.
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بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور خردساالن 
دختر به مــدت دو روز با حضــور 258 تکواندوکار از 28 
استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان 
رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، 
فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، 
گیالن، لرســتان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و 

یزد و به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار شد.
این دوره از رقابت ها در حالی به پایان رســید که دختران 

با غیرت البرزی با 2 مدال طال، 2 نقره، 2 برنز و 63 امتیاز 
سکوی قهرمانی را از آن خود کردند، تیم مازندران با کسب 
2 مدال طال، 2 نقره و 54 امتیاز عنــوان نایب قهرمانی را 
بدست آوردند و نمایندگان استان تهران با یک مدال طال، 

یک نقره، 2 برنز و 46 امتیاز بر سکوی سومی ایستادند.
تیم های قزوین، لرســتان، اصفهان، کرمانشــاه، گیالن، 
کردستان و گلستان به ترتیب در رده چهارم تا دهم جدول 

رده بندی قرار گرفتند.
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وزن اول (24- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

لرستانماندانا نعمتی اول
اصفهانپریسا سادات صالحی دوم
قزوینفاطمه نوری سوم
بوشهرغزال هوشمند سوم

وزن دوم (26- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانعسل اکبرزاده اول
خوزستانفاطمه باوی دوم
اصفهانمهشید حمزه زاده سوم
بوشهرنازنین احمدی وند سوم

وزن سوم (28- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانفاطیما رمضانی اول
لرستانسنا پورهاشمی دوم
قزوینفاطمه صالحی سوم
تهرانیگانه میرزاجانی سوم

وزن چهارم (30- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

گلستانفاطمه عرب اول
البرزمریم شکری دوم
سمنانسحر تشرفی سوم
قزوینکوثر مراقی سوم

وزن پنجم (32- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزمبینا عبدی اول
مازندرانمهدیه رستمی دوم
قزوینزهرا اله وردی سوم
لرستانفاطمه دارابی سوم

وزن ششم (34- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهطناز قیطاسی اول
مازندرانمریم دوست علی پور دوم
فارسسیده یاسمن موسویان سوم
البرزسروین رکانی سوم

وزن هفتم (36- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینمبینا کاظمی اول
البرزسوگند باقری دوم
آذربایجان شرقیآیسن شابانی سوم
تهرانروژینا رحیمی سوم

وزن هشتم (38- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزساناز عباس پور اول
تهرانساغر مردای دوم
یزدفائزه محمودی سوم
لرستانمهشید بابابیک سوم

وزن نهم (40- کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانفاطمه قاسمی اول
گیالن آیلین کارنیا دوم
کردستانمیترا طریقتی سوم
البرزمائده راشدی سوم

وزن دهم (40+ کیلوگرم)
استاننام نام خانوادگیمقام

کردستانپریسا صالحی اول
اصفهانکیانا رضایی دوم
کرمانشاهمبینا مرادی سوم
اردبیلزهرا میرزایی سوم

برترین هاى این دوره از مسابقات

بهترین داور:مریم 
فالح   

استان:  قزوین

بهترین داور:نادیال
 دردی    

استان: تهران    

بهترین سرمربی:زهرا
 لشگری 

استان:  البرز

بهترین سرپرست:مینا
 قاسمی   

استان:  اردبیل

فنی ترین بازیکن:عسل
 اکبرزاده    
استان: تهران

شیر دختر:فاطمه 
عرب رودبار کی     

استان:  گلستان

تیم اخالق:کرمانشاه

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:
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سازمان تیم هاى 
ملى

امور استان ها

در متن این حکم آمده است:
باعنایت به سوابق طوالنی و تجربیات ارزشمند شما در تکواندو کشور 
به موجب این حکم به عنوان رییس سازمان تیم هاي ملی منصوب 

میگردید.
تدوین و اجراي برنامه هاي مرتبط به منظور تداوم حضور قدرتمند 
تیم هاي ملی درعرصه هاي قاره  اي و جهانی و بویژه المپیک با بهره گیري 
از نیروهاي نخبه و کارآمد تکواندو کشور مهمترین ماموریت شما در 
این جایگاه بوده که امیدوارم با نهایت توان نسبت به آن اهتمام نمایید. 
در اینجا الزم می دانم از زحمات برادر و دوست ارزشمندم جناب آقاي 
ذوالقدري در طی سالهائی که این مسئولیت را عهده دار بودند تشکر 
و تقدیر نمایم بدون شک ایشان یکی از گنجینه هاي تکواندو کشور 
هستند که عنداللزوم جامعه تکواندو کشور از ذخائر و اندوخته هاي 

گرانبهاي ایشان بهره مند خواهد شد.
توفیقات جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر از درگاه خداوند 

متعال آرزو می کنم. 

وما توفیقنا اال باهللا
سید محمد پوالدگر
رییس فدراسیون

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان البرز عصر روز سه شنبه - 10 خردادماه با حضور 
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، امیر غفرانی مدیر کل اداره ورزش و جوانان 
استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و اعضای مجمع  

در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد.
محمد نوذری نامزد ریاست این هیات ورزشی با کسب 16 رای از 17 رای اعضاي مجمع 

به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان البرز انتخاب شد.
وحید عبداللهی و مجید امین ترابی دیگر کاندیدای این هیات بودند که پیش از انتخابات 

انصراف خود را اعالم نمودند.
گفتنی است؛ پیش از این نیز محمد نوذری ریاست این هیات را برعهده داشت.

فرهادیان به عنوان رییس سازمان تیم های ملی تکواندو منصوب شد
طی حکمی از سوی سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، آرش فرهادیان که پیشینه حضور در لیگ برتر به عنوان سرمربی، مدیر و سرپرست تیم 
های تکواندو، همچنین ریاست هیات تکواندو استان خوزستان، مسئول روابط عمومی فدراسیون و رییس کمیته امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو را 

در کارنامه خود دارد،اردیبهشت ماه به عنوان رییس جدید سازمان تیم های ملی تکواندو منصوب شد.

محمد نوذری در سمت رییس هیات تکواندو البرز ابقاء شد
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اموراستان ها

اموراستان ها

اموراستان ها

علیرضا محمودی به عنوان رییس هیات تکواندو استان خراسان جنوبی انتخاب شد

انتخاب زاهدپور به عنوان رییس هیات تکواندو استان قزوین

حمید پرهیزگار به عنوان رییس هیات تکواندو استان کهکیلویه و بویراحمد انتخاب شد

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان خراسان جنوبی روز 8 خردادماه سال جاری 
با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، محمد اسماعیل افضل پور 
مدیــرکل اداره ورزش و جوانان، عجمی نژاد معــاون اداره کل ورزش و جوانان 
استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر 

اعضاي مجمع برگزار شد.
علیرضا محمودی نامزد ریاست این هیات ورزشی با کسب 16 راي از مجموع 17 
راي ماخوذه به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان خراسان جنوبی 

انتخاب گردید.
احمدرضا خزایی و رضا هریوندی دیگر کاندیدا این هیات بودند که رضا هریوندی 

پیش از آغاز انتخابات انصراف خود را اعالم کرد.
پیش از این علیرضا محمودي سرپرستی هیات تکواندو استان را برعهده داشت.

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو اســتان قزوین 8 مردادماه سال جاری با حضور 
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، محمد مشهدي آقایی مدیر کل 
ورزش و جوانان استان، اعالیی مقدم معاونت اداره ورزش و جوانان استان، آرش 
فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضاي مجمع 

در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
ایرج زاهدپور نامزد ریاست این هیات ورزشی با کسب 9 راي از 17 راي ماخوذه 

به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان قزوین انتخاب گردید.
محمد قنبري دیگر کاندیدا این هیات بود که 8 راي را به خود اختصاص داد.

پیش از این ریاست هیات تکواندو اســتان برعهده ایرج زاهدپور بود که با پایان 
دوره ریاست به مدت یک ماه سرپرستی هیات را برعهده داشت.

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان کهگیلویه و بویر احمد 22 شهریورماه سال 
جاری با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، سید محمدتقی 
علوی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و 
مجامع فدراســیون تکواندو و ســایر اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره کل 

ورزش و جوانان استان برگزار شد.

حمید پرهیزگار نامزد ریاست این هیات ورزشــی با کسب 16 راي از 16 راي 
ماخوذه به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان کهگیلویه و بویر 

احمد انتخاب گردید.
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کمیته   فرهنگى

کمیته   فرهنگى

مراسم تقدیر از مربیان تکواندو برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت روز معلم؛

مراســم بزرگداشــت روز معلــم بــا حضور 
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، 
زهرا سروی نایب رییس بانوان، آرش فرهادیان 
رییس سازمان تیم های ملی تکواندو و فاطمه 
جاللی مســئول کمیته فرهنگی فدراسیون 
در محل سالن جلسات فدراســیون تکواندو 

برگزار شد.
محمد اســماعیل آذر پاد، زهرا سروی، مریم 
عربی، علی محمد بســحاق، محمدرضا زوار، 
فریبرز عســکري، مهــدي بی بــاك، وحید 
عبداللهی، پیــام خانلرخانی، هادي افشــار، 
حســین کریمی، مهدي احمــدي، علیرضا 
کشــمیري،  مهرو کمرانــی، فاطمه صفرپور، 

سارا خوش جمال فکري، نگار مال مددخانی، 
سیده ندا رستاد، شــهره خلج زاده، مرضیه 

سلیم بهناز مژده نیز حضور داشتند.
در این مراسم ســیدمحمد پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو ضمن قدردانی از زحمات 
اســاتید تکوانــدو، از مربیانی کــه در این 
رویدادهاي اخیر موفق به کسب افتخار براي 
کشورمان شدند تشکر کرد و نقش معلم را به 
عنوان کسی که از طریق آموزش باعث رشد 

انسان می شود انکار نشدنی دانست.
گفتنی است؛ در این مراسم با اهدا لوح تقدیر 
و هدایایی از اساتید حاضر در مراسم تجلیل 

و قدردانی بعمل آمد.

تدریس مبحث اخالق ورزشى در دوره هاي هماهنگی مربیان سراسر کشور 
با توجه به اهمیت موضوع اخــالق در ورزش و نقش آن در پرورش 
ورزشــکاران و قهرمانان با منش پهلوانی و مبارزات جوانمردانه و 
همچنین تاثیر مربیان به عنوان الگوي اصلی ورزشکاران با همکاري 
کمیته های آموزش و فرهنگی فدراســیون تکواندو، در دوره های 
بازآموزی سال جاری، مربیان سراسر کشــور در کنار موارد فنی با 

مباحث اخالق ورزشی نیز آشنا شدند.
این مبحث با حضور مدرســین مجرب از سوي فدراسیون تکواندو 
تدریس شد که به منظور انســجام و کاربردي بودن مطالب براي 
مربیان، سرفصل هاي مشخصی از سوي فدراسیون تکواندو تعیین 
که توسط مدرسین اخالق ورزشی به مربیان سراسر کشور آموزش 

داده شد.
بر همین اساس مدرسین مبحث اخالق ورزشی دوره های فوق به 

همراه فاطمه جاللی مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون در نشستی 
با ســید محمد پوالدگر در رابطه با این دوره هــا به بحث و گفتگو 

پرداختند.
سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو در این جلسه با اشاره 
به اهمیت موضوع آموزش و نشر اخالق ورزشی در جامعه گفت: هر 
فردی در هر جایگاهی به ســهم خود باید در این عرصه تاثیر گذار 
باشد و برای جوانان و ورزشکاران کشــورمان احساس مسئولیت 
نماید. یک قهرمان زمانی می تواند در قلب ها ماندگار شود که بتواند 
از شهرت و معروفیت خود برای خدمت به مردمش استفاده کند، 
همانند پهلوان تختی که بعد از 50سال هنوز یادش در دل ها زنده 
است و این مهم تنها با ترویج و نشر اخالق ورزشی و منش پهلوانی 

در بین ورزشکاران به ویژه ملی پوشان میسر خواهد شد.
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نخستین دوره لیگ قرآنى برگزار شد
ســازمان لیگ فدراسیون تکواندو با همکاري کمیته فرهنگی نخســتین دوره رقابت هاي لیگ ویژه حافظان و قاریان تکواندوکار را در دو گروه دختران و پسران و رده سنی 

خردساالن و نونهاالن از دهه دوم مردادماه با شرکت تیم هاي حاضر در لیگ برگزار کرد.
این رقابت ها در سه بخش ترتیل، قرائت و حفظ قرآن کریم پیگیري شد و تیم هاي حاضر در لیگ تنها می توانستند از نفرات حاضر در ترکیب تیم  خود استفاده نمایند.

تیم لوازم خانگی کن سکوی نخست خردساالن دختر را از آن خود کرد

تیم شورای اسالمی شهر تنکابن بر سکوی نخست نونهاالن دختر ایستاد

تیم هیات تکواندو شهرستان خوی عنوان نخست خردساالن پسر را کسب کرد

در نخســتین دوره لیگ قرآنی خردساالن دختر نمایندگان 
تیم های لوازم خانگی کن، هیات تکواندو اســتان لرستان، 
هیات تکواندو اســتان دزفول، آکادمی تکواندو ابزار و یراق 
توسن، هیات تکواندو شمال شــرق، هیات تکواندو لنگرود، 
فجر، هیات تکواندو شهرستان قدس، هیات تکواندو سمنان 
الف، هیات تکواندو جنوب غرب و هیات تکواندو خوزستان در 
لیگ قرآنی خردساالن دختر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها سارا سادات مرتضوی زاده نماینده تیم 
لوازم خانگی کن با کسب 269 امتیاز اول شد، مهال مسلمی 
نماینده تیم هیات تکواندو استان سمنان با 27/256 امتیاز 

اولین دوره لیگ قرآنی نونهاالن دختر با حضورتکواندوکاران  
تیم های شورای اسالمی شهر تنکابن، هیات تکواندو لنگرود، 
هیات تکواندو استان فارس، هیات تکواندو استان خوزستان، 
هیات تکواندو شمال شرق، فجر، آکادمی ابزار و یراق توسن، 
هیات تکواندو البرز، هیات تکواندو شهرســتان کرج، شهید 
نادری ابهر، لوازم خانگی کن، باشــگاه ورزشــی تاتی، هیات 
تکواندو شــمال غرب، هیات تکواندو اســتان سمنان، هیات 
تکواندو استان لرستان، هیات تکواندو شهرستان شازند، هیات 
تکواندو زنجان، هیات تکواندو جنوب شــرق و هیات تکواندو 

گیالن پیگیری شد.
در پایان مهدیس یوســفی و نگین آقاجانــی نمایندگان تیم 

نمایندگان تیم های هیات تکواندو شهرستان خوی، نادری 
بوشهر، فرمانیه، هیات تکواندو زنجان، عرش، آکادمی 

تکواندو شهر قدس، یزدان اهواز، ملوان نداجا، هیات تکواندو 
چالوس، هیات تکواندو بهارستان، هیات تکواندو استان 

فارس، مرحوم حاجی پور بابل، آینده سازان هیات تکواندو 
مرکزی و جوانان در لیگ قرآنی خردساالن پسر با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
با پایان این دوره از مسابقات محمدرضا حسین زاده نماینده 
تیم هیات تکواندو شهرستان خوی با کسب 255 امتیاز در 
رده نخست جدول قرار گرفت، امیرمحمد ابراهیمی نماینده 
تیم نادری بوشهر با کسب 247/5 امتیاز دوم شد، امیرعلی 

در رده دوم قرار گرفــت و فاطمه فتحیــان نماینده هیات 
تکواندو استان لرســتان با 24/245 امتیاز سکوی سومی را 

به نام خود زد.
مریم محمودنژاد (هیات تکواندو اســتان دزفول)، پریســا 
ســادات صالحی (آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن)، یلدا 
گلی میشی (فجر)، زهرا شــعبانی (هیات تکواندو لنگرود)، 
هلیا مظفری (هیات تکواندو شهرستان قدس)، فائزه عابدی 
(هیات تکواندو شمال شــرق)، (هیات تکواندو خوزستان) و 
آیدا رضائیان (هیات تکواندو اســتان سمنان الف) به ترتیب 

در رده چهارم تا یازدهم قرار گرفتند

شورای اسالمی شــهر تنکابن با کسب 352 امتیاز بر سکوی 
اول ایستادند، حدیث محسن زاده نماینده تیم هیات تکواندو 
لنگرود با کســب 42/251 امتیاز جایگاه دومی را کسب کرد 
و ســپیده میرزائی نماینده تیم هیات تکواندو استان فارس با 

5/251 بر سکوی سومی ایستاد.
راضیه حمیدانی (هیات تکواندو اســتان خوزستان)، فاطمه 
حسن پور (هیات تکواندو شمال شــرق)، ساغر آقایی (فجر)، 
فاطمه ولی پور (آکادمی تکواندو ابزار و یراق توســن)، مائده 
منصوری (هیات تکوانــدو البرز)، ریحانه قلــی زاده (هیات 
تکواندو شهرستان کرج) و هانیه غیبی (شهید نادری ابهر) به 

ترتیب در رده چهارم تا دهم قرار گرفتند.

نوروزی از تیم فرمانیه نیز با 245/5 رده سوم را به خود 
اختصاص داد.

مهدی مهدی خوانلو (هیات تکواندو زنجان)، امیرمحمد 
مینویی (عرش)، محمدمهدی کاظمی (آکادمی تکواندو شهر 

قدس)، علیرضا جاللی (یزدان اهواز)، ایلیا عمرانی (ملوان 
نداجا)، عرفان قاسم نژاد (هیات تکواندو چالوس)، مرتضی 
تورنگ (هیات تکواندو بهارستان)، احمدرضا فالح (هیات 

تکواندو استان فارس)، محمدرضا خاوری (مرحو حاجی پور 
بابل)، محراب قاسمی (آینده سازان هیات تکواندو مرکزی) 

و حسین حاجی وند (جوانان) به ترتیب در جایگاه چهارم تا 
چهاردهم قرار گرفتند.
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کمیته   فرهنگى

کمیته   فرهنگى

امضاي تفاهم نامه همکاري بین باشگاه ملوان نداجا و فدراسیون تکواندو

تجلیل سازمان بسیج مستضعفین از ورزشکاران جوانمرد

تقدیر از سه قهرمان ملى و مربیان پیشکسوت تکواندو

در راستاي همکاری و استفاده از پتانسیل های موجود در دو مجموعه، تفاهم نامه همکاري مشترک میان فدراسیون تکواندو 
کشورمان و باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان نداجا به امضا رسید.

با امضاي این تفاهم نامه ما بین سیدمحمد 
پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو و ناخدا 
یکم تفنگــدار دریایی محمــود آذرگون 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، باشــگاه ملــوان حضــوری قوی و 
قدرتمنــد در لیگ های تکوانــدو خواهد 
داشــت و در انجام هر چه بهتر طرح های 
استعداد یابی در سطح کشور نیز مشارکت 

هفدهمین دوره مراسم تجلیل از ورزشکاران 
جوانمــردي که در مقابل حریفانــی از رژیم 
صهیونیستی به میدان نرفتند با حضور سردار 
پاسدار غالمحسین غیب  پرور، سردار پاسدار 
آذرنوش رییس بسیج ورزشکاران، ابو شریف 
نماینده جنبش مردم مظلوم فلسطین، محمد 
رضا داورزنی معاون قهرمانــی وزیر ورزش و 
جوانان، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی 
وزیر ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی رییس 
کمیته ملی المپیک، مهــدی تاج و محمود 
خسروی وفا روسای فدراسیونهای فوتبال و 

روز 17 شوال سالروز نمایشی از پهلوانی است که 
حیدرکرار علی (ع) برای همه انسان های تاریخ 
به تصویر کشید. موال علی (ع) به ما آموخت که 
پهلوانی آمیخته با فتوت و جوانمردی و شامل 
صفاتی همچون تواضع و کظم غیظ؛ حق پرستی 
و حقیقت طلبی؛ دیانت و صداقت؛ شجاعت و 
شهامت؛ ظلم ستیزی و مقاومت؛ گذشت و ایثار؛ 

و پرهیز از ُعجب و غرور است.
به همین مناسبت که آغاز هفته فرهنگ پهلوانی 
و پاسداشت ارزش های اخالقی و تقارن آن با روز 

ویژه ای می نماید.
همکاری، تعامل، هماهنگی و پشتیبانی از 
امور برگزاری و میزبانی مسابقات قهرمانی 
اســتانهای کشور بر اســاس تقویم ساالنه 
فدراسیون با همکاری هیات هاي استانی ، 
برگزاری و میزبانی مسابقات چند جانبه و 
بین المللی، برگزاری دوره های آموزشــی 
به لحاظ ارتقاء سطح داوران و مربیان آجا 
و نداجا از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

جانبازان و معلوالن ، سرمربیان تیمهای ملی 
ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی برگزار شد.

ستاره چابکی، یلدا ولی نژاد، فرزان عاشورزاده، 
محمدطه حســینی و هادي حسینی از ملی 
پوشان تکواندو کشورمان بودند که طی این 

مراسم از آنها تجلیل به عمل آمد.
همچنین در پایــان این مراســم از خانواده 
شهدای مدافع حرم و خانواده شهید حسین 
بنی اردالن از شهدای اقدام تروریستی داعش 

که در مجلس اتفاق افتاد نیز قدردانی شد.

عفاف و حجاب نامگذاری گردید، فدراسیون 
تکواندو از سه قهرمان ملی و مربیان پیشکسوت 

تکواندو تجلیل کرد.
در این مراسم که با حضور سید محمد پوالدگر 
رییس فدراســیون و فاطمه جاللی مسئول 
کمیته فرهنگــی برگزار شــد از غالمرضا آقا 
کثیری، مریم عربــی و علیرضا نصر آزادانی به 
عنوان نمایندگانی از مربیان و قهرمانان ارزشی 
و با اخالق و حافظان حجاب و عفاف در تکواندو 

کشور تجلیل به عمل آمد.
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نخســتین جلســه کمیته ورزشکاران 
WTآذرماه ســال گذشــته با حضور 
رییس و دبیرکل فدراســیون جهانی 
تکواندو در «باکــو» آذربایجان برگزار 
شد که در این جلسه ورزشکاران درباره 
تقویم مســابقات، برگزاری مسابقات، 
قوانین و امنیت ورزشــکاران به بحث و 
گفتگو پرداختند و نظرات و پیشنهادات 
خود را برای ارتقا هریک از این حوزه ها 
اعالم کردند که یوسف کرمی به عنوان 
نماینده مردان قاره آسیا در این جلسه 

حضور داشت.

WT دومین جلسه کمیته ورزشکاران
نیز 7 تیرمــاه ســال جاری همزمان با 
بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی 
جهان با حضور یوسف کرمی در سالن 
«تکوانــدو وان» موجــو (کره جنوبی) 

برگزار شد.
یوســف کرمی کاپیتان اسبق تیم ملی 
کشــورمان دارای مــدرك تحصیلی 
دکتری جامعه شناســی ورزش و یکی 
از پرافتخارتریــن تکوانــدوکاران قاره 
کهن آســیا اســت که در کارنامه وی 
در مدت بیش از یک دهــه حضور در 

تیم هــای ملی، مدال هــای رنگارنگ 
المپیک، قهرمانی جهان، جام جهانی، 
قهرمانی آســیا، بازي هاي آســیایی و 
تورنمنت هــای بین المللی به چشــم 
می خورد که به همیــن منظور از این 
نماینده پرافتخار برای حضور در جلسه 
کمیته ورزشــکاران فدراسیون جهانی 

دعوت به عمل آمده بود.
در پایان این جلســه دو نفر از اعضای 
کمیته ورزشکاران (یک مرد و یک زن) 

به عنوان رییس جلسه انتخاب شدند. 

WT حضور یوسف کرمى در جلسه کمیته ورزشکاران

لوگو و نام اختصارى 
فدراسیون جهانى تکواندو تغییر کرد

برگزاري اولین دوره مسابقات «گرند ِاسلم» با حضور نخبه هاي تکواندو جهان

با موافقت شورای اجرایی فدراسیون جهانی مبنی بر تغییر نام و لوگوی این نهاد بین المللی، در مجمع عمومی فدراسیون جهانی 
در سال 2017 از این تغییرات رونمایی شد.

مجمع عمومی فدراسیون جهانی تکواندو روز 2 تیرماه سال جاری با حضور نمایندگان 187 کشور 
عضو و به ریاست دکتر«چانگ وون چو» در هتل «تی رول» شهر موجو در کره جنوبی برگزار شد.

در این جلســه موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از مباحثی که در ابتدای این جلسه 
مطرح شد پرده برداری از لوگو و نام اختصاری فدراسیون جهانی بود. بر این اساس از نام اختصاری 
 WT (WORLD  TAEKWONDO) حذف و از این پس F فدراســیون جهانی حرف

نمایش داده خواهد شد و مورد استفاده قرار می گیرد.

به منظور افزایش مخاطبین و مشارکت بیشتر رسانه ها در به تصویر کشیدن ورزش تکواندو، فدراسیون جهانی این رشته تصمیم 
گرفت تا مسابقات «گرند اِسلم» را در تقویم رویداد هاي خود قرار دهد.

این رقابت ها با حضور بهترین های تکواندو جهان در دو گروه زنان و مردان در اوزان المپیکی برگزار خواهد شد 
که به قهرمان مسابقات 70 هزار دالر، نایب قهرمان 20 هزار دالر و نفر سوم 10 هزار دالر پاداش تعلق می گیرد.

قهرمان المپیک ریو 2016، 2 طالیی مسابقات قهرمانی جهان (به علت وجود 8 وزن جهانی)، دارنده مدال طال 
فینال گرندپری 2017، نفرات اول، 3 مرحله گرند پری 2017، قهرمان فینال گرندپری 2016، یک سهمیه برای 
کشور میزبان و 3 ورزشکاری که از دیگر رشته های رزمی و از طریق تورنمنت انتخابی پیش از گرندپری براساس 

قوانین فدراسیون جهانی تکواندو به جمع نفرات فوق اضافه خواهند شد.
در صورتی که یک ورزشکار در دو دوره گرندپری موفق به کسب مدال طال شده باشد، بر اساس رنکینگ المپیکی، 
تکواندوکار دیگری که در رده بندی در میان 8 هوگوپوش برتر است برای حضور در مسابقات «گرند اِسلم» معرفی 

خواهد شد.
در مجموع 12 ورزشکار (در هر وزن) در این مسابقات شرکت خواهند کرد و این رویداد از اواخر سال 2017 به 

میزبانی شهر «ووشی» چین آغاز می شود.

 کشور 

در این جلســه موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از مباحثی که در ابتدای این جلسه 
مطرح شد پرده برداری از لوگو و نام اختصاری فدراسیون جهانی بود. بر این اساس از نام اختصاری 



1396      شهریورماه 1396      شهریورماه 1396 16شماره 16شماره 16

TAEKWONDOتکــوانــدو 142



16      شماره 16      شماره 16 1396شهریورماه 1396شهریورماه 1396

TAEKWONDO
MARCH - SEP 2017

تکــوانــدو TAEKWONDO143

ملى پوشان  تکواندو کشورمان مدالهاى خود را تقدیم خانواده هاى 
شهداى ورزشکار مدافع حرم کردند

مراسم تجلیل و تکریم از شهدای شاخص ورزشکار مدافع حرم و خانواده های این عزیزان 
به همراه یکی از خانواده های محترم آتش نشانان شهید در آکادمی ملی المپیک برگزار 
شد که طی آن قهرمانان ورزش کشورمان مدالها خود را تقدیم خانواده های این عزیزان 

کرده و بطور نمادین پالك های شهدای عزیز را به گردن آویختند.
در این مراسم مبینا نژاد مدال طالی قهرمانی نوجوانان جهان خود را تقدیم خانواده شهید 

روزبه هلیسایی کرد، زهرا پوراســماعیلی قهرمان نوجوانان جهان مدال خود را تقدیم 
خانواده شهید امیررضا علیزاده و امیر محمد بخشی نیز مدال طالی نوجوانان جهان را 

تقدیم خانواده شهید هاشم دهقانی نیا کرد.
همچنین بهنام اسبقی مدال طالی قهرمانی جهان خود را تقدیم خانواده آتش نشان شهید 

امیر حسین داداشی کرد.

کمیته 
  فرهنگى



1396      شهریورماه 1396      شهریورماه 1396 16شماره 16شماره 16

TAEKWONDOتکــوانــدو 144

برپایی اردوي مشترك مردان 
تکواندوکار با تیم ملی نروژ

با درخواست فدراسیون تکواندو نروژ اردوي مشترک تکواندوکاران این کشور با تیم ملی مردان اعزامی به بیست و سومین 
دوره مسابقات قهرمانی جهان 2017 در «مرکز جهانی تکواندو» کشورمان برگزار شد.

آرمین هادی پور، فرزان عاشــورزاده، میرهاشم حســینی، ابوالفضل یعقوبی، 
مسعود حجی زواره، پوریا عرفانیان، سعید رجبی و سجاد مردانی تکواندوکاران 
اعضاي تیم ملی کشــورمان بودنــد که با هدایت «مهدي بی بــاك» به عنوان 
سرمربی و «علیرضا نصرآزادانی» و «هادي افشــار» به عنوان مربی تمرینات 

خود را پیگیري کردند.
جان آسپ و ریچارد آندره اردمان ملی پوشــان نروژي به همراه دیوید فیلیپ 
(سرمربی) و پرویز شهرکی (مدیر فنی) در این اردو حضور پیدا کرده و  به مدت 

10 روز تمرینات مشترکی را با هوگوپوشان کشورمان پشت سر گذاشتند.
دیوید فیلیپ «ســرمربی» تیم ملی نروژ پس از پشت سر گذاشتن تمرینات با 
بیان اینکه در این اردو تجربه خوبی را کسب کردند گفت: ما احتیاج داشتیم تا 
با بهترین هاي جهان تمرین کنیم و خوشبختانه در این اردو تمرینات عالی را 

با تیم ایران در مرکز جهانی تکواندو این کشور پشت سر گذاشتیم.
وي اینطور ادامه داد: در این اردو تکواندوکاران تیم ملی کشــورمان توانستند 
سطح فنی خود را ارتقا بخشند و برایمان از اهمیت باالیی برخوردار بود که در 

کنار تکواندوکاران ایرانی تجربیات ارزشمندي را کسب کنیم.
سرمربی تیم ملی نروژ یادآور شد: ایران هوگوپوشان خوب و با جسارتی را در 
اختیار دارد و همیشه دلم می خواســت از نزدیک در جریان تمرینات این تیم 

قرار بگیرم.
وي در پایان با ابراز رضایت از درخواســت برپایی این اردوي مشــترك گفت: 
نخســتین حضور در ایران را تجربه می کنم و این فرصــت را براي تیم فراهم 
می کنم تا در آینده نیز با تیم ایران تمرین داشــته باشــیم و از تجربیات آنها 

استفاده کنیم.
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فعالیت هاي کمیته استعدادیابی فدراسیون تکواندو

برگزاري نشست تخصصى کمیته استعدادیابى

کمیته   
استعدادیابى

کمیته   
استعدادیابى

شروع کار کمیته اســتعدادیابی فدراسیون تکواندو در سال 96 
با برگــزاري دوره بازآموزي براي مربیان اســتعدادیاب تکواندو 

آغاز گردید.
در این دوره سعی بر هماهنگی تمامی مربیان و آشنایی و سنجش 
این مربیان براي اجراي هر چه بهتر فرایند استعدادیابی بوده که  
با آموزش مبحث اســتعدادیابی در دوره هاي هماهنگی مربیان 
سراسر کشــور با بهره گیري از مربیان استعدادیاب این مبحث 
براي تمامی مربیان تکواندو در تمامی درجات، آموزش داده شد 
و با توجه به اطالعات انتقال یافته  مورد  اســتقبال بسیار خوب 

مربیان  قرار گرفت. 
در ادامه برنامه هاي ســال 1395 پس از تشــکیل پایگاه هاي 
استعدادیابی تکواندو در سراسر اســتانهاي کشور در آغاز سال 
1396 شیوه نامه اجراي فرایند اســتعدادیابی رشته تکواندو به 
تمامی پایگاه ها ابالغ و در دســتور کارشــان قرار گرفت که با 
مراجعه به سایت فدراسیون دسترســی به این شیوه نامه براي 
تمامی مربیان و عالقمندان امکان پذیر اســت. طی این فرایند 
افراد پس از سنجش هاي مورد نظر در صورت دریافت نمره باال 
در رشته تکواندو به عضویت پایگاه درآمده و به شکل رایگان زیر 
نظر مربیان برتر استان آموزش خواهند دید و طی دوره اي مورد 

نشست تخصصی مسئوالن و کارشناسان کمیته هاي 
استعدادیابی هیات هاي استانی به منظور مشخص نمودن 
ادامه فرآیند اســتعدادیابی در سال جدید و برگزاري 
آزمون صالحیت فنی کارشناسان این حوزه با حضور 

سنجش مکرر قرار خواهند گرفت.
 شایان ذکر است در ســال 95 با برگزاري جشنواره هاي متعدد 
استعدادیابی در اســتانهاي آذربایجان شرقی- البرز- اصفهان- 
ســمنان- قم بیش از  2 هزار نونهال دختر و پسر مورد سنجش 
قرار گرفتند و  از میان آنها کسانی موفق به اخذ نمرات برتر عضو 

پایگاه هاي استعدادیابی استان هاي مربوطه شدند. 
در ادامه برگزاري جشنواره ها استعدادیابی در سراسر کشور در 
سال جدید نیز  در اســتان هرمزگان و جزیره کیش با برگزاري 
جشــنواره اســتعدادیابی تکواندو  شــاهد اســتقبال بی نظیر 

عالقمندان به این رشته المپیکی بودیم. 
همچنین طبق فرایند اســتعدادیابی رشــته تکواندو سنجش 
دوره اي قهرمانان شــرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوري 
از طریق پایگاه ها و کمیته استعدادیابی فدراسیون صورت می 
پذیرد که با بررســی دوره اي افراد چگونگی رشــد و پیشرفت  

ورزشکار  را در دستور کار خود قرار داده است. 
کمیته استعدادیابی فدراسیون تکواندو به منظور سهولت و اجراي 
هرچه بهتر این فرایند در سراســر کشــور برگزاري دوره جدید 
تربیت مربی استعدادیاب ورزش تکواندو را مهرماه سال جاري در 

فدراسیون برگزار خواهد کرد.

نمایندگان تمامی استان هاي کشور فروردین ماه در خانه 
تکواندو برگزار شد. حضور کارشناسان تکواندو در این 
آزمون و کسب نمره قبولی براي ادامه فعالیت در کمیته 

استعدادیابی هیات ها الزامی بود.
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فعالیت هاي کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون تکواندو

فعالیت هاي علمی پژوهشی:
1- حمایت از پایان نامه ها و طرح هاي پژوهشی مرتبط با تکواندو

2- تدوین و نگارش مقاالت علمی پژوهشی
3- حضور در همایش هاي علمی کشوري و بین المللی
4- تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی ورزش کشور

5-تهیه محتوای علمی و کاربردي ویژه تکواندوکاران و انتشارآن بر روي سایت فدراسیون تکواندو 

فعالیت هاي پژوهشی کاربردي:
1- ارائه پیشنهاد برگزاري طرح تحول مربیگري و تدوین عناوین و سرفصل هاي آموزشی دوره

2- برگزاري اولین دوره مربیگري درجه 3 تکواندو به روش پودمانی (طرح تحول) با همکاري مرکز علمی کاربردي و کمیته آموزش فدراسیون با حضور 
107 تکواندوکار

3- ارائه پیشنهاد برگزاري آزمون هاي ارتقا کمربند به شیوه نوین(طرح تحول آزمون) به کمیته آزمون فدراسیون
4- همکاري با کمیته داوران فدراسیون در تدوین نظام ارزشیابی داوران

5- بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاري لیگ به صورت منطقه اي و برگزاري لیگ هانمادانگ و ارائه پیشنهادات به سازمان لیگ
6- بررسی شیوه هاي ارتقا کیفیت و زیبایی مسابقات تکواندو با تاکید بر تشویق ضربه هاي چرخشی و پرشی و ارائه پیشنهادات به کمیته فنی فدراسیون

طرح تحول مربیگري

طرح تحول آزمون

حضور در همایش هاي علمی و پژوهشی

کمیته   
پژوهش

کمیته پژوهش فدراسیون تکواندو از سال 1394 
فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نموده است. این 
کمیته مسئولیت رفع نیازهاي علمی و پژوهشی کمیته 

هاي اجرایی فدراسیون را بر عهده دارد که نتیجه 

با  و  تکواندو  مربیان  فنی  و  علمی  سطح  ارتقا  منظور  به 
دوره  تخصصی  هاي  جنبه  تقویت  و  کیفیت  افزایش  هدف 
 3 درجه  مربیگري  تحول  طرح  تکواندو،  مربیگري  هاي 
در  کارشناسی  بررسی  سال   2 از  پس  پودمانی  روش  به 
آموزشی  ریزي  برنامه  دفتر  تایید  مورد   95 اسفندماه 
دوره  این  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  جوانان  و  ورزش  وزارت 
شود. گذاشته  اجرا  به   1396 سال  در  آزمایشی  صورت  به 
بخش  دو  در  آموزش  ساعت   172 بر  مشتمل  دوره  این 

با هدف عدالت محوري و افزایش شفافیت برگزاري آزمون هاي ارتقا کمربند همچنین ارتقا دقت و نظم آزمون هاي ارتقا کمربند، 
طرح تحول آزمون هاي ارتقا کمربند به کمیته آزمون پیشنهاد و به صورت آزمایشی در آزمون هاي دان 5 به باال به اجرا در آمد.
شده  کسب  نمرات  میانگین  صورتیکه  در  و  گذاشته  سر  پشت  را  آزمون  مراحل  تمام  تکواندوکار  طرح  این  در 
طرح  این  دیگر  تمایز  وجه  گردد.  می  باالتر  درجه  دریافت  به  مفتخر  و  قبول  شود،   74 از  باالتر  وي  توسط 
ممتحن   2 از  استفاده  و  آزمون  مورد  مختلف  مهارتهاي  براي  ضریب  اعمال  آزمون،  گزاري  بر  قبلی  شیوه  با 
است. کرده  فراهم  دوره  در  کنندگان  شرکت  براي  بیشتري  رضایتمندي  که  است  آیتم  هر  ارزیابی  براي 

مطالعات و بررسی هاي خود را در دو بخش پژوهش 
هاي علمی و پژوهش هاي کاربردي به صورت کاربردي 

در آورده و در اختیار تکواندوکاران و کمیته هاي 
تخصصی فدراسیون قرار می دهد.

بوده  ساعت)   64) عملی  و  ساعت)   108) تئوري  دروس 
و  پنجشنبه  روزهاي  در  و  ترم  یک  طی  متقاضیان  و 
آزمون  که  می گذارند  سر  پشت  را  مذکور  دوره  جمعه 
شد. خواهد  برگزار  جامع  صورت  به  نیز  دوره  این 
سعی  دوره  این  هاي  سرفصل  و  عناوین  تعیین  در 
تخصصی  دروس  تئوري  مبانی  آموزش  بر  عالوه  شده 
که  شود  انتخاب  اي  گونه  به  مطالب  ورزشی،  علوم 
سازد. مرتفع  نیز  را  تکواندوکاران  تخصصی  نیازهاي 

توسط  متعددي  پژوهشی  و  علمی  مقاالت  کمیته  این  فعالیت  سال  دو  طی  در  پژوهش،  کمیته  رسالت  به  نظر 
است.  شده  ارائه  المللی  بین  و  ملی  علمی  مجامع  در  و  درآمده  نگارش  به  پژوهش  کمیته  عضو  تکواندوکاران 
ارائه مقاله در دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی به میزبانی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري(اردیبهشت 1396) و ارائه 10 عنوان مقاله و ایراد سخنرانی در ششمین سمپوزیوم بین المللی تکواندو به میزبانی 
فدراسیون جهانی («موجو» کره جنوبی - 2017) از دیگر دستاوردهاي علمی پژوهشی کمیته پژوهش فدراسیون تکواندو می باشد. 
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عملکرد کمیته آزمون در این 6 ماه به شرح ذیل است:

کمیته   آزمون

حضور20هزارنفر در آزمون فدراسیون تکواندو

1- برگزاری سه دوره آزمون ارتقاء کمربند قرمز تا دان و پوم دو در دو بخش مردان و زنان در سراسر کشور
2- برگزاری سه دوره آزمون ارتقا کمربند دان و پوم سه تا دان و پوم چهار در بخش مردان به میزبانی استان های گلستان، چهارمحال بختیاری، قم، 

هرمزگان، بوشهر و گیالن و یک دوره در بخش زنان به میزبانی استان آذربایجان شرقی و اصفهان
3- برگزاری یک دوره آزمون ارتقا کمربند دان پنج و شش مردان و آزمون دان پنج زنان در خانه تکواندو فدراسیون

4- برگزاری یک دوره آزمون دان 7 مردان در خانه تکواندو فدراسیون 
5- گرفتن آدرس و ارسال 530 حکم کوکی وان توسط پست
6- مرتب کردن و تنظیم بیش از 500 حکم کوکی وان جدید

7- گرفتن سوابق و رسیدگی به درخواست صدور احکام المثنی
8- بررسی و اصالح بانک اطالعات تکواندوکاران در سراسر کشور

نخست  ماه   6 در  تکواندو  فدراسیون  آزمون  کمیته 
بخش  این  گذاشت.  سر  پشت  را  پرفشاری  کاری  روزهای 
سال  اول  نیمه  در  دارد  برعهده  را  سنگینی  وظیفه  که 
کرد. برگزار  نفر  هزار   20 از  بیش  حضور  با  را  آزمون   10

سال  شهریورماه  از  فدراسیون  سوی  از  صدرشده  احکام 

تکریم  منظور  به  و  فدراسیون  ریاست  موافقت  با  گذشته 
قبول  برای  با پست سفارشی  تسهیل خدمات  و  هنرجویان 
شدگان ارسال می گردد و بر همین اساس طی مدت زمان 
می گیرد. قرار  تکواندوکاران  اختیار  در  نیز  احکام  کوتاهی 

در شش ماهه نخست جاری صورت گرفت؛
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کمربند تکواندوکاران طرح «زکات ورزشى» اهدا شد
با حضور مسئول آموزش فدراسیون جهانی،

کمیته   
همگانى

مراسم اهداي کمربند هوگوپوشــان طرح «زکات ورزشی» 21 اسفندماه سال 
گذشــته با حضور «ایل چول کیم» رییس دپارتمان آموزش فدراسیون جهانی 
تکواندو، ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، محمدامین نامجو 
(رییس کمیته آموزش)، مسعود لشــگري (دبیر هیات تکواندو استان تهران)، 
شیما باباپور (مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون)، جواد الیاسی (مسئول 
کمیته همگانی فدراسیون و طرح زکات ورزشی)، مرضیه باالزاده (نایب رییس 
بانوان هیات تکواندو استان تهران)، ایزدپناه قجاوند (مسئول طرح زکات ورزشی 
استان تهران)، شــیوا دولت آبادي (مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار)، 
لیال دبانی (رییس انجمن حمایت از کودکان کار) و شیرین حیدري (مدیر خانه 
کودك شوش) در ورزشگاه «شهید معتمدی» واقع در خیابان شوش برگزار شد.

فدراسیون تکواندو از مردادماه سال 1395 با راه اندازی طرح «زکات ورزشی» 
به منظور ارائه خدمات آموزشــی و حمایت از کودکان کار، اقشــار آسیب پذیر 
و کــم درآمد جامعه و پناهجویــان افغان که عالقمند به یادگیری این رشــته 
ورزشــی هســتند، مکان های خاصی را در نظر گرفته و با همکاری موسسات 
خیریه اقــدام به تعلیم و آموزش عالقمندان نموده اســت که بــا پایان مرحله 

نخســت این دوره آموزشــی کمربند زرد 27 نفر از هنرجویــان دختر نونهال 
و نوجوان و 3 هوگوپوش خردســال پســر که زیر نظر زهــرا آذروند موفق به 
گذراندن این دوره آموزشی شده اند توسط رییس فدراسیون تکواندو اهدا شد.
در این مراســم ســید محمد پوالدگر ضمن آرزوی موفقیت و ســالمتی برای 
هنرجویانی که موفق به کسب نخستین کمربند تکواندو خود شده اند، گفت: از 
تمامی شما هنرجویانی که با تالش و کوشش توانستید نخستین درجه کمربند 
تکواندو را کســب نمایید تشــکر می کنم. امیدوارم بتوانید در این رشته رزمی 
موفقیت های بزرگی را کسب نمایید، فدراســیون تکواندو نیز برای رسیدن به 
این موفقیت همراهیتان خواهد کرد تا این دوره های آموزشی مداوم و منسجم 
پیگیري شود و در آینده شاهد درخشش شما در میادین ملی و بین المللی باشیم.
حاصل  موفقیت  و  تهران  در  زکات  طرح  آزمایشی  اندازی   راه  به  توجه  با 
اجرایی  بخشنامه  اول   فاز  گذشته،  سال  در  طرح  این  اجراي  از  شده 
و  ایالم  لرستان،  کردستان،  استان  چهار  به   1396 سال  در  فوق  طرح 
دارد  نظر  در  فدراسیون  همگانی  کمیته  شد،  ابالغ  بلوچستان  و  سیستان 
نماید. اجرایی  استانها  اکثر  در  را  طرح  این  بعدي  فاز  آتی   سالهاي  در 


