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2مدال برنـز 
تكواندوكاران 

كشورمــــان در 
گرندپری صوفيه
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  تیم ملی تکواندو کشــورمان یک ماه پس از حضور در مرحله دوم مسابقات گرندپری ژاپن که در آن موفق به کسب یک مدال 
طال، نقره و برنز شــده بود، در مرحله سوم رقابت های گرندپری بلغارستان حضور پیدا کرد. این رقابت ها که 26 و 27 مهرماه 

برگزار شد با کسب 2 مدال برنز توسط هادی پور و احمدی همراه بود.

فهیمه ارسنجانی

در ادامه تالش تکوانــدوکاران جهان 
برای کسب امتیاز و اخذ جواز حضور در 
بازی های المپیک 2020، مرحله سوم 
رقابت های گرندپری در صوفیه برگزار 
شد که تیم ملی تکواندو ایران با ترکیب 
آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، 
سروش احمدی، سجاد مردانی و سعید 

رجبی به مصاف رقبایش رفت.
تکوانــدوکاران کشــورمان که ضربه 
روانی و امتیازی ســنگینی را پس از 
مسابقات جهانی متحمل شده بودند 
تالش کردند تا در تمامــی رویدادها 
موفق عمــل کرده و توانایــی خود را 
نشان دهند و امتیازات از دسته رفته 
را جبــران نمایند کــه در این رویداد 
نیز شــاهد بودیم آرمین هادی پور و 
سروش احمدی توانستند مدال برنز 

کسب نمایند.
این رقابت ها طی روزهــای 26 و 27 
مهرماه پیگیری شــد که در این روز 
آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی 
و سروش احمدی نمایندگان تکواندو 
ایران بودند؛ هادی پــور نماینده وزن 
اولی کشورمان موفق به کسب مدال 
برنز شــد که برای تصاحب این نشان 
پس از یک دور استراحت در نخستین 
گام "آدرین ویســنته" اســپانیایی 
دارنده مدال برنــز گرندپری 2019 و 
قهرمــان اروپــا 2018 را مقتدرانه و 
24 بر 2 از پیش رو برداشت؛ در ادامه 

"میخائیل آرتامونوف" روس قهرمان 
اروپــا 2018 و دارنده مدال تورنمنت 
های مختلف را ابتدای راند ســوم 20 
تایی )24 بر 4( کــرد و راهی مرحله 

نیمه نهایی شد.
آرمین در این مرحله به مصاف "تای 
هون کیم" از کره جنوبی دارنده برنز 
المپیک ریو 2016، قهرمان بازی های 
آســیایی و مســابقات قهرمانی آسیا 
2018، قهرمان جهان 2017 و ... رفت 
و نتیجه را 30 بــر 17 واگذار کرد و به 

مدال برنز رسید.
اما میرهاشم حسینی دیگر تکواندوکار 
کشورمان در روز نخست و نماینده وزن 
دوم ایران از کســب مدال بازماند و در 
حالیکه شایستگی خود را در گرندپری 
ایتالیا برابر نماینده کره جنوبی به اثبات 
رسانده و مدال طال کسب کرده بود اما 
در این رقابت هــا در حالیکه چندان 
فاصله امتیازی با رقیب خود نداشــت 
10 اخطاره شــد و نتیجه را 37 بر 35 
به "دای هون لی" کره ای واگذار کرد.

میرهاشم حسینی با اینکه مدال را از 
دست داد اما در دو مبارزه نخست خود 
عملکرد خوبی داشت و در دیدار اول 
موفق شــد "هروان منگیو" کانادایی 
را در پایان راند دوم بــا نتیجه 48 بر 
18 شکســت دهد و در ادامه "کارل 
نیکوالس" آمریکایــی را 19 بر 7 از 

پیش رو برداشت.

سروش احمدی آخرین نماینده ایران 
را در روز اول رقابت ها بود که توانست 
بر سکوی ســومی گرندپری بایستد و 
14.4 به امتیازات خــود در رنکینگ 
المپیکی اضافه کند؛ هوگوپوش وزن 
دومی ایران در نخســتین دیدارموفق 
شد "دیالن چالموتو" از فرانسه را 20 
بر18 شکست دهد؛ در ادامه به مصاف 
"جواد آچاب" بلژیکی رفت و با نتیجه 

9 بر 8 به برتری رسید.
سروش سپس توانست "عبدالرحمان 
وائل" مصــری را 9 بــر 8 از پیش رو 
بردارد اما در مرحله نیمه نهایی و برابر 
"دای هون لی" از کره جنوبی دارنده 
مدال برنز المپیــک ریو 2016، طال و 

برنز قهرمانی جهان 2017 و 2019، 
نقره و برنــز گرندپــری 2019، برنز 

گرنداســلم 2018، طالی بازی های 
آسیایی 2018 و ... نتیجه را 44 بر 15 

واگذار کرد و به مدال برنز رسید.
ســجاد مردانی و ســعید رجبی دو 
هوگوپــوش ســنگین وزن تکواندو 
کشــورمان بودند که در روز دوم این 
رقابت ها به مصاف رقبای خود رفتند 
اما تالششان ثمر بخش نبود و از کسب 

مدال بازماندند.
مردانی تکواندوکار وزن 80+ کیلوگرم 
در نخســتین دیدار به مصاف "گیل 
یانگ بیون" از کره جنوبی رفت، نتیجه 
را 30 بر 13 واگذار کرد و از دور رقابت 
ها کنار رفت. رجبی هم در اولین گام 
توانست " آندره برگرون" کانادایی را 
8 بر 4 از پیش رو بردارد اما در دومین 
مبارزه برابر "کیــو دون " این   از کره 
جنوبی قهرمان دور قبل مســابقات 
گرندپــری 2019، نایــب قهرمــان 
گرنداسلم 2018، قهرمان آسیا 2018 
نتیجه را 10 بر 4 واگذار کرد و مدال را 

از دست داد.
در نهایت سومین مرحله گرندپری در 
سال 2019 با کسب 2 مدال برنز برای 
تیم 5 نفره کشــورمان به پایان رسید 
تا تکواندوکاران در ادامه خود را برای 
حضور در فینال گرندپری به میزبانی 
مسکو که از اهمیت باالیی برای کسب 
جواز حضــور در بازی هــای المپیک 

توکیو برخوردار  بود، آماده کنند.

 سومـــین مرحله گرندپرى 
در سال 2019 با کسب 2 مدال 

برنز براى تیم ملی کشورمان به 
پایان رسید 
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ایمان اکبرزاده )وزن 54- کیلوگرم(، محمدحســن پلنگ افکن )وزن 58- کیلوگرم(، کامران مردانی پور )وزن 
63- کیلوگرم(، محمدمهدی عمادی )وزن 68- کیلوگرم(، امیرمحمد بخشــی )وزن 74- کیلوگرم(، عرفان 

ناظمی )وزن 80- کیلوگرم(، بابک عباســی )وزن 87- کیلوگرم( و حســن باغگرایی )وزن 87+ کیلوگرم( 
نمایندگان کشورمان در این رویداد بودند که در نهایت پرونده تیم ایران با کسب یک مدال نقره )ایمان 

اکبرزاده( و 3 مدال برنز )محمد حسن پلنگ افکن، محمد مهدی عمادی و امیرمحمد بخشی( بسته 
شد.

ایمان اکبرزاده برای کســب نشــان نقره  این رقابت ها، در نخستین دیدار نماینده قطر را 25 بر 2 
شکست داد، در ادامه هوگوپوش یونان را 24 بر 4 از پیش رو برداشت، سپس بر نماینده آمریکا 
22 بر یک غلبه کرد. ایمان در مرحله نیمه نهایی نیز برابر نماینده مصر 16 بر 5 به برتری رسید 

اما در فینال نتیجه را 31 بر 22 به هوگوپوش برزیلی واگذار کرد و صاحب گردن آویز نقره شد.

محمد حسن پلنگ افکن در نخستین گام با نتیجه  28 بر 21 نماینده قزاقستان را شکست 
داد، در ادامه به مصاف هوگوپوش تونس رفت و 18 بر 7 به برتری رســید، ســپس نماینده 
مصر را 22 بر 10 شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی نتیجه را برابر تکواندوکار چین 28 

بر 11 واگذار کرد.
محمدحسن برای کسب مدال برنز باید با نماینده کره جنوبی مبارزه می کرد که با نتیجه 

13 بر 9  برابر وی به برتری رسید و بر سکوی سومی المپیک نظامیان ایستاد.
محمدمهدی عمادی در اولین دیدار با نتیجه 39 بر 5 برابر کویت به برتری رسید، سپس 
به مصاف نماینده تونس رفت و 38 بر 11 پیروز شد اما در مرحله یک چهارم به هوگوپوش 

برزیلی نتیجه را 22 بر یک واگذار کرد.
محمدمهدی با فینالیست شدن حریف برزیلی به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. وی در 
این مرحله برابر نماینده قزاقســتان با نتیجه 34 بر 21 پیروز شد و در ادامه و برای کسب 

مدال برنز نیز هوگوپوش بلغارستان را 20 بر 9 شکست داد و به مدال برنز رسید.

امیرمحمد بخشــی موفق شــد برابر نماینده برزیل با نتیجه 14 بر صفر به برتری برسد و بر 
ســکوی سومی بایستد. امیرمحمد در نخستین گام برابر نماینده مصر 19 بر 6 پیروز شد؛ در 

ادامه به مصاف هوگوپوش آلمان رفت و نتیجه را 18 بر 4 به نفع خود به پایان رساند. وی در 
سومین دیدار با تکواندوکار کره جنوبی مبارزه کرد که از ناحیه پا آسیب دید و 9 بر 6 نتیجه را 

واگذار کرد و برای کسب مدال برنز می بایست با نماینده برزیل مبارزه می کرد.

هدایت این تیم برعهده محمدرضا زوار به عنوان سرمربی بود.
رقابت های المپیک نظامیان جهانG 2 بود و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 20، 12 و 7.20 امتیاز در 

راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق گرفت.

 هفتمین دوره بازی های المپیک نظامیان جهان  )سیزم( 2019 در بخش تکواندو 
با حضور 244 هوگوپوش از 47 کشــور از روز یکم آبان ماه 1398 به مدت 4 روز در 

"ووهان" چین برگزار شد.

سه  درجه  داور  قنبری  اشرف  علی 
بین المللی تکواندو کشــورمان در 
)ســیزم(  جهان  نظامیان  المپیک 

2019 به قضاوت پرداخت.

قضاوت قنبری در المپیک نظامیان جهان 2019

4 مدال، سهم تكواندو ايران از المپيک نظاميان جهان
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در روز نخســت امیرمهدی حشــم 
فیروز در رده ســنی باالی 19 ســال 
در آیتم نوپی چاگی و تیویوپ چاگی 
دو نشان طال را به نام خود ثبت کرد، 
لیال کشاورزی در رده سنی باالی 19 
سال نیز در آیتم نوپی چاگی و تیویوپ 
چاگی دو مدال طال بر گردن آویخت.

در روز دوم این رویــداد، جالل اقدم 
در رده ســنی باالی 40 ســال و در 

بخش های ســونال و جوموک موفق 
به کسب مدال طال شــد. ابوالحسن 
شــاهوردی مدال طالی رده ســنی 
باالی 40 سال بخش پال کیوک پا  را 

کسب کرد.
بهنــام منتظــری بر ســکوی نایب 
قهرمانی بخش پال کیوک پا رده سنی 
19 تا 39 ایستاد و رضا محمدیان نیز 
در همین رده سنی و بخش جوموک 

مدال نقره را بر گردن آویخت. شاهین 
ســاعتچی موفق به کسب نشان نقره 
بخش پال کیوکپا در رده سنی باالی 

40 سال شد.
رضا محمدیان مدال برنز بخش سونال 
رده سنی 19 تا 39 سال را کسب کرد؛ 
اکبر غفاری در بخش پال کیوک پا و 
رده سنی باالی 40 ســال بر سکوی 
سومی ایستاد، ســید ایوب موسوی 

نیز در همین رده سنی و بخش سونال 
مدال برنز را بدست آورد. امین آرامش 
فرد نماینده رده سنی 19 تا 39 سال 
در بخش پال کیوکپا نیز صاحب گردن 

آویز برنز شد.
هدایت این تیم برعهده بهنام منتظری 
به عنــوان مربی اســت. محمدامین 
نامجو نیز سرپرســتی تیم را برعهده 

دارد.

افتخارآفرينی هانمادانگ كاران كشورمان   
درمسابقات آسيايی با كسب 14 مدال رنگارنگ

 نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا هانمادانگ 2019 از 4 آبان ماه به مدت دو روز در "جاکارتا" اندونزی برگزار و نمایندگان 
ایران موفق به کسب 7 مدال طال، 3 نقره و 4 برنز شدند.



TAEKWONDO

15
نشریه تخصصی |  نیمه دوم سال  1398

تیم ملی تکواندو مردان کشــورمان به منظور کسب 
امتیاز در راســتای ارتقاء رنکینگ المپیکی که سال 
پیش از بازی های المپیک 2020 - توکیو از اهمیت 
ویــژه ای برخوردار اســت با 6 هوگوپــوش در این 

رویداد حضور پیدا کرد.
آرمین هــادی پــور )وزن 58- کیلوگــرم(، فرزان 
عاشــورزاده )وزن 63- کیلوگرم(، ســروش احمدی 
)وزن 68- کیلوگــرم(، میرهاشــم حســینی )وزن 
74- کیلوگرم(، سجاد مردانی )وزن 87+ کیلوگرم( 
و ســعید رجبی )وزن 87+ کیلوگرم( هوگوپوشــان 

اعزامی به این رویداد بودند.
در پایــان ایــن رقابت هــا با کســب 2 مــدال طال 
)احمدی و حسینی(، یک نقره )هادی پور( ، 3 برنز 
)عاشــورزاده، مردانی و رجبــی( و 20 امتیاز مردان 
ملی پوش تکواندو کشــورمان موفق شــدند عنوان 
نایب قهرمانی را کســب نمایند؛ ایــن رده بندی بر 
اســاس مجموع تیمی مردان و زنان محاســبه شده 

است.
مکزیــک بــا 3 مدال طــال، یک نقــره و 24 امتیاز 
قهرمان شد و استرالیا با 2 مدال طال و 14 امتیاز بر 

سکوی سومی ایستاد.
تیم ملــی تکواندو ایران در این رقابــت ها تنها در 

بخش مردان نماینده داشت.
هدایــت این تیم برعهده فریبرز عســکری به عنوان 
ســرمربی و علی محمد بسحاق و وحید عبدالهی به 

عنوان مربی است.
این مســابقات G 1 است و به نفرات اول تا سوم به 
ترتیــب 10، 6 و 3.60  امتیاز در راســتای افزایش 

رنکینگ المپیک تعلق می گیرد.

فرزان عاشورزاده و ســجاد مردانی به 
منظور ارتقاء رنکینگ المپیکی در این 
رویداد حضــور پیدا کرده بودند که در 
نهایت ســجاد عنوان سومی را بدست 
آورد و فــرزان در یک قدمی کســب 
مدال به دلیل آســیب دیدگی از ادامه 
رقابت ها انصراف داد و از کســب مدال 

بازماند.
فرزان عاشورزاده در وزن 63- کیلوگرم 
در نخستین دیدار با "دجانگو مریر" از 
کانــادا مبارزه کرد و در پایان راند دوم 
با نتیجه 34 بر 2 به برتری رســید، در 
ادامه به مصاف "ســیمونه سرســنزی" 
از ایتالیا رفت و 7 بر صفر پیروز شــد. 
با "جوآن جورکوئرا"  باید  فرزان سپس 
از اســپانیا مبارزه می کرد اما به دلیل 
آســیب دیدگــی از دور رقابت ها کنار 

رفت.
وزن 87+  تکواندوکار  مردانی  ســجاد 
کیلوگرم کشــورمان پــس از یک دور 

اســتراحت، ابتدا "ایوان بوالنویس" از آلمان را در پایان راند دوم 20 تایی )24-3( کرد، ســپس به مصاف "مایکون سیکوئرا" از 
برزیل رفت و درحالی که تا ثانیه 21 راند سوم 4-2 از حریف خود جلو بود به دلیل تمارض حریف و تشخیص داور به حرکت 

خطا و اصابت مشت به گردن نماینده برزیل،  بازنده اعالم شد.
هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی بود.

تورنمنت کرواســیG 1 بود و به نفرات اول تا ســوم به ترتیب 10، 6 و 3.60 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق 
گرفت.

تيم ملی ايــــران بر سكوی نايب قهرمانی ايستاد

سجاد به مدال برنز رسيد ؛ فرزان مصدوم شد

 هجدهمین دوره تورنمنت بین المللی صربستان با کسب 6 مدال رنگارنگ توسط ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

 تورنمنت بین المللی کرواسی با حضور 313 تکواندوکار روز 19 آبان ماه در شهر "زاگرب برگزار شد.

در پایان تورنمنت بین المللی صربستان؛
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اشک ها و لبخندهای 
تكوانـدو در ميدان

 مسكـــــو
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  تکواندوکاران دنیا در مسیر کسب سهمیه المپیک توکیو، در نیمه آذرماه سال 98 به شهر "مسکو" روسیه رسیدند تا شانس 
آخر خود را برای حضور در مهم ترین فســتیوال ورزشــی دنیا از طریق رنکینگ المپیک امتحان کنند. سالن ورزشی "دینامو" 
یازدهمین شهر پرجمعیت جهان در حالی 15 آذرماه میزبان فینال مســابقات گرندپری بود که 16 تکواندوکار برتر رنکینگ 
المپیک در هر 4 وزن المپیکی مردان و زنان گردهم جمع شده بودند تا با موفقیت در این مسابقات و حضور در میان پنج نفر برتر 

رنکینگ المپیک، بلیط حضور در المپیک توکیو را از طریق مسکو به دست بیاورند.  مهدی منصرف

تیم ملی تکواندو کشورمان تا پیش از 
برگزاری مسابقات فینال گرندپری، تا 
حدودی موفق بــه قطعی کردن یک 
سهمیه توسط آرمین هادی پور شده 
بود و برای حضور در فینال گرندپری 
با چهار نماینده در شیاپ چانگ دینامو 

حاضر شد. 
آرمین هــادی پور در وزن نخســت، 
میرهاشم حسینی و سروش احمدی 
در وزن دوم و ســجاد مردانی در وزن 
چهارم، نمایندگان کشورمان در فینال 
مسابقات گرندپری بودند و هدایت این 
نفرات نیز برعهده فریبرز عسکری بود. 
آرمین هادی پور در آخرین رنکینگ 
المپیک قبــل از این رویــداد پس از 
"جون جانگ" و "تــای هون کیم" 
از کره جنوبی و "جیسوس تورتوسا" 
اسپانیایی در جایگاه چهارم قرار داشت 
و با توجه به حضور تنها یک نماینده از 
هر کشــور در المپیک و حذف "تای 
هون کیم" از رنکینگ، به جایگاه سوم 
صعود می کرد. اتفاقی که البته با کسر 
امتیازات سالیان گذشــته آرمین در 
رنکینگ مــاه دســامبر)دی ماه 98( 
2019 باعث سقوط دو پله ای آرمین 

می شد.
نماینده وزن 58- کیلوگرم کشورمان 
کار خــود را در مســکو با پیــکار با 
"مصطفی کاما"، دارنــده مدال برنز 
بازی های آفریقا 2019 و نایب قهرمان 
آفریقــا 2018 از ســنگال آغاز کرد. 
جدالی که در نهایت بــا برتری 18 بر 

4 نماینده کشورمان به پایان رسید. 
هادی پــور در جــدال دوم خــود در 
گرندپــری مســکو رودروی "روی 
براگانسا"، دارنده مدال برنز مسابقات 
قهرمانی جهان 2019، نقره بازی های 
یونیورســیاد 2017 و قهرمانی اروپا 
2016  قرار گرفت و با عملکردی خوب  
و کم اشتباه، موفق به شکست 14 بر 
2 حریفش شد تا به دیدار نیمه نهایی 

گرندپری صعود کند. 

حریف آرمین در دیــدار نیمه نهایی 
مســابقات فینال گرندپری مســکو، 
"جون جانگ" چهره شــناخته شده 
و پرآوازه تکوانــدو کره جنوبی در دو 
سال گذشته بود. تکواندوکاری که از 
زمان حضور در این وزن با عملکردی 
درخشــان و بدون نقص حتی موفق 
شد "تای هون کیم" دارنده سه مدال 
طالی جهان و مدال برنز المپیک ریو را 
تحت تاثیر خود قرار دهد و با موفقیت 
در مســابقات جهانی و گرندپری به 
عنوان نماینــده شــاخص این وزن 

کره جنوبی انتخاب شود. 
"جون جانگ" در سال  2019 موفق 
به کســب عنوان قهرمانی مسابقات 
جهانی منجستر شد و در کنار آن در 
مسابقات قهرمانی آسیا 2018 به مدال 
طال رسید. نماینده کره جنوبی به این 
عناوین اکتفا نکرد و تا قبل از مسابقات 
مسکو، ســه طالی گرندپری در سال 
2019 را نیز دشت کرد. تکواندوکاری 
که جدال او در مقابل آرمین هادی پور 
در سالیان اخیر یکی از تکراری ترین 
اتفاقــات مســابقات مختلف اســت 
و با توجه به ســبک مبــارزه یکی از 
سخت ترین رقبای هادی پور محسوب 

می شود. 
جدال این دو قهرمان شاخص دنیای 
تکواندو در وزن نخســت المپیک در 
مســکو نیز یکی دیگــر از پیکارهای 
جذاب ایــن دوتکوانــدوکار بود و در 
نهایت این بار نیــز با برتری 21 بر 11 
نماینده کره جنوبــی خاتمه یافت، اما 
عملکرد خوب آرمین در این مسابقات و 
حضور در جمع چهار تکواندوکار پایانی، 
اندک شبهات باقی مانده در خصوص 
قطعی شدن سهمیه المپیک نماینده 
کشــورمان را نیز از بین بــرد و بلیت 
توکیو بدون هیــچ حرف و حدیثی در 

دست هادی پور قرار گرفت.  
قطعی شدن بلیت المپیک توکیو باعث 
شد تا نماینده کشــورمان برای دیدار 

رده بندی از انگیزه کافــی برخوردار 
نباشد و در مقابل "گئورگی پوپوف" 
نایب قهرمان جهان از روســیه با تمام 
وجــود و حواس جمع مبــارزه نکند. 
از طرفی شــرایط میزبانی و حمایت 
تماشــاگران روســی از نماینده این 
کشور باعث شد، با وجود برتری آرمین 
در راندهــای ابتدایی ایــن پیکار، در 
نهایت این مســابقه با برتــری 15 بر 
11 تکواندوکار روسیه به پایان برسد 
و آرمین هادی پور نیز ســال 2019 را 
با کسب سهمیه المپیک و یک عنوان 

چهارمی خاتمه دهد.
میرهاشم حسینی، سروش احمدی و 
سجاد مردانی دیگر نمایندگان تکواندو 
ایران در مسابقات فینال گرندی سال 

2019 بودند. 
ســروش احمدی پس از کسب نایب 
قهرمانی آســیا در سال 2018 و نایب 
قهرمانی مســابقات جهانی منچستر 
در سال 2019، از ابتدای امسال مجوز 
حضور در مسابقات گرندپری را کسب 
کرد و در نهایت در مسابقات گرندپری 
صوفیه نیز نخستین مدال خود از این 
مســابقات را با حضور روی ســکوی 

سومی جشن گرفت. 
احمــدی در اولین حضــور خود در 
مسابقات فینال گرندپری، در مسکو 
با قرعه بســیار سختی همراه شد و در 
گام اول به سد "خاویر پرزپولو" نایب 
قهرمان مســابقات جهانی منچستر 
در وزن چهــارم )68- کیلوگــرم( و 
قهرمان اروپا در سال 2019 برخورد 
کرد. تکواندوکار شایسته ای که رقیب 
سرســختی برای ســروش احمدی 
در مســکو بود و در نهایت نیز موفق 
به برتــری 23 بر16 مقابــل نماینده 
کشــورمان شــد تا احمــدی وداع 

زودهنگامی با مسابقات داشته باشد. 
اما میرهاشم حســینی پس از بازی 
سیاســی و کثیف انگلیسی ها در عدم 
صدور روادید این کشور و از دست دادن 

مسابقات جهانی منچستر، ماموریت 
غیرممکنی را برای کســب ســهمیه 
المپیک آغاز کرد. ماموریتی که در ابتدا 
حتی خوش بین ترین افراد نیز شانس 
بســیار کمی برای موفقیت میرهاشم 
حســینی در آن قائل بودند و اعتقاد 
داشتند سهمیه المپیک از میرهاشم 

بسیار دور است.
تفکری که به هیچ عنوان مورد قبول 
میرهاشم حسینی و فریبرز عسکری 
ســرمربی تیم ملی تکوانــدو نبود و 
میرهاشم و کادرفنی تیم ملی با رفتاری 
بسیار حرفه ای و با غیرت وعملکردی 
تحســین برانگیــز در گرندپری های 
2019 اندک امید و شانس ها را رفته 
رفته زنده کردند تا در نهایت، مسکو به 
عنوان چالش آخر پیش روی آنها قرار 
داشته باشــد. چالش و رویایی که در 
سرزمین تزارها رنگ واقعیت به خود 
دید و میرهاشــم حسینی با موفقیت 
در یکی از مهمترین آزمون های دوران 
ورزشــی خود، یکی از با ارزش ترین 
ســهمیه های المپیک تاریخ را کسب 

کرد. 
حســینی در فینال گرندپری ابتدا به 
مصاف "ســی محمد کتبی"، دارنده 
مدال نقره بازی های یونیورسیاد 2019 
از بلژیک رفت و 16 بر یک از سد رقیب 
خود عبور کرد. دومین حریف پســر 
میانه ای تکواندو ایران در مسکو، دیگر 
نماینده تکوانــدو بلژیک بود که از نام 
و آوازه بیشــتری در دنیــای تکواندو 

برخوردار بود. 
"جواد آچاپ" دارنده مدال برنز جهان 
در سال 2019 نیز در مقابل تکواندوکار 
شایسته تکواندو کشورمان چاره ای جز 
قبول شکست نداشــت و در نهایت با 
نتیجه 33 بر 15 میدان را به میرهاشم 

واگذار کرد. 
حســینی در مرحلــه نیمه نهایی به 
مصاف "دای هون لی"، دارنده ســه 
مدال طال و یک برنز جهان، یک مدال 
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نقره و یک مدال برنز المپیک و ســه 
طالی بازی های آســیایی و 10 مدال 
طال، سه مدال نقره و دو برنز گرندپری 

از کره جنوبی رفت. 
نابغه کره ای که پیش از این در فینال 
گرندپری رم مغلوب میرهاشم حسینی 
شده بود، در این مسابقه نیز  فاصله ای 
تا شکست نداشــت و در حالی که تا 
ثانیه های پایانی از نماینده کشورمان 
عقــب بــود، در نهایت بــا قضاوت 
ســخت گیرانه داوران و اخطارهــای 
بی مورد به حســینی به برتری 23 بر 

20 رسید. 
تا پیش از گرندپری مسکو پیش بینی 
می شد که حسینی برای کسب سهمیه 
المپیک تنها نیاز به کسب مدال طال در 

فینال گرندپری داشته باشد، اما با توجه 
به حضور نفر اول گرنداســلم در میان 
نفرات صدرنشــین گرندپری و کسب 
مجوز المپیک نفر ششم رنکینگ این 
وزن، حسینی با حضور در جمع 4 نفر 
پایانی رقابت ها، سهمیه المپیک خود 

را قطعی می کرد. 
اتفاقی که باعث شــد تا میرهاشــم 
حســینی که در یک ســال گذشته 
فشــار روانی زیادی را متحمل شده 
بود، پس از قطعی کردن ســهمیه، در 
دیدار رده بندی و مقابل "شوای ژائو" 
قهرمان المپیک ریــو، قهرمان جهان 
در ســال های 2017 و 2019 و نایب 
قهرمان بازی های آســیایی اندونزی 
تا حدودی بی انگیزه ظاهر شــود و در 
نهایت بــا نتیجه 15 بــر 11 مغلوب 

حریف خود شود. 

این در حالی بود که حریف چینی که 
پیش از این در فینال بازی های آسیایی 
و مراحل گذشته مسابقات گرندپری 
مغلوب میرهاشم حسینی شده بود، اما 
این بار از بی انگیزگی نماینده کشورمان 
استفاده کرد و موفق شد به مدال برنز 

مسابقات دست پیدا کند. 
حســینی نیز که پیــش از گرندپری 
مسکو پشت ســر "دای هون لی" از 
کره جنوبــی، "بردلی ســیندون" از 
انگلیس، "شوای ژائو" از چین، "جواد 
آچاپ" از بلژیک، "خاویر پرز پولو" از 
اســپانیا و "احد ابوغاش" از اردن در 
جایگاه هفتم قرار داشت، با حضور در 
جمع چهار نفر پایانی فینال گرندپری 
موفق به کنــار زدن "احمد ابوغاش" 

قهرمان المپیک ریو شــود و سهمیه 
باارزش المپیک توکیو را کسب کرد. 

ســجاد مردانــی کاپیتــان تیم ملی 
کشــورمان آخرین نماینده تکواندو 
ایــران در رقابت های فینال گرندپری 
بود کــه برای قطعی کردن ســهمیه 
المپیک خــود از طریق رنکینگ تنها 

نیاز به کسب مدال طال داشت. 
کاپیتان باتجربه کشــورمان تا پیش 
از مسابقات فینال گرندپری با کسب 
260.76 امتیــاز در جایــگاه هفتم 
رنکینــگ وزن چهــارم المپیک قرار 
داشــت و با توجه به کســر امتیازات 
سالیان گذشته، تنها با کسب مدال طال 
و 80 امتیاز این مسابقات حضور خود 
را در میان نفرات برتررنکینگ و کسب 

سهمیه قطعی می کرد. 
مردانی در این مسابقات و برای رسیدن 

به هدف خود، ابتدا به مصاف " کارلوس 
سانســورس" نایب قهرمان جهان در 
ســال 2019 و دارنده مدال برنز پن 
آمریکن از مکزیک رفــت و در دیدار 
نفس گیر با نتیجــه 11 بر 10 حریف 

خود را شکست داد. 
او در پیکار دوم خود با "رافائل آلبا"، 
قهرمان جهان در سال 2019، مدال 
برنز جهــان در ســال 2015 و نایب 
قهرمان پن آمریکن از کوبا مبارزه کرد 
و در این مسابقه نیز موفق به پیروزی 
19 بر 12 شد تا یک گام دیگر به هدف 

خود نزدیک شود.
کاپیتــان بااخالق تکوانــدو ایران در 
مرحله نیمه نهایی حریف صاحب نام 
دیگری به نــام "رادیک ایســایف" 

قهرمان المپیک ریــو، قهرمان اروپا 
2018 و دارنده مــدال برنز گرندپری 
2019 از آذربایجان را در پیش داشت. 
این مســابقه نیز بســیار حســاس و 
نفس گیر پیگری شــد و در نهایت با 
برتری 8 بــر 7 مردانی خاتمه یافت تا 
کاپیتان با صعود به دیدار نهایی، کسب 
سهمیه المپیک را در یک قدمی خود 

ببیند. 
مردانــی در دیدار فینــال به مصاف 
حریف قدیمی خود "کیو دون این" 
دارنــده مــدال برنز جهان در ســال 
2017، قهرمان آســیا 2018 و طال و 
نقره گرندپــری 2019 از کره جنوبی 
رفت. تکواندوکاری که ســال گذشته 
در فینال مسابقات گرنداسلم مغلوب 
کاپیتان تیم کشــورمان شده بود، اما 
این بار با نتیجه 21 بــر 10 موفق به 

شکست مردانی شــد تا رویای کسب 
ســهمیه المپیک نماینده کشورمان 

نقش بر آب شود. 
شکســتی که باعث شــد تا با اعالم 
رنکینگ نهایی المپیک، سجاد مردانی 
با کســب 264.44 امتیــاز و تنها با 
اختالف 9.4 امتیازی با "ماهاما چو" 
انگلیســی در رتبه هفتم قرار گرفته و 
افسوس از دست رفتن سهمیه را برای 

تکواندو ایران بیشتر کند. 
امتیازی که با قهرمانی مردانی در یک 
تورنمنتG 1 به راحتی قابل جبران 
بود، اما افســوس کــه از این فرصت 
اســتفاده نشــد و کاپیتان تیم ملی 
کشورمان از حضور در دومین المپیک 

دوران قهرمانی خود بازبماند. 
البته مردانی با توجه به عملکرد خوب 
در مسابقات گرنداســلم و اختصاص 
یک سهمیه از رنکینگ این مسابقات، 
تنها 11 روز پس از مســابقات فینال 
گرندپری به "ووشی" چین اعزام شد 
تا این بار با قهرمانی در این مسابقات 
موفق به کسب سهمیه المپیک شود. 

فرصتی  که با توجه به تحمل فشــار 
روحی و روانــی زیاد بــه مردانی در 
ماه های اخیر و فاصله کم دو رویداد در 
این مسابقات نیز محقق نشد و نماینده 
شایسته تکواندو کشورمان با شکست 
مقابل "جیان تیــان" نایب قهرمان 
ارتش های جهان در ســال 2018 از 
کره جنوبی از دور مسابقات کنار رفت. 
مردانی که در چهار سال گذشته برای 
کسب سهمیه زحمات زیادی کشیده 
بود، حاال در لیســت انتظار حضور در 
المپیک توکیو قرار داد و منتظر است تا 
با احتمال از دست رفتن حضور یکی از 
نفرات المپیکی، جایگزین آنها در این 

مسابقات شود. 
شانس اندکی که باعث شده است که تا 
مردانی و کادرفنی تیم ملی کشورمان 
از آن اســتفاده کنند و روند و پروسه 
آماده سازی مردان المپیکی همچون 
آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی 
را برای مردانی نیز در نظر بگیرند تا در 
صورت رقم خوردن این اتفاق، کاپیتان 
با آمادگی در توکیو حضور داشته باشد.
در پایــان می توان گرندپری مســکو 
را میدانی برای اشــک و لبخندهای 
تکواندو ایران نامگذاری کرد. میدانی 
که با کسب سهمیه المپیک میرهاشم 
حسینی و آرمین هادی پور به تکواندو 
ایران خندید و با بدشانسی و از دست 

رفتن سهمیه سجاد مردانی گریست.
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عزم پوررهنما و عزيزی 
برای تاريخ سازی در 

توكـــيو
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  حضور روی شــیاپ چانگ بازی های توکیو 2020 برای هر تکواندوکاری یک افتخار بزرگ محسوب می شود. ملی پوشان 
پاراتکواندو نیز ا ز این قاعده مســتثنی نیستند و تمام تالش خود را به کار گرفتند تا با کسب سهمیه پارالمپیک توکیو برای به 
اهتزاز درآوردن پرچم سه رنگ کشورمان به میدان بروند. از آنجا که در بازی های توکیو برای اولین مرتبه تکواندو به رشته های 
پارالمپیک اضافه شده همه مدعیان برای گرفتن حداکثر ســهمیه و باال بردن شانس کسب مدال تالش زیادی کرد ه اند. اگرچه 
پاندمی کرونا المپیک و پارالمپیک توکیو را یک سال به تعویق انداخت اما تیم ملی پاراتکواندو ایران با داشتن دو سهمیه برنامه 

ویژه ای برای تصاحب دو مدال خوشرنگ پارالمپیک دارد.  شیوا نوروزی

قوانین جهانی
فدراســیون جهانــی بــرای توزیع ســهمیه بین 
کشــورها و نماینــدگان خود قوانیــن و ضوابط 
خاصی در نظر گرفت.  طبق اعالم این فدراسیون، 
رقابت هــای پاراتکواندو تنهــا در دو کالس 43 و 
44 و در ســه وزن 61- کیلوگرم، 75- کیلوگرم 
و 75+کیلوگــرم مــردان و -49 کیلوگرم، -58 
کیلوگرم و +58 کیلوگرم زنان برگزار خواهد شد. 
دو نفــر اول کالس 43 و چهار نفر اول کالس 44 
در رنکینگ جهانی مســتقیما سهمیه پارالمپیک 
را دریافــت کردند. البته کشــورها این فرصت را 
داشــتند تــا عالوه بر کســب ســهمیه از طریق 
رنکینگ فدراسیون جهانی، در رقابت های قاره ای 
نیز به سهمیه دســت پیدا کنند. خوشبختانه هر 
دو نماینده پاراتکواندو ایران شــرایط ایده آلی در 
رده بندی فدراســیون جهانی داشتند و همانطور 
که انتظــار می رفت خیالمان را از بابت گرفتن دو 
سهمیه ارزشــمند این دوره بازی های پارالمپیک 

راحت کردند. 

پوررهنما چراغ اول را روشن کرد
تکوانــدوکار وزن -75 اولین ملی پوشــی بود که 
ســهمیه پارالمپیک گرفت. مهــدی پوررهنما در 
رده بندی فدراسیون جهانی صدرنشین وزن خود 
بود و عمال نگرانی از بابت گرفتن جواز حضور در 
توکیو نداشت. بعد از مشخص شدن قوانین کسب 
سهمیه از سوی فدراســیون جهانی، پوررهنما با 
صدرنشینی در وزن -75  در کالس K44 سهمیه 
اش بــرای پارالمپیک 2020 را از ســال 2018 
قطعی کرد. این پاراتکواندوکار شــمالی طی این 
ســال ها مدال های زیــادی را از آن خود کرده؛ 6 
طالی جهانی و 4 طالی آســیایی تنها گوشه ای 
از مدال هایی اســت کــه پوررهنمــا در ویترین 

افتخاراتش قرار دارد.

حفظ جایگاه در رده بندی جهانی تاثیر زیادی در 
قرعه کشــی بازی های پارالمپیک خواهد داشت. 
در صورتــی که پوررهنما بتوانــد رده اول یا دوم 
وزن خود در آخرین رنکینگ جهانی را در اختیار 
بگیرد در توکیو کار آســان تری خواهد داشــت. 
ملی پوش پاراتکواندو قدم اول را برای رســیدن به 
سهمیه محکم برداشته و انتظار می رود در ادامه 
مسیر نیز همچون گذشته قدرتمند و مقتدر ظاهر 
شــود. اگرچه تکواندوکاران کره ای، روسی و ترک 
حریفان سرسختی برای پوررهنما خواهند بود اما 
بهترین هــای پاراتکواندو به پارالمپیک می آیند و 
برای رســیدن به سکو و فتح قله های افتخار هیچ 

حریفی را نمی توان دست کم گرفت.

دومین سهمیه برای عزیزی
قوانیــن اعالم شــده از ســوی WT کار را برای 
همه تکواندوکاران ســخت کــرد. در حقیقت هر 
هوگوپوشی که رویای حضور در پارالمپیک را در 
سر داشت باید با تمام قوا در مسابقات مختلف به 
میــدان می رفت و امتیاز جمــع می کرد تا از این 
طریق در رده بندی جهانی ارتقا یافته و دســتش 
به ســهمیه می رســید. اصغر عزیزی دومین امید 
پاراتکواندو ایران برای تصاحب یک سهمیه دیگر 
پارالمپیــک بود. ملی پوش وزن +75 کشــورمان 

برای حضوردر جمع چهار تکواندوکار برتر دنیا به 
امتیاز بیشتری نیاز داشت.

به همین خاطر عزیزی پاییز ســال گذشــته در 
رقابت هــای قهرمانــی اروپا حضــور یافت. ملی 
پوش پاراتکواندو علی رغم اینکه به دلیل آســیب 
دیدگی از کسب مدال این مسابقات بازماند اما در 
نهایت توانســت 160.48 امتیاز دیگر به اندوخته 
هایــش اضافه کند. بــه این ترتیــب در آخرین 
رنکینگ اعالم شــده از ســوی فدراسیون جهانی 
در ســال 2019 نام اصغر عزیزی در بین یکی از 
4 پاراتکواندوکار برتر وزن +75 کیلوگرم دنیا قرار 
گرفت و دومین ســهمیه پاراتکواندو کشورمان به 
ارمغان آمد. عزیزی برای رسیدن به این موفقیت 
راه سختی را پشــت سرگذاشت. جنگندگی یکی 
از خصوصیات بارز این ملی پوش اهل میانه است. 
اصغر عزیزی هم درست مثل پوررهنما هدفی جز 
قهرمانی در پارالمپیــک توکیو ندارد. به ویژه که 
پاراتکواندو بــرای اولین بار در این بازی ها حضور 
دارد و هر کســی که به سکو برسد مدالی تاریخی 

برای ورزش کشورش کسب خواهد کرد. 

آبروی ورزش ایران
هوش و ذکاوت تکواندوکاران ایرانی باال اســت و 
قطعا با تمرینات مــداوم، هدفمند و تمرکز روی 
شــناخت و آنالیز حریفان می تــوان به نتیجه ای 
تاریخی و درخشــان در توکیو دست یافت. وقفه 
ایجاد شــده در برگــزاری اردوهــای تمرینی و 
همچنین تعویق یک ســاله بازی هــا کار را برای 
مربیان و ورزشــکاران ســخت کرده است. با این 
حال تکواندو که در ســال های گذشــته آبروی 
ورزش ایران بوده با درایت مســئوالن فدراسیون، 
تدبیــر کادرفنی و تالش مضاعــف المپیکی ها و 
پارالمپیکی ها قطعا بار دیگــر می تواند در میدان 

توکیو خوش بدرخشد و افتخارآفرینی کند. 

پاراتکواندو ایران در بازى 
هاى پارالمپیک به دو 

سهمیه ارزشمند رسید
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درخشش دختران تكواندو در تورنمنت تركيه با كسب 7 مدال طال و برنز
 تورنمنت بین المللی ترکیه در دو بخش کیوروگی و پومسه و سه رده سنی نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن از 14 تا 18 بهمن ماه 

در "استانبول" ترکیه برگزار شد.

 این رقابت های رده سنی بزرگساالن 
در روز نخســت برگزار شــد که غزل 
سلطانی در وزن 49- کیلوگرم، ناهید 
کیانــی در وزن 53- کیلوگــرم، تینا 
مدانلــو در وزن 57- کیلوگرم، طیبه 
پارســا در وزن 62- کیلوگرم، کیمیا 
همتی، ملیکا میرحسینی و یلدا ولی 

نــژاد در وزن 67- کیلوگرم و زینب 
اســماعیلی در وزن 73- کیلوگــرم 
تکوانــدوکاران کشــورمان بودنــد. 
همچنین اکرم خدابنده نیز به صورت 
شخصی برای حضور در این رقابت ها 

اقدام کرده بود.
در پایان این رقابت ها، ملی پوشــان 

دختر تکواندو ایران توانستند  2 مدال 
طال )غزل سلطانی - ناهید کیانی( و 
5 برنز )تینا مدانلو - طیبه پارسا - یلدا 
ولی نژاد - زینب اســماعیلی - اکرم 

خدابنده( کسب نمایند.
هدایت این نفــرات برعهــده مهرو 
کمرانی به عنوان ســرمربی و فاطمه 

صفرپور و ریحانه فــوالدی به عنوان 
مربیان بود.

تورنمنت ترکیــهG 1 بود و به نفرات 
اول تا ســوم به ترتیب 10، 6 و 3.60 

امتیاز تعلق گرفت.
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مراسم افتتاحیه مســابقات قهرمانی کشور نوجوانان 
»جام ســفیر کره جنوبی« روز 18 آبان ماه با حضور 
تکواندو  فدراســیون  رییــس  پوالدگر  ســیدمحمد 
کشــورمان، ریو جانگ هیان ســفیر کره جنوبی در 
ایران، حبیب حســین زادگان مدیر کل اداره ورزش 
و جوانان اســتان مازنــدران، حســن زاده فرماندار 
شهرســتان بابلسر، زهرا ســروی نایب رییس بانوان 
فداســیون، عادل عالیشان معاون توسعه امور ورزش 
و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، مریم 
فرجپور معاون امور بانوان اداره کل، یاســر ابراهیم 
زاده رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر، 
حســین بریمانــی رییس هیــات تکواندو اســتان، 
مریبان، تکواندوکاران و خانواده ورزشکاران در سالن 

»سرداران شهید نوبخت« بابلسر برگزار شد.
تکواندو  فدراســیون  رییــس  پوالدگر  ســیدمحمد 

کشــورمان ضمن عــرض خیرمقدم به ســفیر کره 
جنوبی و حاضرین در این مراسم گفت: خدای متعال 
را شــاکریم  که در رده ســنی نوجوانان افتخارات 
فراوانی در سال جاری نصیب کشورمان شد و در هر 
دو گروه دختران و پسران توانستیم عنوان ارزشمند 

قهرمانی آسیا 2019 را کسب نماییم.
وی افزود: بــا افتخار اعالم می کنیم که در رده های 
سنی نونهاالن و نوجوانان، دختران و پسران شانه به 
شانه و در یک ســطح برای کشورمان افتخار کسب 
کردند، حتی نونهاالن دختر از پسرها سبقت گرفتند 
و در رقابت های جهانی با کســب 6 مدال طال و یک 
نقره مقتدرانــه عنوان قهرمانی را کســب کردند و 

پسران نیز نایب قهرمان شدند.
رییس فدراســیون تکواندو خاطرنشان کرد: جایگاه 
فوق العاده ی که در رده ســنی نوجوانان در میادین 

آســیایی، جهانی و المپیک داریم، مســئولیت شما 
تکواندوکاران را ســنگین می کند؛ ســال گذشته در 
بازی های المپیک دو نماینــده ما در گروه دختران 
موفق به کســب مدال طال و نقره شــده اند. در واقع 
این افتخار نصیب کشــور ایران شــد و نشان دهنده 
ایــن موضوع می باشــد که تکواندو برای ســرمایه 
گــذاری در رده های ســنی پایه گام هــای موثر و 

سازنده ای برداشته است.
پوالدگر در پایان گفت: امیدوارم این مسابقات به ما 
کمک کند تا بتوانیم تیمــی قدرتمند برای دفاع از 
عناوین قهرمانی در میادین پیش رو تشکیل بدهیم؛ 
در پایان برای تیم ملی تکواندو کشــورمان در مسیر 
کســب ســهمیه المپیک در هر دو گروه پســران و 
دختران آرزوی موفقیت می نمایم و انشاءاهلل بتوانیم 

دومین مدال المپیک دختران را کسب کنیم.

پوالدگر: در رده های پايه سرمايه گذاری موثر و سازنده ای داشته ايم
در مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان - مازندران؛
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"ریو جانگ هیان" سفیر کره جنوبی در ایران درمراسم 
افتتاحیه مســابقات قهرمانی کشــور نوجوانان که در 
سالن شــهید نوبخت بابلسر برگزار شــد گفت: سال 
2013 فدراســیون تکواندو ایران، سفارت کره جنوبی 
در ایران و شرکت ال جی، طی تفاهم نامه ای برگزاری 
مسابقات تکواندو جام سفیر را در دستور کار قرار دادند، 
و از اینکه هفتمین دوره این رقابت ها برگزار شد، بسیار 

خوشحال هستم.
وی افزود: تکواندو هنری رزمی است که با تدبیر ذهن 
باعث رشد و تعالی  شــخصیت ورزشکار می شود؛ در 
حال حاضر این رشته در 168 کشور جهان فعال است 

و از مقبول ترین ورزش های سراســر دنیا اســت. در 
ایران نیز تکواندو در 40 ســال اخیر به صورت مستمر 
گسترش پیدا کرده و در حال حاضر با بیش از حدود 2 
میلیون نفر عضو یکی از محبوب ترین ورزش های ایران 

محسوب می شود.
ســفیر کره جنوبــی این طــور ادامــه داد: نوجوانان 
تکواندوکار ایرانی در مســابقات قهرمانی جهان 2018 
عنوان قهرمانی را کسب کردند و در رقابت های آسیایی 
نیز بر سکوی نخست ایســتادند. بانوان هوگوپوش در 
بازی هــای المپیک جوانان آرژانتین موفق به کســب 
مدال طال و نقره شده اند و در مسابقات قهرمانی آسیا 

نیــز عنوان قهرمانی را بدســت آورند که نشــان از از 
پیشرفت چشمگیر دختران تکواندو ایران دارد و باعث 
خرسندی است. امیدوارم تکواندوکاران ایرانی بتواند در 
بازی های المپیک 2020 نتایج خوبی را کسب نمایند.

وی در پایان گفت: پیشنهاد روابط ایران و کره جنوبی 
و و تبادالت فرهنگی - ورزشی این دو کشور بنیادی و 
بر پایه دوستی است. تکواندو باعث درک بهتر مردم این 
دو  کشــور از یکدیگر شده و در تسریع روابط دوستانه 
نقش اساسی دارد. در پایان برای شما آرزوی موفقیت 

دارم و از رییس فدراسیون تکواندو تشکر می کنم.

تكوانـــدو 
در روابط كره جنوبی و ايران نقش اساسی دارد

سفیر کره جنوبی در مراسم افتتاحیه مسابقات کشوری نوجوانان؛
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 نوجوانان مازندران 
قهـــــرمان جـام 

سفیر کره جنوبی
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  سی امین دوره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان پسر »جام سفیر کره جنوبی«، طی روزهای 16 و 17 آبان ماه با حضور 306 تکواندوکار از استان های سراسر 
کشور به میزبانی هیات تکواندو استان مازندران و در سالن »سرداران شهید نوبخت« بابلسر برگزار شد.

در پایــان رقابت هــای جام ســی ام، 
نوجوانان مازندران با کسب 3 طال، یک 
نقره، یک برنز و 467 امتیاز توانستند 
کاپ قهرمانــی را بــاالی ســر ببرند، 
هوگوپوشــان آذربایجان شــرقی با 2 
طال، یک نقره، یک برنز و 340 امتیاز 

بر ســکوی نایب قهرمانی ایســتادند 
و اصفهانــی ها نیز با 2 طــال، 3 برنز و 
329 امتیاز عنوان ســومی را به خود 

اختصاص دادند.
تیم های کرمانشاه، تهران، خوزستان، 
فارس، مازندران، زنجــان و البرز نیز 

به ترتیب عنوان چهــارم تا دهمی را 
کسب کردند.

همچنین در پایان مســابقات قرآنی، 
محمدمهــدی کشــاورز از اســتان 
قزوین عنوان نخســت را کسب کرد، 
محمدحسن غالمی از استان کرمانشاه 

دوم شد و ابوالفضل حیدری از استان 
قم و حسین فرخنده از استان خراسان 
رضوی مشــترکا بر ســکوی سومی 

ایستادند. 

مدال آوران  

وزن اول )45- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

فارس  رضا زارع اول
مازندرانسید هیربد صادقی دوم
مازندرانعلیرضا علی خان زاده سوم
بوشهریاسر خواجه زاده سوم

وزن دوم )48- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانرضا حصاری اول
کرمانشاهامیرماهان محمدی دوم
ایالمعرفان انوری سوم
تهرانامیررضا مددی سوم

وزن سوم )51- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانعلیرضا حسین پور اول
تهرانایمان کاظمی دوم
قمکیوان کاظمی سوم
ایالمامید نقدی سوم

وزن چهارم )55- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلی توکلی اول
آذربایجان شرقیامیرحسین بزرگی دوم
فارسمحمد شیرازی فر سوم
مرکزیمحمدشایان احمری سوم
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برترین ها

وزن پنجم )59- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهامیرحسین امجدیان اول
زنجانشایان رستمی دوم
تهرانشهاب یوسفی سوم
آذربایجان شرقیفرشاد عبادزاده سوم

وزن ششم )63- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانساالر رحمتی  اول
گیالنفرزام تنهایی دوم
قزوینمیالد علی پور سوم
خراسان شمالیمحسن سلیمانی سوم

وزن هفتم )68- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیحامد اصغری اول
مازندرانمهدی طهماسبی دوم
مازندرانامیررضا صادقیان سوم
اصفهانمحمد جواد صفری سوم

وزن هشتم )73- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانابوالفضل غفاری اول
تهرانمحمد مقدم فرد دوم
زنجانامین خلجی سوم
اصفهانمحمدرضا کریمیان سوم

وزن نهم )78- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

خوزستانمحمد امین سلیمانی اول
البرزمحمد طاها شمخالی دوم
اصفهانمحمدرضا محبی سوم
کرمانشاهامیرحسام جانجانیسوم

وزن دهم )78+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیعلی نجفی اول
کرمانشاهعلیرضا تیشه دوم
خوزستانعلی مدرسی سوم
تهرانحمیدرضا بدری سوم

بهترین داوران: منصور حدادی )مازندران( - علی نوری )گلستان( - اکبر حسنی )تهران(
بهترین  سرمربی: اسماعیل اسماعیل پور )مازندران(
فني ترین بازیکن: حامد اصغری )آذربایجان شرقی(

تیم اخالق: آذربایجان غربی
بهترین سرپرست: لطف اهلل نیکپور )اردبیل(

بازیکن پهلوان: حسن طالبی )یزد(
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قهرمـانی مقتدرانه 
دختـران مازنـی 

در جام سفير
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  بیســت و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان دختر »جام سفیر کره جنوبی« طی روزهای 18 و 19 آبان ماه با حضور 283 تکواندوکار از سراسر 
کشــور به میزبانی هیات تکواندو استان مازندران و در سالن »سرداران شهید نوبخت« بابلسر برگزار و با قهرمانی تکواندوکاران میزبان به پایان رسید تا هردو کاپ 

قهرمانی در مازندران ماندگار شود.
در پایان این دوره از رقابت ها، دختران 
نوجوانان مازندرانی با کســب 5 مدال 
طال، یک برنز و 662 امتیاز مقتدرانه بر 

سکوی قهرمانی ایستادند، تیم تهران 
با 2 طال، 2 نقره، یک برنز و 398 امتیاز 
نایب قهرمان شد و هوگوپوشان البرز 

با 2 مدال طال، یک برنز و 293 امتیاز 
کاپ سومی را باالی سر بردند.

تیــم های گیــالن، اصفهــان، ایالم، 

کرمانشاه، یزد، اردبیل و قم به ترتیب 
در رده چهارم تا دهم قرار گرفتند.

مدال آوران  

وزن اول )42- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانهانیه حسن نژاد اول
یزدسوگند پورمرآت دوم
آذربایجان شرقیمحدثه باقرزاده سوم
اردبیلکیمیا خانزاده سوم

وزن دوم )44- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنپارمیدا خوشدل اول
کرمانشاهستایش عزیزی فرد دوم
یزدزکیه رجبي سوم
مازندرانمریم زارع پهنابی سوم

وزن سوم )46- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمهشاد احوطی اول
گیالنمریم حاجی علیزاده دوم
اصفهانمبینا فالحیان سوم
مازندرانهمتا برجسته سوم

وزن چهارم )49- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانسعیده نصیری اول
اردبیلمریم نعمتی یونجالی دوم
البرزنسیم نریمانی سوم
خوزستانسارا میزبان سوم



TAEKWONDO

37
نشریه تخصصی |  نیمه دوم سال  1398

برترین ها

وزن پنجم )52- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزشاپرک نجفی اول
اصفهانسارا احدی نیا دوم
آذربایجان شرقیآنیتا محمدیان سوم
سمنانغزل سلطانی بندرجانی سوم

وزن ششم )55- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزنسترن ولی زاده اول
تهراننیلوفر صادقی گندم دوم
مازندرانسیده مریم حسینی محلی سوم
کرمانشاهرعنا الرتی سوم

وزن هفتم )59- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمریم رضانژاد اول
اصفهانزهرا شیروانی دوم
کرمانشاهمهدیه پرویزی سوم
گیالنکوثر غالمی صفت سوم

وزن هشتم )63- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانتینا مدانلو اول
اصفهانمبینا شاهپوری دوم
تهرانزهرا میخوش کمال آباد سوم
کرمانفاطمه حسینی رابری سوم

وزن نهم )68- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندراننازنین تنکابنی اول
تهرانمهرنوش علیزاده دوم
یزدسمیرا بیانی سوم
اصفهاننگار اسحقی عاشق آباد سوم

وزن دهم )68+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانآناهیتا توکلی اول
قمزینب قنبری دوم
گیالنسها ابوالفتحی سوم
فارسزهرا بهمني سوم

بهترین داوران: آزاده فراهانی )تهران( - زهرا کریمی )اصفهان( - محدثه پرنیخ )سمنان(
بهترین  سرمربی: محبوبه محمد نژاد )مازندران(

فني ترین بازیکن: شاپرک نجفی )البرز(
تیم اخالق: همدان

بهترین سرپرست: اکرم چوکنیان )کرمانشاه(
بازیکن پهلوان: پارمیدا خوشدل )گیالن(



October 2019 - March 2020

38
نشریه تخصصی |  نیمه دوم سال  1398



TAEKWONDO

39
نشریه تخصصی |  نیمه دوم سال  1398



October 2019 - March 2020

40
نشریه تخصصی |  نیمه دوم سال  1398

  مسابقات آزاد کشوری پاراتکواندو در سه رده سنی نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن و در دو بخش پومسه و کیوروگی و گروه مردان و زنان 25 دی ماه به میزبانی 
هیات تکواندو استان تهران و در مجموعه ورزشی شهرک آزادی برگزار شد.

با پایان این رقابت ها، تهران بر ســکوی قهرمانی قرار گرفت؛ اصفهان عنوان نایب 
قهرمانی را کسب کرد و مازندران سوم شد.

ابوالفضل محمدخانلو )قزوین( و عباس رفیعی )قم( به عنوان بهترین داوران معرفی 
شدند و کاپ اخالق نیز به البرز تعلق گرفت.

پاراتكواندوكاران تهرانی بر سكوی قهرمانی ايستادند
با پایان رقابت های آزاد کشوری؛

مدال آوران گروه زنان  

مدال آوران گروه مردان

)K44( وزن 58- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفاطمه دودانگه اول
مازندرانسحر قنبری دوم

)K42( )K44( وزن 58+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهاناکرم منصوری اول
تهرانرایحه شهاب دوم

پومسه )رده سنی نونهاالن(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانسحر قنبری اول

پومسه )رده سنی بزرگساالن(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفاطمه محمدی اول
البرزفاطمه دودانگه دوم
تهرانرایحه شهاب سوم
اصفهاناکرم منصوری سوم

)K44( وزن 45- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمهدی داتلی اول
اصفهانمحمدحسین مصطفوی دوم

)K43( وزن 41- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانشهرام صحراپیما اول
قمابوالفضل شکوهی راد دوم

)K44( وزن 59- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانکیان کریمی اول
خوزستانمحمد دالوند دوم
کرمانعباس غالمی سوم

)K43( وزن 61- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

قممحمدرضا شعبانی اول
قممحمد جواد اسالمی دوم
کرمانسیدمحمد موسوی سوم
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)K42( وزن 58+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهمهدی بهرامی آذر اول
مازندراناسداهلل بذرافکن دوم

)K44( وزن 61- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمحمد شاه نظری اول
گیالنحسین میرزایی دوم
کرمانشاهسجاد ترکاشوند سوم
مازندرانمحمد علی مهدوی سوم

NE )پومسه )رده سنی نونهاالن
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانابوالفضل ایمانی اول

P34 )پومسه )رده سنی نوجوانان
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانامیرعلی آذرخش اول

)K44( وزن 75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

بوشهرعلیرضا بخت اول
اردبیلمحمود جعفرزاده دوم
مرکزیسید ابوالفضل موسوی سوم
اصفهانمجید شفی زاده سوم

رده سنی ترکیبی
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان غربیکاظم رنجی احمدآباد اول
اصفهانمهدی داتلی بیگی دوم
مازندرانشهرام صحراپیما سوم
کرمانسیدمحمد موسوی سوم

NE )پومسه )رده سنی بزرگساالن
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهاناحمدرضا برهانی اول
زنجانسجاد مایلی دوم
گیالنسبحان طاهری سوم

ID )پومسه )رده سنی بزرگساالن
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمدهادی محمودیان اول
فارسعباس زارعی دوم
فارسافشین رستمی سوم

)K42( وزن 75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

یزدسعید صادقیان پور اول
زنجانمهدی کردلو دوم
مرکزیرضا فراهانی سوم
تهرانعمران رحمان اف سوم

)K44( وزن 75+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانحامد حق شناس اول
فارسسیدمحسن فخرپور دوم
فارسمحمد کیانی سلمی سوم
آذربایجان شرقیهادی احمدی وند سوم
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نونهـاالن 
لوازم خانگی كن 

قهرمان جام شكوفه ها
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آینده ســازان لوازم خانگی کن، بیمه البرز لشگری، 
پــاس قوامین، شــرکت الوند مرغ نورســتانی، لوازم 
خانگی کن، هیات تکواندو آمل، هیات تکواندو استان 
زنجــان، هیــات تکواندو شهرســتان فردیس، هیات 
تکواندو شهرســتان محمدیه و هیات تکواندو فارس 
تیم های راه یافته به مرحله پایانی جام شــکوفه های 

تکواندو بودند.
با پایان ایــن دوره از رقابت ها، تیم لوازم خانگی کن 

موفق شد مقتدرانه با کسب 9 برد تیمی و 26 امتیاز 
عنوان قهرمانی جام شکوفه های تکواندو را به نام خود 
ثبت نماید؛ هیات تکواندو شهرستان فردیس با 7برد، 
یک تساوی، یک باخت و 22 امتیاز نایب قهرمان شد 
و آینده ســازان لوازم خانگی کن با 5 برد، 3 تساوی، 

یک باخت و 18 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد.
تیم های بیمه البرز لشــگری، هیــات تکواندو فارس، 
هیات تکواندو آمل، پاس قوامین، شــرکت الوند مرغ 

نورســتانی، هیات تکواندو اســتان زنجــان و هیات 
تکواندو شهرســتان محمدیــه در رده چهارم تا دهم 

قرار گرفتند.
همچنین در پایان رقابت های قرآنی ســهیل حنیفه لو 
نماینده هیات تکواندو اســتان زنجان عنوان نخست 
را کسب کرد، سید احســان شمس تکواندوکار لوازم 
خانگی کن بر سکوی دومی ایستاد و ابوالفضل قدرتی 

از تیم شرکت الوند مرغ نورستانی نیز سوم شد.

  پانزدهمین دوره لیگ نونهاالن پسر»جام شکوفه های تکواندو« از 29 خردادماه با حضور بی سابقه 28 تیم در دو مرحله آغاز گردید که در نهایت 10 تیم موفق 
شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند و پرونده این دوره از رقابت ها نیز در تاریخ 23 آبان ماه بسته شد.

بهترین های جام پانزدهم شکوفه های تکواندو

بهترین داور: علی اصغر حیدرزاده )قم(
بهترین  سرمربی: حسین کریمی )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن: احمدرضا کاکاوند )هیات تکواندو شهرستان محمدیه(
تیم اخالق: هیات تکواندو استان فارس

بهترین سرپرست: سید داوود حسینی )هیات تکواندو شهرستان محمدیه(

* این رقابت ها در دو گروه 15 و 14 
تیمی پیگیری شد که در نهایت 5 تیم 
از هر گروه به مرحلــه پایانی راه پیدا 
کردند و برای کســب سکو با یکدیگر 
به رقابت پرداختند. با توجه به اینکه 
تعداد تیم های باالیی حضور داشتند 
شــاید بهتر بود تا در 3 گروه پیگیری 
شــود و من پیشــنهاد این موضوع را 
برای ســال آینده با ســازمان لیگ 

مطرح کردم.
* در ایــن دوره عــالوه بــر هوگــو 
الکترونیکی از کاله های الکترونیکی 
استفاده شد که از نظر کیفی شرایط 

بهتری را به همراه داشت.
* بچه هایی که به تازگی به رقابت های 
لیــگ راه پیدا کرده بودنــد با انگیزه 
باال مبــارزه می کردند و بــا توجه به 
اینکه مســابقات آســیایی و جهانی 
برگزار می شــود تکوانــدوکاران در 
این مســابقات به دنبال نشان دادن 

توانایی های خود هســتند تا بتوانند 
خود را یک گام به تیم ملی نزدیک تر 

نمایند.
* به نظرم بهتر اســت ملی پوشان در 
تیم های مختلف لیگ تقســیم شوند 
و متمرکز در یک یا دو تیم نباشــد و 
همچنین اســتان هایی کــه در لیگ 
حضور دارند بتوانند از تکواندوکاران 
ملی پوش بومی استان خود استفاده 
نماینــد یا اینکــه برای اســتفاده از 
ملی پوشــان در ترکیب هفتگی تیم 

محدودیت هایی قرار بدهیم.
* به دنبــال این موضوع هســتیم تا 
بتوانیــم حضور حداکثــری تیم ها را 
حفظ نماییم و آنها را برای تیمداری 

در سال  های آینده نیز تشویق کنیم.

حضور بی سابقه تيم ها را در ليگ نونهاالن شاهد بوديم
 پانزدهمین دوره مسابقات لیگ جام شکوفه های تکواندو با حضور بی سابقه 
30 تیم از سراسر کشور برگزار شد که رقابت میان تیم ها، هیجان و جذابیت لیگ 

را دو چندان کرده بود.

غالمرضا عزیزی مدیر اجرایی لیگ نونهاالن پسر؛
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چهارمين كاپ قهرمــانی 
جام شكــــــوفه ها 
در دستـان دخــتران

 لوازم خانگـی كن
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آکادمــی تکواندو ابزار و یراق توســن، پروین تحریر 
تبریز، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو استان گیالن، 
هیــات تکوانــدو دورود، هیات تکواندو شهرســتان 
فالورجان، هیات تکواندو شهرستان محمدیه و هیات 
تکواندو شهرســتان کرج تیم های راه یافته به مرحله 

پایانی بودند که با یکدیگر به رقابت پرداختند.
تیم لــوازم خانگی کن و هیات تکواندو شهرســتان 
محمدیه از مدعیان قهرمانی این دوره از مســابقات 

بودند که در دیداری حســاس و سرنوشت ساز لوازم 
خانگــی کن به برتری رســید تــا چهارمین عنوان 

قهرمانی این رقابت ها را به نام خود ثبت نماید.
در پایــان این دوره از رقابت هــای تیم لوازم خانگی 
کــن با 7 برد، بدون باخت و با کســب 21 امتیاز بر 
ســکوی قهرمانی ایســتاد، هیات تکواندو شهرستان 
محمدیــه با 5 برد، یک تســاوی، یــک باخت و 16 
امتیــاز عنوان نایب قهرمانی را کســب کرد و هیات 

تکواندو شهرســتان کرج نیز با 5 برد، 2 باخت و 13 
امتیاز سوم شد.

همچنین در پایان رقابت هــای قرآنی نادیا عابدینی 
نماینده هیات تکواندو شهرستان کرج عنوان نخست 
را کســب کرد، زهرا ســتاری نژاد تکواندوکار هیات 
تکوانــدو دورود بر ســکوی دومی ایســتاد و مائده 
رنگرززاده از تیم هیات تکواندو شهرســتان محمدیه 

نیز سوم شد.

  دهمین دوره مسابقات لیگ نونهاالن دختر »جام شکوفه های تکواندو« از 28 خردادماه با حضور 23 تیم در دو مرحله آغاز گردید که در نهایت 8 تیم به مرحله 
نهایی راه پیدا کرده و پرونده این دوره از رقابت ها در تاریخ 24 آبان ماه بسته شد.

بهترین های جام دهم شکوفه های تکواندو

بهترین داور: سارا شجیع )آذربایجان غربی(
بهترین  سرمربی: سیده مهنوش مظلومی )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن: مبینا نعمت زاده )لوازم خانگی کن(
تیم اخالق: هیات تکواندو استان لرستان

بهترین سرپرست: سارا نظری حقیقی )هیات تکواندو استان گیالن(

* برخی تیم ها اعتقاد دارند اگر لیگ 
به صورت رفت و برگشت برگزار شود 
بهتر است اما با توجه به اینکه تیم های 
بســیاری حضور پیدا می کنند تعداد 
هفته های برگزاری زیاد می شــود و 
این موضوع برای رده ســنی نونهاالن 

سخت است.
* در ایــن دوره از رقابت هــای لیگ 
استقبال خوبی را شاهد بودیم. تمامی 
تیم ها پرقدرت ظاهر شــده بودند و تا 
هفته پایانی سکونشــینان جام دهم 

مشخص نبودند.
* تعداد تیم های حاضر در مسابقات، 
نشان می دهد استان هایی که تاکنون 
ســابقه حضور در لیگ را نداشتند به 
خودباوری الزم رســیدند که توانایی 

شرکت در این رویداد را دارند.

* عالوه بر هوگوهای الکترونیکی در 
این دوره از کاله های الکترونیکی نیز 
استفاده شــد که رضایت تیم ها را به 
همراه داشــت و اعتراضات مربیان به 

حداقل رسید.
* حضور ملی پوشــان انگیــزه دیگر 
تکوانــدوکاران را بــاال بــرده بود و 
تکواندوکارانی تازه واردی که در این 
رقابت ها شرکت کردند با تمام توان به 

مصاف رقبای خود می رفتند.
* ســطح فنی لیگ نونهاالن از همان 
ســال های ابتدایی خوب بود، بچه ها 
واقعا با جــان و دل مبارزه می کنند و 
رقابت خوبی میان تیم ها حاکم است.

تمامی تيم ها پرقدرت ظاهر شدند
عاطفه کرمی مدیراجرایی لیگ نونهاالن دختر؛

 دهمین دوره جام شکوفه های تکواندو با حضور 23 تیم  از استان های تهران، 
البرز، خوزســتان، قم، چهارمحال بختیاری، قزوین، گیالن، اصفهان و لرستان 
پیگیری شــد. تیم ها در دو گروه با یکدیگر به رقابــت پرداختند و در نهایت 8 
تیم به مرحله پایانی راه پیدا کردند که روز 24 آبان ماه سکونشینان این دوره از 

مسابقات مشخص و معرفی شدند.
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زنجان قهرمان منطقه يک شد
در پایان رقابت های لیگ دسته یک پومسه زنان؛

 با برنامه ریزی صورت گرفته رقابت های لیگ دسته یک پومسه در سال 1398 همانند دوره قبلی به صورت منطقه ای )یک و دو( برگزار شد که با توجه به در نظر 
گرفتن شرایط جغرافیایی و نزدیکی به محل سکونت با استقبال تیم های شرکت کننده همراه بود و پس از اینکه پومسه روها رقابت هایی 4 ماهه را پشت سر گذاشتند 

در نهایت سکونشینان مرحله اول و صعودکنندگان به مرحله پایانی مشخص و معرفی شدند.

مســابقات منطقه یک گروه زنــان طی 12 هفته به 
صورت رفت و برگشت با حضور 491 شرکت کننده 
و میان پومسه روهای اســتان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیــل، زنجان، گیالن، مازندران، 
گلستان، خراسان شــمالی، خراسان رضوی، سمنان، 
تهران، قــم، قزوین، همدان، مرکزی، کردســتان و 

البرز پیگیری گردید.

این رقابت ها در بخش انفرادی استاندارد در رده های 
ســنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 
سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال برگزار شد. در 
بخش ابداعی رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 
17 ســال و باالی 18 سال به اجرای فرم پرداختند 
و در بخش تیمی  نیز مســابقات میان رده های سنی 
کمتر از 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و 

باالی 31 سال انجام شد.
در پایان این مســابقات، تیم هیــات تکواندو زنجان 
با کســب 55 امتیاز عنوان قهرمانی را کســب کرد، 
معراج با 29 امتیاز برســکوی نایب قهرمانی ایستاد 
و هیات تکواندو جنوب شرق با 17 امتیاز سوم شد. 
ملی پوشــان البرز نیز با 8 امتیاز در رده چهارم قرار 

گرفت.

بهترین ها لیگ پومسه منطقه یک زنان

بهترین  سرمربی: سونا رزاقی )تیم هیات تکواندو زنجان(
فني ترین بازیکن: دنیا سادات فضیلت )استان البرز(

تیم اخالق: هیات تکواندو همدان
بهترین سرپرست: مرضیه بیات )تیم معراج(

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانعسل قدمی امرئی اول
البرززینب شهریاری دوم
مازندراننرجس شمسی سوم
تهرانمریم امیدوار سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

زنجانهستی جعفری اول
تهراننورا اسماعیلی دوم
مازندرانفاطمه رمضاني  سوم
تهرانرها مداح سوم
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رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانکیانا نوری اول
زنجانمائده شکوری دوم
تهرانزهرا سراجیان سوم
تهرانزهرا سیف پور سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزدنیا سادات فضیلت  اول
زنجانفاطمه سیدی دوم
تهرانرعنا شاهین سوم
زنجانراضیه حسنلو سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانزهرا رفیع اول
تهرانزینب نصرالهی دوم
تهرانمرضیه بیات سوم
تهرانثریا قنبری سوم

رده سنی کمتر از 14 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانعسل قدمی امرئی اول
مازندرانحنانه احمدی ابراهیمی دوم
البرزمهدیس عبدالهی سوم
همداننازنین آقامحمدی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

زنجانمائده شکوری اول
تهرانسیده سپیده پارسا دوم
تهرانمحدثه بشکنی سوم
خراسان رضویعاتکه کیوانی سوم

رده سنی باالی 18 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

زنجانراضیه حسنلو اول
تهرانفاطمه قدرتی صدقیانی دوم
تهرانرقیه جلیل پور سوم
تهرانسنا آزاده سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو جنوب شرق اول
معراجدوم
ارشا شید سوم
هیات تکواندو زنجان یکسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو جنوب شرقاول
معراجدوم
ارشا شید سوم
هیات تکواندو زنجان یکسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

معراجاول
هیات تکواندو زنجان یک دوم
هیات تکواندو جنوب شرق سوم
ملی پوشان البرز یکسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

معراجاول
هیات تکواندو جنوب شرقدوم
ارشیا شید سوم
هیات تکواندو شهرستان کرجسوم
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خوزستان قهرمان ليگ منطقه دو شد
در پایان رقابت های لیگ دسته یک پومسه؛

 با برنامه ریزی صورت گرفته رقابت های لیگ دسته یک پومسه همانند دوره قبلی به صورت منطقه ای )یک و دو( برگزار شد که با توجه به در نظر گرفتن شرایط 
جغرافیایی و نزدیکی به محل ســکونت با استقبال تیم های شرکت کننده همراه بود و پس از اینکه پومسه روها رقابت هایی 4 ماهه را پشت سر گذاشتند در نهایت 

سکونشینان مرحله اول و صعودکنندگان به مرحله نهایی مشخص و معرفی شدند.

مســابقات منطقه دو گروه زنان طــی 12 هفته به 
صورت رفت و برگشت با حضور 299 شرکت کننده 
و میان پومســه روهای اســتان های اصفهــان، یزد، 
کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال 
بختیاری، خراســان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، 
فارس، خوزستان، بوشــهر، ایالم، لرستان، کرمانشاه 

وکیش پیگیری گردید.

این رویداد در بخش انفرادی اســتاندارد در رده های 
ســنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 
ســال، 18 تا 30 ســال و 31 تا 40 ســال پیگیری 
شــد. در بخش ابداعی رده های ســنی کمتر از 14 
ســال، 15 تا 17 ســال و باالی 18 سال به اجرای 
فرم پرداختند و در بخش تیمی  نیز مســابقات میان 
رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 

تا 30 سال و باالی 31 سال انجام شد.
در پایان این رقابت ها تیم خوزســتان با کسب 48 
امتیاز عنوان قهرمانی را کســب کرد، هیات تکواندو 
شهرســتان نجف آباد با 40 امتیاز برســکوی نایب 
قهرمانی ایســتاد و انصارالمهدی )عج(  با 28 امتیاز 
سوم شــد. هیات تکواندو شهرستان فالورجان نیز با 

14 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

بهترین ها لیگ پومسه منطقه دو زنان

بهترین  سرمربی: مژده پزشکیان )هیات تکواندو استان خوزستان(
فني ترین بازیکن: زهرا منصوری کیا )استان خوزستان(

تیم اخالق: هیات تکواندو استان فارس
بهترین سرپرست: منصوره محمدی )هیات تکواندو شهرستان نجف آباد(

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانزهرا منصوری کیا اول
اصفهانمعصومه محمدی دوم
خوزستانتارا کیهانی سوم
فارسفاطمه مهربان سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانمهدیه عیسوند اول
اصفهانفاطمه راستی دوم
اصفهانفاطمه سلمانی زاده سوم
اصفهاندنیا حافظی سوم



TAEKWONDO

57
نشریه تخصصی |  نیمه دوم سال  1398

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانکیانا نوری اول
اصفهانهانیه حیدری دوم
اصفهانمرضیه بهمنی سوم
فارسسارا چناری سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانمینا جوادی اول
اصفهانزهرا کیانپور دوم
کرمانبشری ایزدی فر سوم
فارسفروغ رحیمی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانندا مرادی اول
خوزستاناکرم نساروند دوم
اصفهانصفیه علی جانی سوم
خوزستانراضیه رضائی حاجی ور سوم

رده سنی کمتر از 14 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانزینب قلی لوینه اول
اصفهاندنیا حافظی دوم
خوزستانزهرا منصوری کیا سوم
اصفهانپریا ابراهیمی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانهانا موقر عصاره اول
اصفهانپریسا سلیمیان دوم
فارسزهرا حیدری سوم
اصفهاننسرین صالحی سوم

رده سنی باالی 18 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانرضوان ملک محمدی اول
اصفهانمینا جوادی دوم
اصفهانزهرا قربانی سوم
خوزستانسمانه حسین وند سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو استان خوزستاناول
هیات تکواندو شهرستان نجف آباد )الف(دوم
هیات تکواندو شهرستان نجف آباد )ب( سوم
هیات تکواندو استان چهارمحال بختیاریسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو شهرستان فالورجاناول
هیات تکواندو استان فارس دوم
انصار المهدی )عج( سوم
هیات تکواندو شهرستان نجف آباد )الف(سوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

انصار المهدی )عج(اول
هیات تکواندو استان فارسدوم
هیات تکواندو شهرستان نجف آباد )الف( سوم
هیات تکواندو استان خوزستانسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو شهرستان نجف آباد اول
هیات تکواندو استان خوزستان دوم
هیات تکواندو استان چهارمحال بختیاری سوم
آکادمی پومسه بندریسوم
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قهرمـانی مقتدرانه
 پومسه روهای نجف آباد

در جام نشاط
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مســابقات مرحله نهایی زنان به صورت متمرکز و با 
حضور 208 شــرکت کننده از سراسر کشور پیگیری 
گردید و پومســه روها در بخش انفرادی استاندارد در 
رده های ســنی کمتر از 12 ســال، 12 تا 14 سال، 
15 تا 17 ســال، 18 تا 30 سال و 31 تا 40 سال با 
یکدیگر رقابت کردند. در بخش ابداعی رده های سنی 
کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 18 سال به 

اجرای فرم پرداختند و در بخش تیمی  نیز مســابقات 
میان رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 

18 تا 30 سال و باالی 31 سال انجام شد.
اما پــس از تالش های چند ماهه پومســه روها، حاال 
نوبت این بود که تکلیف تیم های برتر مشخص شود و 
کاپ ها را باالی سر ببرند؛ مرحله نهایی این رقابت ها 
روز 17 بهمن ماه در فدراســیون تکواندو انجام شد و 

پومســه روهای هیات تکواندو نجف آباد با 35 امتیاز 
کاپ قهرمانــی را باالی ســر بردند، هیــات تکواندو 
زنجان با 23 امتیاز نایب قهرمان شد و معراج و هیات 
تکواندو خوزستان به ترتیب با 18 و 17 امتیاز عنوان 

سومی و چهارمی را کسب کردند.

  پس از اینکه رقابت های لیگ دسته یک با برنامه ریزی سازمان لیگ به صورت منطقه ای برگزار و سکونشینان هر منطقه مشخص شدند؛ نفرات راه یافته به مرحله 
پایانی خود را برای فینال این رویداد آماده کردند.

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانزهرا منصوری کیا اول
البرززینب شهریاری دوم
تهرانزینب نوری سوم
مازندرانعسل قدمی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانآیدا یزدانی  اول
اصفهانفاطمه راستی دوم
زنجانهستی جعفری سوم
خوزستانمهسا عیسی وند سوم

برترین های مرحله نهایی لیگ دسته یک پومسه زنان

بهترین داور: نرگس عزیزاللهی )اصفهان(
بهترین  سرمربی: فهیمه سلیمانی زاده )هیات تکواندو نجف آباد(

فني ترین بازیکن: آیدا یزدانی )اصفهان(
تیم اخالق: هیات تکواندو استان فارس

بهترین سرپرست: مرضیه بیات )معراج(

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانزهرا رحیمی اول
مازندرانکیانا نوری دوم
اصفهانمرضیه بهمنی سوم
زنجانمائه شکوری سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

زنجانفاطمه سیدی اول
اصفهانفاطمه عسگری دوم
البرزمهسا برزگری  سوم
البرزدنیا السادات فضیلت   سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانندا مرادی اول
تهرانمرضیه بیات دوم
خوزستاناکرم نساروند سوم
تهرانزینب نصراللهی  سوم

رده سنی کمتر از 14 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهاندنیا حافظی اول
البرزمهدیس عبداللهی دوم
خوزستانزینب قلی لوینه سوم
مازندرانحنانه احمدی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

زنجانمائده شکوری اول
اصفهانپریسا سلیمیان دوم
تهرانسیده سپیده پارسا سوم
فارسزهرا حیدری سوم

رده سنی باالی 18 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانفاطمه قدرتی اول
خوزستانرضوان ملک محمدی دوم
زنجانراضیه حسنلو سوم
تهرانسنا آزاده سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو نجف آباداول
هیات تکواندو خوزستاندوم
هیات تکواندو زنجان سوم
معراجسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

ارشیاشیداول
معراجدوم
هیات تکواندو فارس سوم
هیات تکواندو شهرستان فالورجانسوم
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رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو نجف آباداول
انصارالمهدی )عج(دوم
ملی پوشان البرز سوم
هیات تکواندو شهرستان فالورجانسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

معراجاول
هیات تکواندو استان خوزستاندوم
هیات تکواندو نجف آباد سوم
هیات تکواندو شهرستان کرجسوم
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آكادمی نظری قهرمان منطقه يک شد
در پایان رقابت های لیگ دسته یک؛

 با برنامه ریزی صورت گرفته رقابت های لیگ دسته یک پومسه همانند دوره قبلی به صورت منطقه ای )یک و دو( برگزار شد که با توجه به در نظر گرفتن شرایط 
جغرافیایی و نزدیکی به محل ســکونت با استقبال تیم های شرکت کننده همراه بود و پس از اینکه پومسه روها رقابت هایی 4 ماهه را پشت سر گذاشتند در نهایت 

سکونشینان مرحله اول و صعودکنندگان به مرحله پایانی مشخص و معرفی شدند.
مســابقات منطقه یک گروه مردان طی 12 هفته به 
صورت رفت و برگشــت با حضور 485 شرکت کننده 
آذربایجان شرقی،  اســتان های  پومسه روهای  میان  و 
مازندران،  گیالن،  زنجــان،  اردبیل،  آذربایجان غربی، 
سمنان،  خراســان رضوی،  خراسان شمالی،  گلستان، 
تهران، قم، قزوین، همدان، مرکزی، کردستان و البرز 

پیگیری گردید.

این رقابت ها در بخش انفرادی در 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 باالی 51 سال 
پیگیری شد؛ در بخش ابداعی رده های سنی کمتر از 
14 ســال، 15 تا 17 سال و باالی 18 به اجرای فرم 
پراختند و در بخش تیمی  نیز مسابقات میان رده های 
ســنی کمتر از 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 

سال و باالی 31 سال انجام شد.
در پایان این رقابت ها، تیم آکادمی نظری با کســب 
38 امتیــاز عنوان قهرمانی را کســب کــرد، پایگاه 
قهرمانی پومسه مازندران با 27 امتیاز برسکوی نایب 
قهرمانی ایســتاد. هیات تکواندو همدان با 24 امتیاز 
ســوم شــد و بایوران با 18 امتیاز در رده چهارم قرار 

گرفت.

بهترین ها لیگ پومسه منطقه یک مردان

بهترین  سرمربی: حمید نظری )آکادمی نظری(
فني ترین بازیکن: محمدمهدی جمشیدی )استان همدان(

تیم اخالق: پیشگامان مقدم
بهترین سرپرست: رضا زنگنه )آکادمی نظری(

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانحسین یوسفی اسرمی اول
تهرانپوریا علیپور دوم
قزوینیاسین محمدیان سوم
مازندرانمحمدمانی شعبانی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزمحمد الماسی اول
همدانآرتین گمار دوم
گیالنمحمد ابراهیمی سوم
تهرانسهیل مهدوی سوم
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رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمدمهدی اکبری اول
تهرانسینا عیوضی دوم
تهرانمهیار حیدری مقدم سوم
قزوینیاسان محمدعلیخانی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

همدانمحمدمهدی جمشیدی اول
تهرانکامیاب صادقی دوم
تهرانحسین بزرگی سوم
همدانعرشیا لطفیان سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانمرتضی رضایی اول
البرزعبدالحمید نظم ده دوم
البرزمیرمسعود سیدحسینی سوم
گیالنپویا بهاری سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیحسن وحیدی راد اول
خراسان رضویسیدمحسن فاریابی دوم
البرزمحمد عزیزی سوم
تهرانمحمدرضا ابراهیمی سوم

رده سنی باالی 51 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنمجید طاهری اول
آذربایجان شرقیرضا فرجی دوم
آذربایجان شرقیکاوه وحیدی راد سوم
قمعباس رفیعی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

همداناشکان مددی اول
مازندرانسیدایلیا سحرخیز دوم
مازندرانیاسین داوودی سوم
البرزمحمد ارحمی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانرضا جاللی فر اول
قزوینمحمدمهدی حسین آبادی دوم
مازندرانعرفان نصیری سوم
البرزمهبد شاه حسینی سوم

رده سنی باالی 18 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانرضا ابراهیمی اول
خراسان رضویمرصاد اسحاقی دوم
آذربایجان غربیمحمد موسی قلی زاده سوم
تهرانکامیاب صادقی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی
تیممقام

آکادمی نظری اول
طوالبیدوم
بایورانسوم
پایگاه قهرمانی پومسه مازندرانسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

آکادمی نظری اول
بایوراندوم
آکادمی نظری بسوم
بایوران الفسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو استان همداناول
آکادمی نظریدوم
بایورانسوم
پایگاه قهرمانی پومسه مازندرانسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

بایوراناول
هیات تکواندو شهرستان قائمشهردوم
آکادمی نظری سوم
آکادمی نظری بسوم
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هيات تكواندو شهرستان اصفهان بر سكوی قهرمانی ليگ 
منطقه دو ايستاد

در پایان رقابت های لیگ دسته یک پومسه؛

 با برنامه ریزی صورت گرفته رقابت های لیگ دسته یک پومسه همانند دوره قبلی به صورت منطقه ای )یک و دو( برگزار شد که با توجه به در نظر گرفتن شرایط 
جغرافیایی و نزدیکی به محل ســکونت با استقبال تیم های شرکت کننده همراه بود و پس از اینکه پومسه روها رقابت هایی 4 ماهه را پشت سر گذاشتند در نهایت 

سکونشینان مرحله اول و صعودکنندگان به مرحله پایانی مشخص و معرفی شدند.

مســابقات منطقه دو گروه مردان طــی 12 هفته به 
صورت رفت و برگشــت با حضور 282 شرکت کننده 
و میان پومسه روهای استان های اصفهان، یزد، کرمان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، 
خراســان جنوبــی، کهگیلویه و بویر احمــد، فارس، 
خوزســتان، بوشهر، ایالم، لرســتان، کرمانشاه وکیش 

پیگیری گردید.

رقابت ها در بخش انفرادی استاندارد در 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، باالی 51 
سال پیگیری شد. در بخش ابداعی رده های سنی کمتر 
از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 18 سال به اجرای 
فــرم پرداختند و در بخش تیمی  نیز مســابقات میان 
رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 

30 سال و باالی 31 سال انجام شد.
در پایان این دوره از مســابقات، تیــم هیات تکواندو 
شهرســتان اصفهان با کســب 65 امتیاز قهرمان شد، 
احیاء سپاهان اصفهان با 57 امتیاز عنوان نایب قهرمانی 
را کســب کرد و هیــات تکواندو اســتان فارس با 11 
امتیاز بر سکوی سومی ایستاد و هیات تکواندو استان 

خوزستان نیز با 5 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

بهترین ها لیگ پومسه منطقه دو مردان

بهترین  سرمربی: علی سلمانی )هیات تکواندو شهرستان اصفهان(
فني ترین بازیکن: فرید داوودی )اصفهان(

تیم اخالق: آکادمی پومسه بندری
بهترین سرپرست: شهرام حاجتی )خوزستان(

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

بوشهرعلي پرویزي اول
اصفهانعلیرضا زینی دوم
اصفهانامیرحسین ستوده سوم
اصفهانعلیرضا شاپوری سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانامیررضا اسماعیل اول
اصفهانمحمدپارسا نکوئی دوم
اصفهانیاسین وکیلی سوم
اصفهانعادل منصوری سوم
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رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانمحمد مهدی حیدری اول
اصفهانعلی قیصریه دوم
بوشهراحسان یونسی سوم
اصفهانعلیرضا گوگونانی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانفرید داودی اول
اصفهانمحمدمهدی احمدی دوم
اصفهانمحمدرضا کریمی سوم
اصفهانامین مرادی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

فارسحامد قربانی زاده اول
چهارمحال بختیاریمحمد مظفری دوم
اصفهانسیدعبداهلل حسینی سوم
اصفهانمهدی قاسمی سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانسید آیت اهلل هاشمی اول
اصفهانمحسن شاه پیری دوم
اصفهاناحمدرضا آقامحمدربیع سوم
لرستانبابک سرلک سوم

رده سنی باالی 51 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانرسول متین فر اول
اصفهانابوالقاسم قائدی دوم
اصفهانسیدحمید مهاجری سوم
اصفهاناکبر مجیدی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانمحمدامین حبیب زاده اول
اصفهانمهدی شواخی دوم
اصفهانمحمدمهدی قصری سوم
اصفهانپارسا طغیانی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهان محمدمهدی بالنیان اول
خوزستانمحمدامین یباره پور دوم
اصفهانمحمدحسین محمدی سوم
اصفهانمهدی احمدی فرد سوم

رده سنی باالی 18 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانامیرحسین سلطانی اول
اصفهانمحمد رحیمی دوم
اصفهاناحمد منصوری سوم
اصفهانسجاد عباسی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو شهرستان اصفهاناول
احیاء سپاهان دوم
هیات تکواندو شهرستان اصفهان )الف( سوم
هیات تکواندو استان فارسسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

احیاء سپاهان اول
هیات تکواندو شهرستان اصفهاندوم
آکادمی پومسه بندری سوم
هیات تکواندو استان خوزستانسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

احیاء سپاهاناول
هیات تکواندو شهرستان اصفهاندوم
هیات تکواندو استان خوزستان سوم
احیاء سپاهان )الف(سوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو شهرستان اصفهاناول
هیات تکواندو استان فارسدوم
احیاء سپاهان سوم
هیات تکواندو شهرستان اصفهان )الف(سوم
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هيات تكواندو شهرستان 
اصفهـــان  بر سكوی 
قهــــرمانی  ايستاد
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مســابقات مرحله نهایی مردان به صورت متمرکز و با 
حضور 165 شــرکت کننده از سراسر کشور پیگیری 
گردید و پومســه روها در بخش انفرادی استاندارد در 
رده های ســنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 
تا 17 ســال، 18 تا 30 ســال، 31 تا 40 سال، 41 تا 
50 ســال و باالی 51 ســال پیگیری شد. در بخش 

ابداعی رده های ســنی کمتر از 14 ســال، 15 تا 17 
ســال و باالی 18 سال به اجرای فرم پرداختند و در 
بخش تیمی  نیز مســابقات میان رده های سنی کمتر 
از 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 

31 سال انجام شد.
اما پــس از تالش های چند ماهه پومســه روها، حاال 

نوبت این بود که تکلیف تیم های برتر مشخص شود؛ 
پومسه روهای هیات تکواندو شهرستان اصفهان با 51 
امتیاز کاپ قهرمانی را باالی سر بردند، احیاء سپاهان 
با 27 امتیــاز نایب قهرمان شــد و آکادمی نظری و 
بایوران به ترتیب با 24 و 15 امتیاز عنوان ســومی و 

چهارمی را کسب کردند.

  پس از اینکه رقابت های لیگ دسته یک با برنامه ریزی سازمان لیگ به صورت منطقه ای برگزار و سکونشینان هر منطقه مشخص شدند؛ نفرات راه یافته به مرحله 
پایانی خود را برای فینال این رویداد آماده کردند.

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلیرضا زینی اول
مازندرانحسین یوسفی دوم
بوشهرعلیرضا پرویزی سوم
قزوینیاسین محمدیان سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانیاسین وکیلی  اول
اصفهانامیررضا اسماعیل دوم
مازندرانمحمدطاها حیدری سوم
البرزمحمد الماسی  سوم

برترین های مرحله نهایی لیگ دسته یک پومسه مردان

بهترین داور: محمدحسین ربانی )قم(
بهترین  سرمربی: حسین بهشتی )هیات تکواندو شهرستان اصفهان(

فني ترین بازیکن: علیرضا زینی )هیات تکواندو شهرستان اصفهان(
تیم اخالق: هیات تکواندو استان همدان

بهترین سرپرست: یوسفی )هیات تکواندو شهرستان اصفهان(

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

بوشهراحسان یونسی اول
اصفهانمحمدمهدی حیدری دوم
قزوینیاسان محمدعلیخانی سوم
تهرانمحمدمهدی اکبری سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

همدانمحمدمهدی جمشیدی اول
اصفهانامین مرادی دوم
اصفهانمحمدمهدی احمدی  سوم
اصفهانعلی وحید  سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

فارسحامد قربانی زاده اول
چهارمحال بختیاری محمد مظفری دوم
اصفهانمهدی قاسمی  سوم
همدانمجتبی همتی سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزعلی شاه حسینی اول
اصفهانسید آیت اهلل هاشمی شیخ شبانی دوم
آذربایجان شرقیحسین وحیدی راد سوم
اصفهاناحمدرضا آقا محمد ربیع سوم

رده سنی 51 تا 60 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیکاوه وحیدی راد اول
قمعباس رفیعی دوم
گیالنمجید طاهری سوم
مازندرانحسین کوهی سوم

رده سنی کمتر 14 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانمهدی شواخی اول
اصفهانمحمدامین حبیب زاده دوم
البرزمحمد ارحمی سوم
گلستانمهدی صیادی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانرضا جاللی فر اول
اصفهانمحمد احمدی فرد دوم
قزوینمحمد مهدی حسین آبادی سوم
اصفهانمحمدمهدی بالنیان سوم

رده سنی باالی 18 سال ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانامیرحسین سلطانی اول
خراسان رضویمرصاد اسحاقی دوم
مازندرانرضا ابراهیمی سوم
اصفهانسجاد عباسی سوم
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رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

احیا سپاهاناول
بایوراندوم
هیات تکواندو شهرستان اصفهان سوم
آکادمی نظریسوم

رده سنی کمتر 14 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو شهرستان اصفهاناول
آکادمی نظری بدوم
هیات تکواندو شهرستان اصفهان سوم
بایورانسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

آکادمی نظریاول
هیات تکواندو شهرستان اصفهاندوم
احیا سپاهان سوم
هیات تکواندو همدانسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

هیات تکواندو شهرستان اصفهاناول
آکادمی نظریدوم
هیات تکواندو استان فارس سوم
آکادمی نظری بسوم
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لوازم خانگی كن 
بر سكوی قهرمانــی 

جام آينده سازان المپيک
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اســپریچو، آکادمی تکوانــدو ابزار و یراق توســن، 
ققنــوس جویبار، لوازم خانگی کــن، هیات تکواندو 
اســتان آذربایجان شــرقی، هیــات تکواندو جنوب 
شرق، هیات تکواندو شهرستان کرج و هیات تکواندو 
ورامین تیم هایی بودند که موفق شدند مرحله نهایی 

جام آینده سازان المپیک راه پیدا کنند.
در پایان این دوره از رقابت هــا، تکواندوکاران لوازم 
خانگی کن با کســب 7 برد و 23 امتیاز بر ســکوی 

قهرمانی ایستادند، اســپریچو با 5 برد، یک تساوی، 
یک باخت و 19 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب 
کرد و آکادمی تکواندو ابزار و یراق توســن با 5 برد، 

یک تساوی  یک باخت و 15 امتیاز سوم شد.
تیم های هیــات تکواندو جنوب شــرق )13 امتیاز(، 
هیات تکواندو شهرســتان کــرج )7 امتیاز(، هیات 
تکوانــدو ورامیــن )6 امتیاز(، ققنــوس جویبار )5 
امتیــاز( و هیات تکوانــدو آذربایجان شــرقی )یک 

امتیاز( بــه ترتیــب در رده چهارم تا هشــتم قرار 
گرفتند.

همچنین در پایان رقابت های قرآنی شقایق قاسمی 
نماینده اسپریچو عنوان نخست را کسب کرد، زینب 
حاجــی مقصود تکوانــدوکار لــوازم خانگی کن بر 
سکوی دومی ایســتاد و مائده کاظمی از تیم هیات 

تکواندو شهرستان ورامین نیز سوم شد.

 دهمین دوره رقابت های لیگ نوجوانان دختر در ســال جاری به صورت دو مرحله ای و طی 16 هفته برگزار شــد؛ در مرحله نخست این دوره از مسابقات 460 
هوگوپوش در قالب 20 تیم حضور داشتند که 8 تیم موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند.

بهترین های جام دهم آینده سازان المپیک

بهترین داور: نرگس امیرمحمدی )کهگیلویه و بویر احمد(
بهترین  سرمربی:راضیه آقاجانپور )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن: عالمه پوشیان جویباری )لوازم خانگی کن(
تیم اخالق: هیات تکواندو شهرستان البرز

بهترین سرپرست: مریم نامدار )آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن(

* تیم لوازم خانگی کــن با مربیگری 
آقاجان پور، اســپریچو بــا مربیگری 
باباخانلــو و آکادمی تکوانــدو ابزار و 
یراق توســن با مربیگری بهرامیان به 
ترتیب عنوان اول تا سومی این دوره از 

رقابت ها را کسب کردند.
* خدا را شکر استقبال خوب تیم ها را 
شــاهد بودیم تا جایی که در این دوره 
از رقابت ها 10 استان تیم داری کردند 
و تکواندوکاران استان های مختلف با 
یکدیگر به رقابت پرداختند. ما ســعی 
می کنیم با در نظــر گرفتن امتیازاتی 
برای تیم ها آنها را به منظور حضور در 

دوره های بعدی تشویق نماییم.
* با توجه به اینکه در تمامی هفته ها از 
کاله الکترونیکی استفاده شد، میزان 
اعتراضات به حداقل رسید که رضایت 

مربیان را به همراه داشت.
* ســطح فنــی دور دوم مســابقات 
نســبت به ســال پیش خیلی باالتر 

بــود و تا جاییکــه در روز پایانی هنوز 
مشــخص نبود کدام تیم در رده دوم 
قرار می گیرد؛ این موضوع نشان دهنده 
رقابت نزدیک میان تیم ها اســت که 
تالش می  کنند توانمنــدی خود را به 

نمایش بگذارند.
* در ترکیب تیم های شــرکت کننده 
ملی پوشــان نیز حضور داشــتند که 
انگیزه دیگر تکوانــدوکاران را افزایش 
می داد و مبارزات جذابی را برابر آنها به 

نمایش می گذاشتند.
* با مشخص شــدن تیم ها و بهترین 
هــای این دوره از مســابقات نشــان 
داده شــد که تکواندو نــه تنها برای 
تیم ملــی بلکه برای ســازندگی تمام 
جامعــه تکواندو تــالش می کند و در 
واقع برگزاری لیگ ها، پتانسیل باالی 

تکواندو ایران را نشان می دهد.

جوانمرد: حضور ملی پوشان سطح فنی و جذابيت ليگ را دو چندان كرد
مدیر اجرایی لیگ نوجوانان دختر؛

 رقابت های جام آینده سازان المپیک از تیرماه با حضور 20 تیم کار خود را 
آغاز کرد که در نهایت 8 تیم موفق شدند به مرحله پایانی راه پیدا کنند.
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هوگوپوشان 
معراج ساری كاپ قهرمانی 

را باالی سر بردند
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این رقابت ها با حضور 21 تیم از سراســر کشور و در 
قالب 530 تکواندوکار پیگیری شد که در نهایت 6 تیم 
لوازم تکواندو کوان )kwon(، معراج ســاری، هیات 
تکواندو شهرســتان سنندج، هیات تکواندو شهرستان 
محمدیه، هیات تکواندو مشــهد و یاس مدینه راهی 

مرحله نهایی شدند.

دیدارهای مرحله نهایی لیگ خردساالن دختر مناطق 
کشــور »جام غنچه های تکواندو« طی روزهای 7 و 8 
آذرماه  در اســتان اصفهان و به میزبانی لوازم تکواندو 

کوان برگزار شد.
با پایــان این دوره از رقابت ها، تیم معراج ســاری با 
کسب 14 امتیاز کاپ قهرمانی را باالی سر برد، هیات 

تکواندو شهرســتان محمدیه با 12 امتیاز بر ســکوی 
نایب قهرمانی ایســتاد، هوگوپوشان یاس مدینه با 8 

امتیاز و تفاضل 2 سوم شدند.
تیــم های لوازم تکواندو کوان، هیات تکواندو مشــهد 
و هیات تکواندو شهرســتان سنندج به ترتیب در رده 

چهارم تا ششم قرار گرفتند.

 با تصمیم سازمان لیگ و به منظور سهولت برای حضور تیم های شهرستانی در لیگ تکواندو، مسابقات لیگ خردساالن دختر در سال جاری به صورت منطقه ای 
برگزار شد که تیم ها در قالب 4 منطقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بهترین ها ی جام غنچه های تکواندو

بهترین داور: سیده سعیده حسینی )خوزستان(
بهترین  سرمربی:مهسا تقوی )معراج ساری(

فني ترین بازیکن: آیدا برزگری )هیات تکواندو شهرستان محمدیه(
تیم اخالق: هیات تکواندو مشهد

بهترین سرپرست: نرگس فتاحی )هیات تکواندو شهرستان سنندج(
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تيم براری چالوس كاپ 
قهرمانی را باالی سر برد
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این رقابت ها با حضور 30 تیم از سراســر کشور و در 
قالب 626 تکواندوکار پیگیری شد که در نهایت 8 تیم 
براری چالوس، رام صنعت بهاره، کســرا لوازم خانگی 
کن، E.T.Rشیراز، هیات تکواندو شهرستان عجبشیر، 
هیات تکواندو شهرســتان قوچان و هیــات تكواندو 

استان گیالن به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

دیدارهای مرحله نهایی لیگ خردساالن پسر مناطق 
کشــور »جام غنچه های تکواندو« طی روزهای 14 و 
15 آذرماه به میزبانی هیات تکواندو استان فارس و در 

سالن شهید دستغیب برگزار شد.
با پایان ایــن دوره از رقابت ها تیم بــراری چالوس با 
کسب 14 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم کسرا 

با 13 امتیاز نایب قهرمان شد و رام صنعت بهاره نیز با 
11 امتیاز عنوان سومی را کسب کرد.

تیم های بانی سان، هیات تکواندو گیالن، E.T.Rشیراز 
و هیات تکواندو شهرســتان قوچان به ترتیب در رده 

چهارم تا هشتم قرار گرفتند.

 با تصمیم سازمان لیگ و به منظور سهولت برای حضور تیم های شهرستانی در لیگ تکواندو، مسابقات لیگ خردساالن پسر در سال جاری به صورت منطقه ای 
برگزار شد که تیم ها در قالب 4 منطقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بهترین های جام غنچه های تکواندو

بهترین داور: سامان بارانی )خوزستان( 
بهترین  سرمربی:پدرام براری )براری چالوس(

فني ترین بازیکن: مهدی جعفری )رام صنعت بهاره(
تیم اخالق: هیات تکواندو گیالن

بهترین سرپرست: ابوذر درویشی )E.T.Rشیراز(
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درخشش نوجوانان
 لوازم خانگی كن در ليگ 

آينده سازان المپيک
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آینده سازان لوازم خانگی کن، باشگاه فرهنگي ورزشي 
ذوب آهن اصفهان، پاس قوامین، دانشگاه آزاد اسالمی، 
شهرداری پیشوا، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو بند 
پی غربی و هیات تکواندو شهرستان فردیس تیم هایی 
بودند که موفق شــدند مرحله نهایی جام آینده سازان 

المپیک راه پیدا کنند.
در پایــان این دوره از رقابت هــا تیم لوازم خانگی کن 
موفق شــد با کســب 7 برد و 22 امتیــاز چهارمین 

قهرمانــی خود در ســال 98 را جشــن بگیرد؛ هیات 
تکواندو بند پی غربی بــا 5 برد، 2 باخت و 14 امتیاز 
عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و شهرداری پیشوا با 
5 برد، 2 باخت و 13 امتیاز عنوان سومی را کسب کرد.

تیم های هیات تکواندو شهرستان فردیس )10 امتیاز 
و تفاضل 2-(، پاس قوامین )10 امتیاز و تفاضل 4-(، 
دانشــگاه آزاد اســالمی )8 امتیاز(، باشــگاه فرهنگی 
ورزشــی ذوب آهن اصفهان )7 امتیاز( و آینده سازان 

لوازم خانگی کن )4امتیاز( به ترتیب در رده چهارم تا 
هشتم جدول قرار گرفتند.

همچنیــن در پایان رقابت هــای قرآنی، محمدمهدی 
انتظاریــان نماینده هیات تکواندو بند پی غربی عنوان 
نخست را کسب کرد، محمدمهدی کشاورز تکواندوکار 
لوازم خانگی کن بر ســکوی دومی ایستاد و امیرعلی 
متقیان از تیم آینده ســازان لوازم خانگی کن نیز سوم 

شد.

 بیست و دومین دوره مسابقات لیگ نوجوانان پسر در سال جاری به صورت دو مرحله ای و طی 18 هفته برگزار شد؛ در مرحله نخست این دوره از مسابقات 670 
هوگوپوش در قالب 22 تیم حضور داشتند که 8 تیم موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند.

بهترین های جام بیست و دوم آینده سازان المپیک

بهترین داور: امیر محمدی )فارس(
بهترین  سرمربی:حسین کریمی )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن: علیرضا حسین پور )لوازم خانگی کن(
تیم اخالق: دانشگاه آزاد اسالمی

بهترین سرپرست: جواد ابن یمین )باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان(

* در دور اول مســابقات، مبارزات به 
شــکلی پیگیری شــد که نتایج اصال 
قابل پیش بینی نبود و تمامی تیم های 
حاضر برای صعود به مرحله دوم تالش 

می کردند.
* با توجه به تعــداد تیم های حاضر، 
رقابت ها در دو گــروه 11 تیمی انجام 
شــد و در نهایت 4 تیم موفق شــدند 
به مرحله پایانی راه پیدا کنند؛ رقابت 
ها به قدری فشــرده و نزدیک بود که 
دیدارهای هفته پایانی تیم های دوم و 

سوم را مشخص می کرد.
* جام آینده سازان از لیگ های سازنده 
تکواندو اســت و همواره در پشــتوانه 
سازی برای تیم های ملی و لیگ های 
رده ســنی بزرگســاالن گام برداشته 

است.
* فدراســیون تکواندو بــر روی لیگ 
نوجوانان حساب ویژه ای باز کرده است. 
امیدوارم بتوانیم از نظر کیفی لیگ را 
به مرحله ای برسانیم که تمامی اعضای 
تیم ملی از لیگ تکواندو انتخاب شوند.

* ما تالش می کنیم با ارتقاء کیفیت و 
کمیت رقابت ها، اسپانسرها و حامیان 
خصوصی بیشتری را جذب کنیم و با 
سرمایه گذاری که از سوی آنها صورت 
می گیرد در مربیــان و تکواندوکاران 

ایجاد انگیزه نماییم.
* لیگ نوجوانان پویاترین لیگ است و 
به عنوان پشتوانه آینده تکواندو ایران 
به شــمار می آید؛ این رقابت ها باعث 
ارتقاء فنی تکواندوکاران می شــود تا 
جاییکه دیدیم برخی از تکواندوکاران 

کم تجربه برای ملی پوشان دردسر 

چايچی: جام آينده سازان از ليگ های سازنده تكواندو است
مدیراجرایی لیگ نوجوانان پسر؛

 این دوره از رقابت ها با اســتقبال خوبی از ســوی تیم های خصوصی و 
همچنین هیات های استانی همراه بود.

استقبال خوبی از سوى 
تیم هاى خصوصی و  
همچنین هیات هاى 
استانی همراه بود.
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سكوی قهرمانی زير پای 
فـرش قنبــری نيا
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این دوره از رقابت ها در بخش های انفرادی استاندارد 
در رده های  سنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 
15 تا 17 ســال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال و 
باالی 41 سال پیگیری شد؛ در بخش تیمی رده های 
ســنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 

سال و باالی 31 ســال به اجرای فرم پرداختند. در 
بخــش ترکیبی رده های ســنی کمتر از 14 ســال، 
15 تا 17 ســال و باالی 18 ســال با یکدیگر رقابت 
کردند. در پایان این دوره از مسابقات، پومسه روهای 
تیم فرش قنبری نیا بــا 58 امتیاز کاپ قهرمانی را 

باالی ســر بردند، معراج بــا 32 امتیاز نایب قهرمان 
شــد و تیم های پترو صدف و شهدای مدافع امنیت 
فوالدشهر به ترتیب با 32 و 12 امتیاز سوم و چهارم 

شدند.

 هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر پومسه زنان »جام ستارگان«، با حضور 243 نفر در  بخش انفرادی استاندارد، تیمی استاندارد و انفرادی ترکیبی طی 16 هفته 
)رفت و برگشت( از مردادماه تا بهمن ماه در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهاننرگس بلغند اول
اصفهاننرگس غالمی دوم
اصفهاننازیال یوسفی سوم
اصفهانمریم محمدی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانساناز تقی پور اول
اصفهانشیما نساجی دوم
البرزمبینا رییسی سوم
اصفهانفاطمه رفیعا سوم

برترین هاي لیگ برتر پومسه زنان
بهترین داور: شبنم میرزایی )مازندران(

بهترین  سرمربی: مهسا مردانی )فرش قنبری نیا(
فني ترین بازیکن: نسترن ملکی )پترو صدف(

تیم اخالق: همدان
بهترین سرپرست: مه آرا مردانخانی )پترو صدف(

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانزینب طغیانی اول
اصفهانتارا مردانی دوم
البرزفاطمه بیدکی سوم
مازندرانیگانه اسدی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانمهسا صادقی اول
گلستانفاطمه حسام دوم
زنجاننرگس مینا خانی سوم
تهرانراضیه آقایی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزنسترن ملکی اول
البرزآتوسا فرهمند دوم
همدانسیده معصومه حسینی سوم
تهرانزهرا عباس پور سوم

رده سنی باالی 41 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهراناعظم درستی اول
کرماننرجس شریفي دوم
قمکبري سخایي وطن سوم
اصفهانزهره افضل سوم

رده سنی کمتر 14 سال ترکیبی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانساناز تقی پور اول
تهرانآفاق شاهیندوم
اصفهانفاطمه بهرامی سوم
تهرانمهدیث شیرمهد سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ترکیبی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانیاسمن لیموچی اول
تهرانمهسا غالمحسین زاده دوم
اصفهانذکیه مرادی سوم
خوزستانهستی بیگی پور سوم

رده سنی باالی 18 سال ترکیبی
تیمنام نام خانوادگیمقام

گلستانفاطمه حسام اول
البرزدنیا یزدان جو دوم
اصفهانمرجان تاجی رستم آبادی سوم
گیالنفاطمه ستوده سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی
تیممقام

فرش قنبری نیااول
معراجدوم
پترو صدف سوم
هیات تکواندو کرمانسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

فرش قنبری نیا الفاول
معراجدوم
پترو صدف سوم
فرش قنبری نیا بسوم
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رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

فرش قنبری نیااول
پترو صدفدوم
معراج الف سوم
معراجسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

شهدای مدافع امنیت فوالدشهراول
هیات تکواندو استان همدان  دوم
پترو صدف سوم
هیات تکواندو استان خوزستانسوم

* جام ســتارگان از نظر فنی در سطح 
باالیی قرار داشــت و تمام پومسه روها 
تالش می کردند تا بتوانند روی ســکو 
قرار بگیرند و جزء نفراتی باشند که به 

تیم ملی راه پیدا می کنند.
* داوران نیز از نظر فنی در سطح خوبی 
قرار داشتند و اگر سوال و مشکلی بود 
بالفاصله در جلسات توجیهی داوران، 
توسط سرناظر برطرف می شد و در این 
بخش اصال مشکلی نداشتیم. از سازمان 
لیگ که در ایــن مدت همکاری خوبی 
داشتند تشکر می کنم اما در خصوص 
معوقه اعالم کردن مسابقات بهتر است 

در بخشنامه اعالم شود.

* در این دوره که مســئولیت برگزاری 
را برعهده داشتم نســبت به سال های 

گذشته امتیازات کســب شده توسط 
پومســه روها باالتر بــود و واقعا بچه ها 
تالش می کردنــد؛ همین همتی که به 
خرج دادند باعث شد در رنکینگ باالیی 
قرار بگیرند. از خــدا می خواهم تا این 
نفــرات در میادین آســیایی و جهانی 
پرچم همیشه سرافراز ایران را به اهتزاز 

در آورند.
* هفتمیــن دوره لیــگ بــا حضور 
حداکثــری پومســه روهای ملی پوش 
همراه بود که باعث شد دیگر نفرات نیز 
سطح فنی خود را محک بزنند و ایرادات 
را متوجه بشوند. پیش بینی می کردم در 
دور آخر برخی بچه ها با توجه به اینکه 
امیدی به کسب مدال یا سکو نداشتند، 
حضور پیدا نکنند اما غایبی نداشتیم و 
همگی در دور برگشت شرکت کردند 
چرا که می خواستند با ملی پوشان رقابت 

کنند.
* با توجــه به اینکه طی این ســال ها 
پومسه روها در میادین جهانی و آسیایی 
موفق به کســب عنوان و مقام شده اند، 
ورزشکاران به این رشته جذب شده اند 
و به دنبال این هســتند تا قابلیت های 
خود را به نمایش بگذارند و به تیم ملی 

راه پیدا کنند.

شهبازنژاد: رقابت های جام ستارگان از نظر فنی در سطح بااليی قرار داشت
مدیر اجرایی لیگ برتر پومسه زنان؛

 هفتمین دوره مســابقات از 16 مردادماه با حضور 243 پومسه رو در قالب 
18 تیم برگزار شــد که پس از برگزاری 16 هفته )رفت و برگشــت( در نهایت 

سکونشینان این رویداد مشخص شدند.

هفتمین دوره لیگ با 
حضور حداکثرى ملی 

پوشان همراه بود
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باشگاه سجـاد قهرمان 
ليگ برتر پومسه
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این دوره از رقابت ها در بخش های انفرادی استاندارد 
در رده های  ســنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 
15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 
50 سال، 51 تا 60 سال و باالی 61 سال پیگیری شد.
در بخش تیمی رده های ســنی کمتر از 14 سال، 15 

تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال به اجرای 
فرم پرداختند. در بخش ترکیبی رده های سنی کمتر 
از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 18 سال با یکدیگر 

رقابت کردند.
بــا پایان این دوره از رقابت ها، تیم باشــگاه فرهنگی 

ورزشی سجاد با 63 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، 
پومســه روهای فرش قنبری نیا بــا 57 امتیاز  نایب 
قهرمان شــدند و بایــوران و پایگاه قهرمانی پومســه 
مازندران به ترتیب با 23 و 9 امتیاز عنوان ســومی و 

چهارمی را کسب کردند.

 هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر پومسه مردان »جام ستارگان«، با حضور 249 نفر در  بخش انفرادی استاندارد، تیمی استاندارد و انفرادی ترکیبی طی 16 هفته 
)رفت و برگشت( از مردادماه تا بهمن ماه در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانبهداد نقی ئی اول
اصفهانامیرحسین اسمعیلی دوم
همدانبهراد حیدریان سوم
خوزستانامیررضا سلمانی فرد سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنامیرعلی علیزاده اول
گیالنطاها روشنی مبارکی دوم
البرزسامیار صالحی سوم
اصفهانمهدی عابدی سوم

برترین هاي لیگ برتر پومسه مردان
بهترین داوران: سعید مجتهدی )اردبیل( - مجید نازیان نجفی )مازندران(

بهترین  سرمربی: حسینعلی نظری )باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد(
فني ترین بازیکن: کوروش بختیار )باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد(

تیم اخالق: هیات تکواندو خراسان رضوی
بهترین سرپرست: علیرضا جالبی )باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد(

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانیاسین زندی اول
تهرانآرمین اسدی دوم
اصفهانرضا بابایی سوم
مازندرانمرتضی زنده دل سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانکوروش بختیار  اول
اصفهانحمیدرضا حاتمی دوم
تهرانعلی سهرابی سوم
اصفهانمیالد یعقوبی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلی سلمانی اول
همدانمهدی صمدیان تبار دوم
اصفهانمنصور امامیان فر سوم
تهرانسینا قزل احمد سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانمحمدتقی حاتمی اول
البرزسیدحسین موسی نیا زارع دوم
تهرانسیدحسن جاهد سوم
اصفهانسعید خانیان سوم

رده سنی 51 تا 60 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانحسینعلی نظری اول
تهراننادر خدامرادی دوم
گیالنابراهیم خاوری سوم
خوزستانجمال سهرابی سوم

رده سنی باالی 61 سال انفرادی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانهادی ترکاشوند اول
تهرانفرهاد خوش پسند دوم
تهرانعباس رضایی سوم
تهرانمنصور خاندان سوم

رده سنی کمتر 14 سال ترکیبی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانیاسین اکبری اول
سمنانمحمدرضا عزیزی کرانی  دوم
البرزسامیار صالحی جوزانی سوم
البرزیاسین جعفری سوم

رده سنی 15 تا 17 سال ترکیبی
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانمرتضی زنده دل کمیشانی اول
البرزامیرحسین باسامی دوم
همدانمحمدامین گماریان سوم
خراسان رضویمحمد پیوندی سوم

رده سنی باالی 18 سال ترکیبی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانکوروش بختیار  اول
اصفهانعلی سلمانی دوم
البرزسید علی موسی نیا سوم
تهران   احمدرضا نجفی سوم
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رده سنی کمتر از 14 سال تیمی
تیممقام

فرش قنبری اول
بایوران دوم
باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد سوم
هیات تکواندو خراسان رضویسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی
تیممقام

باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد باول
باشگاه فرهنگی ورزشی سجاددوم
پایگاه قهرمانی پومسه مازندران سوم
فرش قنبری نیاسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی
تیممقام

باشگاه فرهنگی ورزشی سجاداول
فرش قنبری نیادوم
باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد ب سوم
بایورانسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی
تیممقام

فرش قنبری نیااول
باشگاه فرهنگی ورزشی سجاددوم
بایورانسوم
باشگاه دماوند یزدسوم

* در این دوره از مســابقات شــاهد 
حضور برترین های پومســه کشــور 
در لیگ بودیم و بالغ بــر 2100 فرم 
از ابتــدای لیــگ تا پایان اجرا شــد؛ 
همچنین رقابت ملی پوشان در تمامی 
رده های ســنی عالوه بر ایجاد انگیزه 
میان دیگر نفرات، سطح فنی را ارتقاء 

داده بود و باعث جذابیت لیگ شد.
* جذب اسپانســرهای مالی از سوی 
برخــی تیم هــا و حضــور پرقدرت 
پومســه روها باعث شــد تا هفته آخر 
ســکوی قهرمانی و نایــب قهرمانی 
مشخص نباشد و اختالف صدم نمره ای 
می توانست ســکوی اولی و دومی را 

عوض کند.
* بــا همــت کمیتــه داوران در این 
بخش مشــکلی نداشــتیم و نواقص 
کوچکی هم که وجود داشت با تدبیر 

این کمیتــه برطرف شــد. همچنین 
رقابت ها نظم خوبی داشت به صورتی 
که که به جــز یک هفته کــه بخاطر 
مسابقات انتخابی تیم ملی مجبور به 
تغییر تاریخ برگزاری شــدیم، تمامی 
هفته هــا طبق تقویم پیگیری شــد و 
مسابقات بر حسب جدول زمانبندی 
ارائه شده بدون تاخیر و بی نظمی به 

انجام رسید.
* در تمامی رده های سنی ملی پوشان 
با حضور پرقدرت در تمامی بخش ها 
شرکت داشــتند که باعث شد دیگر 
پومسه روها نیز انگیزه داشته باشند تا 
با این نفرات رقابت کنند و ملی پوشان 
نیز بدانند حاشیه امنیت ندارند که این 
مهم ارتقاء سطح فنی و کیفی لیگ و 
به دنبال آن تیم ملی را به همراه دارد.

صادق نيا: شاهد حضور برترين های پومسه كشور در ليگ بوديم
مدیراجرایی لیگ برتر پومسه مردان؛

 مسابقات جام ستارگان از 18 مردادماه کار خود را آغاز کرد؛ در این دوره 249 
پومسه  رو با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت پس از 16 هفته، مسابقات 

با قهرمانی باشگاه فرهنگی ورزشی سجاد به پایان رسید.
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نخستين قهرمانی كـن 
در كهـن ترين ليگ 
تكوانـدو قاره آسيا
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این دوره از رقابت ها با حضور 207 تکواندوکار در قالب 8 تیم باشگاه مقاومت، 
شــهرداری ورامین، چای زرینه، ســامان رزم )زنده یــاد محمدرضا جاللی 
راد(، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو شهرســتان عباس آباد، هیات تکواندو 

شهرستان نظرآباد و هیات تکواندو استان کرمانشاه پیگیری شد.
با پایان این دوره از مسابقات، تیم لوازم خانگی کن با کسب 39 امتیاز و تفاضل 
76 توانست عنوان قهرمانی قدیمی ترین لیگ تکواندو را بدست آورد؛ شهرداری 

ورامین با 39 امتیاز و تفاضل 72 نایب قهرمان شــد و چای زرینه با 26 امتیاز 
بر سکوی سومی ایستاد.

تیم های باشگاه مقاومت، ســامان رزم )زنده یاد محمدرضا جاللی راد(، هیات 
تکواندو استان کرمانشاه، هیات تکواندو شهرستان عباس آباد و هیات تکواندو 

شهرستان نظرآباد به ترتیب در رده چهارم تا هشتم ایستادند.

 بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ دسته یک تکواندو مردان »جام نقش جهان«، یادواره شهید روزبه هلیسایی از 22 مهرماه با حضور 8 تیم آغاز و به مدت 
18 هفته تکواندوکاران مبارزات خود را پشت سر گذاشتند.

بهترین های »جام نقش جهان«
بهترین داور: محمد عزیزی )البرز(

بهترین  سرمربی: محمدرضا زوار )لوازم خانگی کن(
فني ترین بازیکن: علی توکلی )شهرداری ورامین(

تیم اخالق: سامان رزم )زنده یاد محمدرضا جاللی راد(
بهترین سرپرست: میثم نظری نژاد )هیات تکواندو شهرستان عباس آباد(

* در جام بیســت و پنجــم تیم های 
لیگ برتــری نیز حضور داشــتند که 
سطح فنی مبارزات را ارتقاء داده بود 
تا جاییکه روز گذشته و تا رقابت های 
پایانی هنوز تکلیف تیم قهرمان و نایب 

قهرمان مشخص نبود.
* با توجه به ســطح فنی باال، تیم ها 
بســیار با انگیــزه حضور داشــتند و 
هر هفتــه با وســواس ترکیب خود را 
مشخص می کردند چراکه هیچ دیداری 
برای آنها حکم زنگ تفریح را نداشت و 
می توان گفت این لیگ تقریبا با لیگ 

برتر برابری می کند.
* ما پیش از آغاز این دوره از رقابت ها 
و با توجــه به وجود حضــور تیم های 
لیگ برتر در لیگ نقش جهان از دیگر 
تیم ها نظرسنجی کردیم، در نهایت به 
این نتیجه رســیدیم که سایر تیم ها 
با این موضوع مشــکلی ندارند. هدف 
در نهایت کمک بــه تیم ملی تکواندو 
اســت و تکواندوکاران جوان فرصت 
رویارویی با هوگوپوشان لیگ برتری 

را دارند و می توانند تجربه خوبی کسب 
کنند. شــاید در این مبــارزات نتیجه 
را هم واگذار کننــد اما به نظرم برخی 
باخت ها شیرین اســت چراکه ایجاد 

انگیزه می کند.
* جام نقــش جهان لیــگ آزمون و 
خطا نیســت؛ در این دوره دیدیم که 
تکواندوکاران برای کسب نتیجه بهتر 
جنگیدند و تالش کردند تا توانایی های 

فنی خود را به نمایش بگذارند.
* پوشــش رســانه ای و همچنیــن 
پخش های زنده  شــبکه ورزش بیش 
از پیش صورت گرفت که بدون شــک 
می تواند در جذب اسپانسر تاثیرگذار 

باشد.
* کامــال از تولیدات داخلــی کاله و 
هوگو های ایرانی استفاده کردیم و خدا 
را شــکر با رضایت نسبی تیم ها همراه 
بود. با پایان لیگ جلســه ای را برگزار 
می کنیم تا برنامه ریزی های الزم برای 

سال آینده انجام شود.

عمرانی: نقش جهان ، ليگ آزمون و خطا نيست
 بیســت و پنجمین دوره لیگ دســته یک تکواندو با حضــور بیش از 200 
تکواندوکار و در قالب 8 تیم از مهرماه کار خود را آغاز کرد و روز گذشته به پایان 
رسید. در این دوره از مسابقات هوگوپوش 25 استان در ترکیب تیم های مختلف 

قرار گرفتند که با یکدیگر برای کسب سکو رقابت کردند.
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چاشني كرونا
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  پانزدهمین دوره از لیگ جوانان و بزرگســاالن بانوان »جام كوثر« در فدراســیون تكواندو با حضور 15 تیم برگزار شد و با 
قهرماني مشترك تیم های فتح صدر البرز و لوازم خانگی کن به پایان رسید.

نگار رشیدی

لیگ تکوانــدوي بانوان در ســال 98، 
مثل سایر لیگ ها شــرایط متفاوتي را 
تجربه کرد. شرایطي که باعث شد این 
رقابت ها براي شــناختن تیم هاي برتر 
خود، بیشتر از هر زماني انتظار بکشد و 
پروسه مشخص شدن قهرمان به اواخر 

بهار سال 99 برســد. دلیل این انتظار 
ویروســي بود که ابتدا در چین پیدا و 
خیلي زود وارد کشــورهاي دیگر شد 
و ســبک جدیدي از زندگي را به مردم 

تحمیل کرد.
کووید 19 براي ورزشي ها بدترین زمان 
ممکن را انتخاب کرده بود چراکه دنیا 
منتظر بود طبق روال هر چهار ســال، 
به تماشاي المپیک این بار به میزباني 
توکیو بنشــیند. اما این ویروس چیني 
نه تنها روي مسابقات داخلی و بین المللي 
تاثیر گذاشت و آنها را در مسیر لغو قرار 
داد، بلکه حتي المپیک را هم یک سال 

به تعویق انداخت. 

دختران تکواندوکار ایــران هم زماني 
که لیگ را اســتارت زدنــد، فکرش را 
نمي کردند که مسابقات شان به شیوع 
ویروس کرونا گره بخــورد و یک لیگ 
نیمه کاره را تجربه کنند. اما در نهایت 
این اتفــاق رخ داد تا لیــگ تکواندوي 

بانوان هم طعم این اتفاق را بچشد. این 
مسابقات از هشتم مهرماه 1398 آغاز 
و پرونده اش در نوزدهم خرداد 1399 
بسته شد. در این مطلب نگاهي خواهیم 
داشت بر آنچه که در جام کوثر در فصل 

پانزدهم گذشت. 
 15 تیم در لیگ پانزدهم

پانزدهمین دوره لیگ تکواندوي بانوان 
با حضور 15 تیم برگزار شــد. تیم های 
اسپریچو، فتح صدر البرز، داتیس یزد، 
روپایی الکترونیکی keen، شوکا الوین 
مریوان، فرمانیه، لوازم خانگی کن، هیات 
تکواندو اســتان ایالم، هیات تکواندو 
استان مرکزی، هیات تکواندو بهار، هیات 

تکواندو جنوب شــرق، هیات تکواندو 
شهرســتان اشــتهارد، هیات تکواندو 
شهرســتان نظرآباد، هیــات تکواندو 
ورامین و هیات تکواندو هفتگل تیم هایي 
بودند کــه در این دوره از مســابقات با 

یکدیگر به رقابت پرداختند.

فرمانیه تنها تیم 8 برده هفته اول
هشتم مهرماه سه هفته نخست لیگ به 
میزباني خانه تکواندو برگزار و همان طور 
که پیش بیني مي شــد هــم بردهاي 
مقتدرانه رقم خورد و هم پیروزي هاي 
نزدیک. در گام نخست لیگ، تیم  فرمانیه 
پرقدرت ظاهر شد و تنها نتیجه هشت بر 
صفر را برابر هیات تکواندو ورامین رقم 
زد. فتح صدر البرز و لوازم خانگي کن هم 
با بردهاي هفت بر یک کار خودشــان 
را شــروع کردند تا در هفته نخست در 
لیست مدعي ها باشــند. در هفته دوم 
اما این اســپریچو بود کــه برابر هیات 
نظرآباد نتیجه هشــت بر صفر را رقم 

زد. هیات اشــتهارد و فرمانیه نیز هفت 
بر یک شــوکا و هیات ایالم را شکست 
دادند. فتح صدر البرز در هفته دوم هم 
پرقدرت ظاهر شد و برد 6 بر دو را برابر 
هیات جنوب شرق ثبت کرد. اما لوازم 
خانگي کن با همین نتیجه برابر داتیس 
یزد تن به شکســت داد. در پایان هفته 
دوم، فرمانیه با کسب 6 امتیاز و تفاضل 
14 صدرنشین شــد، تیم لوازم خانگی 
کن با 6 امتیاز و تفاضل 10 و فتح صدر 
البرز با 6 امتیــاز و تفاضل 10 جایگاه 
دومی و ســومی جدول رده بندی را به 

خود اختصاص دادند.
کن براي ادامه حضور در رقابت قهرماني 

در سومین هفته شکست سنگین هشت 
بر صفر را به نماینــده ورامین تحمیل 
کرد. فرمانیه صدرنشین اما هفت بر یک 
به فتح البرز باخت تــا وارد افت و خیز 

نتایج شود. 
صدرنشیني موقت کن در گام چهارم

لوازم خانگي کن در هفته چهارم که 29 
مهر برگزار شد، توانست با ثبت پیروزي 
هشــت بر صفر برابر ایالم با کسب 12 
امتیاز و تفاضــل 26 خودش را به صدر 
برساند. هوگوپوشان فتح صدر البرز هم 
که 6 بر دو هیات تکواندو بهار را شکست 
دادند با 12 امتیاز و تفاضل 20 در رده 
دوم جدول قرار گرفتند و دانشگاه آزاد 
اســالمی بعد از پیروزي هشت بر صفر 
مقابل هیات تکواندو جنوب شرق با 9 
امتیاز جایگاه سومی را به خود اختصاص 
داد تا جدول رده بندي تغییرات جدیدي 

نگاهي به رقابت هاي 
لیگ تکواندوي بانوان 

در فصلي طوالني
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به خود ببیند. 
جدول جــام کوثر بــراي تغییر جدید 
اما زمــان زیادي نخواســت. شــاید 
بتوان مهم ترین رقابــت هفته پنجم را 
دیدار حســاس فتح صدرالبرز و لوازم 
خانگي کن دانست. دو تیمي که براي 
صدرنشــیني به مصاف هم رفتند، اما 
پیروز این نبرد البرزي ها بودند که مسیر 
رفتن به باالترین نقطه جدول براي شان 
هموار شــد. در نهایــت در پایان هفته 
ششم فتح صدرالبرز با کسب 18 امتیاز 
صدرنشین شد، لوازم خانگی کن با 15 
امتیاز و تفاضل 32 دوم شد و اسپریچو 
نیز با تصاحب 15 امتیاز و تفاضل 28 در 

رده سوم قرار گفت.
در هفته نهم، البرز اولي را به تیمي نداد

فتح صدر البــرز در حالي خودش را به 
صدر جدول رساند که این رده را در پایان 
مسابقات هفته نهم براي خودش حفظ 
کرد. البرزي ها در هفته هفتم، هشت بر 
صفر هیات تکواندو هفتگل را شکست 
دادند،  در هفته هشتم 6 بر دو اسپریچو 
را بردند و در هفته نهم هشــت بر صفر 
برابر نظرآباد به برتري رسیدند. در پایان 
ایستگاه نهم اما تغییري در رده هاي دوم 
و سوم ایجاد نشد و تیم لوازم خانگی کن 
با 24 امتیاز جایگاه دومی خود را حفظ 
کرد و اسپریچو با 21 امتیاز در رده سوم 

باقی ماند.

بازگشت به سبک کن
مي تــوان گفت رقابت صدرنشــیني و 
درواقع کســب عنــوان قهرماني بین 
فتح صدر البرز و لــوازم خانگي کن از 
همان هفته نخســت شــکل گرفت و 
طي هفته هاي مختلف هر دو تیم بین 
دو رتبه اول در رفت و آمــد بودند. اما 
در پایان هفته سیزدهم بود که کن نوار 
صدرنشیني البرز را پاره کرد و با کسب 
سه پیروزي هفت بر یک برابر دانشگاه 
آزاد، روپایی الکترونیکی کین و هیات 
تکواندو هفتگل و یک بازی بیشــتر از 
البــرز و تصاحب 33 امتیــاز و تفاضل 
72 صدرنشین شــد. نماینده البرز هم 
با کسب 33 امتیاز و تفاضل 62 در رده 
دوم جای گرفت و اسپریچو با 30 امتیاز 

رده سومی خود را حفظ کرد.
نوبت معرفی تیم های مرحله پایانی 

در ایستگاه پانزدهم لیگ برتر
 درنهایــت چهره 10 تیــم راه یافته به 
مرحله پایاني مشــخص شــد. در این 
هفته تیم فتح صدر البرز با کســب 42 
امتیاز صدرنشین مرحله نخست لقب 
گرفت، لوازم خانگی کــن با 39 امتیاز 
رده دومی را به خــود اختصاص داد و 
اسپریچو با 36 امتیاز در جایگاه سومی 

قرار گرفت. همچنین تیم های داتیس 
یزد، فرمانیه، دانشــگاه آزاد اسالمی، 
روپایی الکترونیکی کین، شوکا الورین 
مریــوان، هیات تکواندو بهــار و هیات 
تکواندو جنوب شرق به ترتیب در رده 

چهارم تا دهم جای گرفتند. 
چهارم بهمن روزي بــود که تیم ها در 
مرحلــه پایاني به مصاف هــم رفتند و 
در ذهن شــان هیچ تصوري نداشتند 
که این مســابقات به خاطر کرونا قرار 
است متوقف شود. در هفته سوم مرحله 
پایاني بار دیگر لوازم خانگي کن به صدر 
آمد و امتیاز 9 را بــراي خود ثبت کرد. 
همچنین اسپریچو با 7 امتیاز و تفاضل 
12 رده دومی را به خود اختصاص داد 
و فتح صدرالبرز نیز با 7 امتیاز و تفاضل 

10 در رده سوم قرار گرفت.
وقتي همه چیز در هفته ششم بهم 

مي ریزد
جدول لیگ در هفته ششــم حسابي 
بهم مي ریزد. در پایــان این هفته تیم 
اســپریچو با 13 امتیاز براي نخستین 
بار صدرنشین شــد، داتیس یزد با 10 
امتیاز بــه رده دوم رفت و لوازم خانگي 
کن با 9 امتیاز و تفاضل 20 در رده سوم 
ایستاد. این رده بندي اما در حالي رقم 
خورد که لوازم خانگي کن و فتح صدر 
البرز به دلیل حضور تکواندوکاران شان 

در اردوي تیم ملي که براي مســابقات 
قهرماني آسیا تشــکیل شده بود، هیچ 
مســابقه اي نداشــتند. قرار بود دیدار 
معوقه آنها 21 اســفند برگزار شود که 
کرونا نه تنها دیواري بلنــد مقابل این 
دیدار کشید، بلکه باعث نیمه تمام ماندن 

مسابقات شد. 
از 24 بهمن که دیدارهاي هفته ششم 
مرحله پایاني برگزار شد، هوگوپوشان 
حاضر در لیــگ در بالتکلیفي تعیین 
تکلیف مسابقات بودند. در نهایت اما با 
ماندگار شــدن کرونا رفته رفته پرونده 
لیگ ها در رشته هاي مختلف با معرفي 
یا بدون معرفي تیم قهرمان بسته شد 
تا این سرنوشــت گریبان جام کوثر را 

هم بگیرد.
در همین راستا فدراسیون تکواندو در 
تاریخ 19 خرداد 99 جلســه اي را براي 
تعیین تکلیف جام خلیج فارس و جام 
کوثــر ترتیب داد. درنهایت بر اســاس 
توافق صورت گرفته و همین طور شرایط 
جدول و بازي هاي باقي مانده تیم های 
فتح صدر البرز و لــوازم خانگی کن که 
رقابــت نزدیکي براي ایســتادن روي 
سکوي نخست داشــتند، مشترکا به 
عنوان قهرمانان، اسپریچو نایب قهرمان 
و داتیس یزد به عنوان تیم سوم معرفی 

شدند. 
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ليگ برتر 
تكواندو  
زير سايه 

كرونا
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 شاید بدون اغراق هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر تکواندو را می توان عجیب ترین دوره برگزاری این رقابت ها دانست؛ 
مسابقاتی که از 15 مهرماه سال 98 با حضور 9 تیم شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد، لوازم خانگی کن، پاس قوامین، پاالیش نفت 
آبادان، صنعت مس کرمان، فرمانیه، کانون تکواندوکاران مهاجر و یزدان آغاز شد و طبق برنامه ریزی قبلی نیز قرار بود در آخرین 
روزهای اسفندماه 98 پایان یابد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا همه چیز به سال 99 موکول شد؛ اگرچه در سال 99 هم کرونا 

اجازه برگزاری رقابتی را نداد.  حسین جمشیدی

آغاز مســابقات تحــت تاثیر 
شیاپچانگ زیبای خانه تکواندو

هجدهمیــن دوره از رقابت های لیگ 
برتــر تکواندو جوانان و بزرگســاالن 
باشگاه های کشــور بعد از انجام قرعه 
کشــی با حضــور 9 تیم شــهرداری 
ورامین، دانشــگاه آزاد، لوازم خانگی 
کــن، پــاس قوامین، پاالیــش نفت 
آبادان، صنعت مس کرمان، فرمانیه، 

کانون تکواندوکاران مهاجر و یزدان از 
15 مهرماه سال 98 آغاز شد که خیلی 
از نگاه ها بــه خانه تکوانــدو دوخته 

شده بود.
 نکته جالب روز اول مسابقات این بود 
که رقابت ها روی ســه شیاپ چانگ 
برگزار می شد که شیاپ چانگ وسط 
به صورت ســکو باالتر قرار گرفته بود 
و نمای بســیار قشــنگی را به سالن 

مســابقات داده بود.  در روز افتتاحیه 
اعضــای تیم ملــی بانوان در ســالن 
مســابقات حاضر شــدند و مبارزات 
تکواندو کاران مرد را از نزدیک تماشا 

کردند. 
پایان دور رفت با صدرنشــینی 

شهرداری ورامین
رقابت های هفته هشتم و نهم )پایان 
دور رفت( هجدهمین دوره مسابقات 

لیگ برتــر جوانــان و بزرگســاالن 
مردان »جام خلیج فــارس« یادواره 
شــهید عبدالکریم کجبافی با حضور 
9 تیم دوشــنبه دوم دی ماه 98 در 
فدراســیون تکواندو برگزار شد تا از 

قهرمان نیم فصل رونمایی شود.
با پایان دور فت این دوره از رقابت ها، 
تیم شــهرداری ورامین با کسب 22 
امتیــاز قهرمانی نیم فصــل را به نام 
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خود ثبت کرد، لوازم خانگی کن با 19 
امتیاز جایگاه دوم را به خود اختصاص 
داد و پاس با 17 امتیاز عنوان سومی را 
کسب کرد. همچنین در پایان بهترین 
های نیم فصــل نیز معرفی شــدند؛ 
پیام خانلرخانی )شهرداری ورامین( 
بهترین سرمربی نیم فصل جام خلیج 
فارس لقب گرفت. مهران برخورداری 
)لوازم خانگی کــن( عنوان فنی ترین 
بازیکن را کسب کرد. جاوید عاشوری 
)باشگاه یزدان( نیز به عنوان بهترین 

سرپرست معرفی شد. 
پایان غیرقابل پیش بینی سال 98

بعــد از هفته ها رقابتی کــه 9 تیم با 
یکدیگر برگزار کردند و با پایان هفته 
هفتم از دور برگشت، تیم شهرداری 
ورامین بــا 35 امتیاز در صدر جدول 
قرار داشــت و لوازم خانگی کن با 31 
امتیاز در جایگاه دوم و دانشــگاه آزاد 
با 27 امتیاز در جایگاه سومی و پاس 
قوامین نیز با 27 امتیاز در رده چهارم 
قرار گرفته بودند. در واقع پیکارهای 
هفته هشــتم و نهــم )پایانی( لیگ 
برتر مردان »جــام خلیج فارس« که 
قرار بود به ترتیــب طی روزهای 23 
تا 26 اســفندماه 98 در فدراســیون 

تکواندو برگزار شــود، امــا با مصوبه 
ســتاد مبارزه کرونا کلیه رویدادهای 
ورزشــی از جمله لیگ برتر تکواندو 
به تعویق افتاد. بدین ترتیب به ناچار 
ادامه رقابت ها به سال 99 موکول شد؛ 
اگرچه ستاد مبارزه با کرونا مصوبه ای 
بــرای آغــاز رویدادهــا و برنامه ها 
و مســابقات ورزشــی حتی تا پایان 
بهار 99 هم نداشــت. البته مسئوالن 
فدراسیون بنا بر نظر کارشناسان امر 

که اعتقاد داشــتند که تــا بعد از ماه 
مبارک رمضان شــرایط آرام آرام به 
وضعیت عادی بازخواهد گشت، قصد 
نداشتند مثل برخی از فدراسیون های 
دیگر همچون والیبــال لیگ را نیمه 
کاره رها کنند و معتقد بودند باالخره 

فرصت برای برگزاری مسابقات معوقه 
و پایان لیگ مهیا خواهد شد.

پایان چند مــاه انتظار با معرفی 
قهرمانان مشترک

بعد از مدت ها انتظار و در شــرایطی 
که مســئوالن فدراســیون تکواندو 
چند ماهی برای آرام شــدن شرایط 
مربوط به شیوع کرونا و گرفتن مجوز 
از ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا صبر 
کردند، در نهایــت روز 19 خردادماه 
ســال 99 بود که فدراسیون تصمیم 
گرفت با برگزاری جلســه ای تکلیف 
این رقابت ها را مشــخص کند چون 
مجوزی از سوی نهادهای ذیربط برای 
برگزاری مسابقات حتی با تدابیر ویژه 

هم صادر نشده بود.
این جلســه بــا حضور ســیدمحمد 
پوالدگــر رئیس فدراســیون، مجید 
نیری سرپرســت دبیری، محســن 
تمجید رئیس سازمان لیگ، مصطفی 
بابایی دبیر سازمان لیگ، سیدنعمت 
خلیفه ســرمربی تیم دانشــگاه آزاد 
اسالمی، مرتضی ســلطانی سرمربی 
تیم پاس ناجا، ملکی سرپرســت تیم 
پاس ناجا، رادین روحانی مدیرعامل 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی دانشگاه 

آزاد اســالمی، رضا ایمان زاده مربی 
تیم دانشــگاه آزاد اســالمی، هاشم 
زنگنه مربی تیم شــهرداری ورامین، 
محمدرضا زوار ســرمربی تیم لوازم 
خانگــی کــن، کیومــرث چگینــی 
مدیرعامل باشــگاه لوازم خانگی کن 
و سلطانی راد ســرمربی تیم فرمانیه 

برگزار شد.
براساس توافق صورت گرفته و جدول 
رده بندی لیگ برتــر در پایان هفته 
هفتم از دور برگشــت و با احتســاب 
نــده، تیم هــای  بقات باقیما مســا
شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن 
به طور مشــترک قهرمان و تیم های 
پاس ناجا و دانشگاه آزاد اسالمی نیز 
به عنــوان نایب قهرمانــان لیگ برتر 
معرفی شــدند. همچنیــن تیم مس 

کرمان در رده سوم قرار گرفت.
در واقع فدراســیون بهترین تصمیم 
را گرفت تا نــه در کار تیم ملی توقف 
بیشــتری ایجاد شــود و نه باشگاه ها 
بیش از ســه ماه بالتکلیــف بمانند. 
همچنیــن این تصمیم باعث شــد تا 
روند برگزاری لیگ برتر سال 99 نیز 

با سرعت بیشتری پیش برود.

وقتی مسابقات 
قهرمانان مشترک پیدا 

کرد
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علی نژاد :
تكواندو ايران

 از توسعه يافته ترين 
مجموعه ها در دنيا است
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در ابتدا پس از تالوتی چند از کالم اهلل 
مجید توســط محمد مهدی کشاورز، 
قاری برتر لیگ قرآنی تکواندو و پخش 
سرود جمهوری اسالمی ایران، رییس 
فدراســیون به ارایه گزارش عملکرد 
پرداخت و سپس حسابرس، خزانه دار 
و بازرس نیز گزارش خود را به اعضای 
مجمع ارائه دادند، در ادامه نیز روسای 

هیات ها مسائل خود را مطرح کردند.
دکتر مهــدی علی نژاد سرپرســت 
معاونــت توســعه ورزش قهرمانــی 
وزارت ورزش و جوانــان با بیان اینکه 
خیلی خوشــحالم که در میان شــما 
هســتم، گفت: برای من توفیقی بود 
تا اولیــن مجمعی که حضــور دارم، 
مجمع فدراســیون تکواندو باشد. این 
فدراسیون طی ســال هایی که آقای 
پوالدگر مسئولیت آن را برعهده داشته 
جز فدراسیون های موفق ایران بوده و 
همیشه به صورت ویژه روی آن حساب 
شده اســت. به جرات می توان گفت 
مجموعه تکواندو ایران یکی از توسعه 

یافته تریــن مجموعه های تکواندو در 
دنیا اســت و در همه مــوارد از جمله 
جمعیت، توسعه یافتگی متوازن میان 
اســتان ها و موضوعات فرهنگی یکی 
از بهترین فدراســیون های جهان به 

حساب می آید.
وی افــزود: از المپیــک ســیدنی 
که تکوانــدو به صورت رســمی وارد 
بازی های المپیک شــد، همیشه این 
رشــته یکی از رشــته های مدال آور 
بوده اســت و در مســابقات قهرمانی 
جهانی هم دو بار بر ســکوی قهرمانی 
ایستاده ایم. در این دوره نیز علی رغم 
شرایط خاصی که پیش آمد باز هم دو 

مدال ارزشمند کسب شد.
علی نژاد خاطر نشان کرد: خوشحال 
هستیم که دو ســهمیه تکواندو برای 
حضور در بازی هــای المپیک2020 
بدست آمد و امیدوارم سجاد مردانی 
همه ســهمیه ســوم را بدست آورد و 
در فروردین ماه نیــز دختران بتوانند 
از طریق مســابقات قاره ای 2 سهمیه 

کسب کنند تا تکواندو را در المپیک با 
5 سهمیه ببینیم.

سرپرســت معاونت توســعه ورزش 
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان در 
ادامه گفت: قطعا شما می دانید که رقبا 
نیز همانند شما کار و تالش می کنند. 
در بررســی که انجام شده فدراسیون 
تکواندو چین دو ســال قبل از اینکه 
ایران طــالی جهانی را کســب کند، 
سال 1997 تاسیس شــد اما امروز و 
در فینال گرندپری موفق به کسب دو 
مدال طال شد؛ این امر نشان می دهد 
رقبا خیلی جــدی کار می کنند و اگر 
لحظه ای غفلت کنیم از مســیر اصلی 

منحرف می شویم.
علی نژاد خاطرنشان کرد: ظرفیت های 
تکواندو ایران در حــوزه نرم افزاری، 
ســخت افــزاری و منابع مالــی باال 
اســت. ورزش ایران روی تکواندو در 
المپیک 2020 حســاب ویژه ای باز 
کرده اســت.  قهرمانان مطلع باشند 
آیین نامه ای تدوین شــده و انشااهلل 

در اولین ســتاد بازی های المپیک و 
پارالمپیک این آییــن نامه را مصوب 
خواهیم کــرد و بالفاصلــه بعد از آن 
بخشی از پرداخت هایی که قول داده 
شــده را به عزیزانی که کسب سهمیه 

کرده اند، پرداخت می کنیم.
وی در پایان گفت: با توجه به مشکلی 
که برای میرهاشم حسینی پیش آمد 
کمیته ملی المپیک با همکاری وزارت 
ورزش و جوانــان هرچه از دســتش 
بــر می آمد انجــام داد تا اگــر نهایتا 
سهمیه ایشان کسب نمی شد بتوانیم 
از راه های دیگر احقــاق حق کنیم و 
کمیته بین المللــی المپیک نیز قول 
این موضوع را داد. برای تکواندو ایران 
در المپیک 2020 توکیو آرزوی توفیق 
دارم و مطمئــن هســتم نمایندگان 
تکواندو ایران با تمام تــوان خواهند 
جنگید تا بهترین عملکرد خود را نشان 
دهند، هرچند ممکن است این کیفیت 

عملکرد به مدال منتهی نشود.

 مجمع عمومی ســالیانه فدراسیون تکواندو روز 24 آذرماه 1398 با حضور دکتر مهدی علی نژاد سرپرســت معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان، سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، کیکاوس سعیدی سرپرست دبیرکل کمیته ملی المپیک، سید محمد پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو، مجید نیری سرپرست دبیری فدراسیون و دبیر برگزاری مجمع سالیانه، مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع وزارت ورزش، زهرا سروی 

نایب رییس بانوان، همچنین روسای هیات های استانی و سایر اعضای مجمع در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
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 با پیگیری های صورت گرفته آخرین آزمون بین المللی جهشی کوکی وان )معادل سازی دان های ملی به بین المللی( در دو گروه مردان و زنان با حضور 482 تکواندوکار 
)258 مرد - 224 زن( از 10 تا 13 آذرماه به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار شد.

این آزمون جهشی کوکی وان آخرین 
آزمونی بود که به میزبانی ایران برگزار 
شد و مدرسین مرکز آموزش جهانی 
تکوانــدو در آن به تدریس پرداختند؛ 
در پایان دوره نیز شــرکت کنندگان 

پس از پشــت سر گذاشــتن آزمون، 
معادل دان های ملی، دان بین المللی 

دریافت کردند.
استاد بزرگ "شــین چال کانگ" به 
عنوان نماینــده کوکــی وان در این 

آزمون حضور داشــت؛ "سانگ ایون 
لی"، "هیونگ جون نوه"، "می ئوک 
لــی" و "یئونگا ســئو" ممتحنین و 
مدرســین این آزمون بودنــد و " اوم 
چلونگ" نیز به عنوان مدیر آموزشی 

کوکی وان در ایــن آزمون حضور پیدا 
کرد.
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سيستم نظامندی بر آزمون های تكواندو ايران 
حكم فرماست

مدیر آموزش کوکی وان؛

 "اوم چلونگ" مدیر آموزشــی کوکی وان در خصوص برگــزاری آزمون بین المللی در ایران گفت: این دوره برای مرکز آمــوزش جهانی تکواندو از اهمیت باالیی 
برخوردار است؛ صدور دان های بین المللی به تکواندوکاران ایرانی در حال حاضر کار مشکلی بود که با فراهم کردن شرایط از سوی فدراسیون ایران موفق شدیم این 

آزمون را برپا نماییم.
وی افزود: این فرصتی است که کوکی 
وان در اختیار تکوانــدوکاران ایرانی 
قرار داده تا بتوانند دان های ملی خود 
را معادل ســازی کرده و مدرک بین 
المللی دریافت کنند که در نهایت این 
امر باعث گســترش تکواندو در سطح 

جهان می شود.
مدیر آموزشــی کوکــی وان در ادامه 
گفت: از سیستم گذشته آزمون ایران 

اطالع چندانــی ندارم امــا طی این 
سال ها که حضور دارم، شاهد هستم 
که سیستم نظامندی بر آن حکم فرما 
است و آزمون های داخلی نیز واقعا در 

سطح باالیی برگزار می شود.
"اوم چلونگ" تصریح کرد: فدراسیون 
تکواندو ایران یکي از بهترین های دنیا 
محســوب می شــود و با وجود برنامه 
ریزی مناســب، مدیریــت توانمند و 

ارتباطات خوبی که با کوکی وان دارد، 
هرســاله ســعی می کند بهتر از قبل 

باشد.
وی ایــن طور ادامه داد: بــرای ارتقاء 
سطح فنی تکواندو آسیا سرمایه گذاری 
زیادی صورت گرفته و برنامه های ویژه 
ای را نیز در دستور کار داریم؛ یکی از 
این امور تاســیس دفتر کوکی وان در 
ایران است، که در حال عملیاتی کردن 

آن هستیم.
مدیر آموزشــی کوکی وان در پایان با 
اشاره به مسابقات آسیایی هان مادانگ 
گفت: مــا از ســال 2019 برگزاری 
مســابقات قاره ای این رشــته را آغاز 
کرده ایم و به نظرم ایران نیز با توجه به 
اینکه در تکواندو صاحب سبک است 
می تواند میزبان شایسته ای برای این 

رقابت ها باشد.
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 با رایزنی های صورت گرفته از سوی فدراسیون تکواندو کشورمان، دوره بین المللی کوچینگ قاره 
آسیا در سال 2020 طی روزهای 3 و 4 اسفندماه با حضور مدرسین فدراسیون جهانی تکواندو و به 

میزبانی ایران برگزار شد.
این دوره در قاره های مختلف نیز برگزار و مربیانی 
که با موفقیت این دوره را پشت سر گذاشته  باشند 
می توانســتند در رویدادهای فدراسیون جهانی 

حضور پیدا کنند.
از ســال 2020 دوره های کوچینگ فدراســیون 
جهانی جایگزین الیســنس کورس هایی شد که 
پیش از این قبل از هر رویداد برگزار می شــد. این 
دوره ها در دو ســطح برنامه ریزی شــده و شرط 
حضور در رویدادهــای بین المللی فدراســیون 
جهانی بود که سطح یک پیش نیاز سطح 2 بوده 
و برهمین اساس مربیان تیم های ملی برای حضور 
در مســابقات مختلف از جملــه قهرمانی جهان، 
گرندپری ها بایســتی هر دو ســطح را با موفقیت 

می گذراندند.

یکی از شــرایطی که فدراسیون جهانی برای این 
دوره های در نظر گرفته بود تدریس به زبان رسمی 
کشــور میزبان عالوه بر زبان انگلیســی است تا 
مربیان بتوانند نکات الزم را به خوبی آموزش ببیند. 
میزبانی که ایران برای برگزاری این دوره اخذ کرد 
فرصت خوبی بود تا مربیان این مدرک را دریافت 
کنند چراکه مربی که این مدرک را نداشته باشد 
در آینده به هیچ عنــوان نمی تواند در هیچ یک  از 

رویدادهای فدراسیون جهانی ثبت نام کنند.
مربیانی که موفق به کسب مدرک سطح یک شوند 
می توانند در تورنمنتG 1 وG 2 ورزشــکار خود 
را کوچ کنند و همچنین کســانی که سطح دو را 
بگذارند در رویداد هایG  4 به باال جواز نشستن 

روی صندلی مربیگری را دارند.

ايران، ميزبان دوره بين الـــمللی كوچينگ قاره آسيا
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در این مراسم از خانواده معظم 10 شهید تکواندوکار شاخص کرمان، محمد علی 
خواجه، ســعید بنی آزاد، مصطفی پورمحی آبادی، سیدجعفر هاشمی، فرزین 
حسین خانی، علی حسین خانی، نوراهلل داوند، سیدحیبیب اهلل علیزاده، غالمرضا 

لنگری زاده و جواد عسکری با عنوان »قهرمان ماندگار«  تجلیل به آمد.
اولین یادواره شــهدای تکواندو کشور و تجلیل از شــهداي شاخص این رشته 
ورزشي مهرماه ســال 1394 برگزار شــد و از خانواده هاي 36 شهید شاخص 

تکواندو کشور تجلیل به عمل آمد؛ دومین یادواره و مراسم تجلیل از خانواده 15 
شهید تکواندوکار مدافع حرم آذرماه سال 1395 انجام شد. سومین مراسم نیز 
اســفندماه 1396 صورت گرفت و طی آن از 22 خانواده معظم شهدای تکواندو 
خوزستان تجلیل شــد. همچنین چهارمین یادواره 30 بهمن ماه سال گذشته 
پیگیری گردید و از خانواده معظم شهدای تکواندوکار شاخص اصفهان با عنوان 

»قهرمان ماندگار«  تجلیل به عمل آمد.

تجليــل از خانواده معظم 
خص  ی شا ا شهـــــد

تكواندوكرمان
 پنجمین مراسم یادواره شهدای تکواندو سراسر كشور و تجلیل از خانواده معظم شهدای تکواندو کرمان با عنوان "قهرمان ماندگار"، با حضور خانواده شهدا و 
فرزندان رشیدشان و همچنین قهرمانان و خانواده تكواندو، ساعت 14:30 تا 17 روز پنجشنبه - 26 دی ماه به میزبانی هیات تکواندو استان کرمان و درسالن آمفی 

تئاتر مرکز آموزشی - پژوهشی شهید باهنر برگزار شد تا یاد گل چهره هاي شهید و قهرمانان ماندگار تكواندو بیش از پیش گرامي داشته شود.

در پنجمین یادواره شهدای تكواندو كشور صورت گرفت؛
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پوالدگر: شهيدان، شناسنامه نظام اسالمی و ملت ايران هستند

سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو در حاشیه پنجمین یادواره شهدای 
تکواندو سراسر کشــور و تجلیل از خانواده معظم شهدای تکواندو کرمان گفت: 
خدا را شاکریم در رشته ای خدمتگزار مردم هستیم، که بیش از پانصد شهید را 

در راه حفظ امنیت و آرامش کشور، تقدیم کرده است. 
رییس فدراسیون تکواندو کشور با اشــاره به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
افزود: شهید ســلیمانی یک اسطوره در جهان اســالم و یک شهید کم نظیر در 
تاریخ انقالب اسالمی است. دشمن برای اینکه این سردار رشید را از ما بگیرد بی 
پرده به میدان آمد. این بزرگان، اسطوره ها وشناسنامه نظام اسالمی و ملت ایران 
هستند و باید تالش کنیم جوانانمان اسطوره های خود را بهترو بیشتر بشناسند. 

امید وارم روزی نشود که ما این انســانهای وارسته را در کوچه پس کوچه های 
ذهنمان فراموش کنیم.

وی تأکید کرد: برگزاری مراسم هایی به منظور شناساندن این بزرگان به جوانان 
و زنده نگه داشتن نام و خاطره  این عزیزان، وظیفه ما در فدراسیون تکواندو، به 

عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ اسالمی است.
پوالدگر  با تقدیر و تشکر از خانواده معزز شهدا، همه دست اندرکاران این برنامه، 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، سپاه پاسداران و هیات تکواندو استان 
کرمان، ابراز امیدواری کرد راه شهدا باحضور جوانان انقالبی تداوم داشته باشد و 

همگی مشمول شفاعت شهدای گرانقدر واقع شویم.
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تكواندوكاری كه همرزم شهيد سليمانی شد و به شهادت رسيد

قهرمان جهان مدال خود را به شهيد زمانی نيا اهدا كرد

شهید وحید زمانی نیا، اهل شهرری، 
متولد سال 1371 )27 ساله( بود، وی 
از کودکی به ورزش عالقمند شد و با 
ورود به باشگاه سوم خرداد از کالس 
آموزشی استاد حمید اسدالهی، شروع 
به آموختن تکواندو کرد. وی مدارج 
اخــذ کمربند را تا مشــکی دان یک 

طی کرد.
بــا ورود بــه دانشــگاه همچنان در 
کالس های آموزشی تکواندو شرکت 
داشت و در خالل مأموریت های کاری، 
سری به کالس استاد می زد. آخرین 
بار سه هفته قبل با لباس تکواندو وارد 
سالن شد و یک جلسه با دوستان خود 

تمرین کرد.
شهید زمانی نیا، که دو ماه قبل نامزد 
کرده بــود، در آخرین ســفر همرزم 
سردار شــهید ســپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی بود که به همراه ایشان در 
حمله ناجوانمردانه دشمنان اسالم، 

ســینا قزل احمد  پومسه رو شایسته کشورمان در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران و در روز تکریم مادران و همسران شهید  با 
حضور در منزل شهید تکواندو کار پاسدار " وحید زمانی نیا " مدال طالی مسابقات جام جهانی خود را به خانواده این شهید بزرگوار اهدا کرد.

این مراسم با حضور فاطمه جاللی مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون، مسعود لشکری سرپرست هیات تکواندو استان تهران، مربی و دوستان این شهید گرانقدر انجام 
و از خانواده شهید زمانی نیا تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این شــهید واال مقام با تمامی تبلیغات و هجمه های دشــمنان نشان داد که نســل جوان انقالب پرشور تر از گذشته پای 

آرمان های امام خمینی )ره( و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایستاده است.

 همرزم سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، تکواندوکاری است که بودن در کنار سردار را به ادامه مسیر قهرمانی ترجیح داد.

به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهید؛



TAEKWONDO

135
نشریه تخصصی |  نیمه دوم سال  1398

 در مراسم گاالی فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی )فیزو( 2019 آرمین هادی پور از ایران به عنوان بهترین ورزشکار 
معرفی شد و جایزه بهترین فدراسیون بین المللی ورزشی به فدراسیون تکواندو تعلق گرفت.

با حکم رییس فدراسیون تکواندو؛

افتخاری تازه برای تکواندوی ایران؛

ساعی به عنوان مدير فنی تيم ملی تكواندو منصوب شد

طی حکمی از ســوی ســید محمد پوالدگر رییس فدراســیون 
تکواندو کشــورمان، هادی ســاعی قهرمان المپیــک و جهان 
به عنــوان مدیر فنــی تیم ملی تکواندو مردان بزرگســال ایران 

منصوب شد.
تیم ملی تکواندو ایران در زمان انتصاب ســاعی، در گروه مردان 
موفق به کسب 2 سهمیه بازی های المپیک 2020 – توکیو شده 
بود و رقابت های قهرمانی آســیا به میزبانــی "بیروت" لبنان را 

نیز پیش رو داشت.

"هادی پور"جايزه بهترين ورزشكار مرد را از فيزو دريافت كرد

مراسم گاالی فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی )فیزو( 2019، روز 24 
آبان ماه در "تورین" ایتالیا برگزار شد که با درخشش ستاره تکواندوی ایران که سه 

مدال طالی متوالی در بازی های یونیورسیاد کسب کرده است، همراه بود.
هادی پور، تکواندوکار بااخالق ایران که امسال سومین مدال طالی خود را از بازی 
های یونیورسیاد 2019 کســب کرده بود جایزه بهترین ورزشکار مرد و فدراسیون 

جهانی تکواندو نیز عنوان بهترین فدراسیون بین المللی را بدست آورد.
مشارکت و همراهی فدراسیون جهانی تکواندو در گســترش ورزش دانشگاهی و 
درخشش آن در مســابقات یونیورســیاد، از دالیل انتخاب فدراسیون بین المللی 

تکواندو به عنوان بهترین فدراسیون بود.
فیزو اعالم کرد: فعالیت های بنیاد بشردوســتانه تکواندو)THF(، که به پیشبرد و 
توســعه ورزش با محوریت برابری جنســیتی و ایجاد فرصت های برابر برای همه 
کودکان و جوانان و بهبود کیفیت زندگی پناهندگان و آوارگان سراســر دنیا منجر 
شده اســت، از دید جهانیان دور نمی ماند و این فدراسیون به حق، شایسته تقدیر 

است.  
دکتر چو رییس فدراســیون جهانی تکواندو این موفقیت را بــه آرمین هادی پور 

نماینده شایسته تکواندو کشورمان تبریک گفت.
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تمديد حكم نايب رييسی مهدوی در كميته داوران اتحاديه تكواندو آسيا

اســفندماه ســال 1397 با حکم "کی ســوک لی" رییس 
اتحادیه تکواندوی آســیا، حافظ مهــدوی داور درجه یک 
بین المللــی و رییس کمیتــه داوران فدراســیون تکواندو 
کشــورمان به عنوان نایب رییــس داوران اتحادیه تکواندو 

آسیا انتخاب شد.
با توجه به عملکرد قابل قبول مهدوی، حکم نایب رییســی 
ATU  وی به مدت یک ســال دیگر تمدید و طی مراسمی 

ابالغ شد.
حافظ مهدوی داور درجه یک کیوروگی و پومسه کشورمان 
قضاوت رویدادهایی همچون بازی های المپیک 2016 ریو، 

قهرمانی جهان، گرندپری و ... را در کارنامه دارد.

تقدير تكواندوكاران از زحمات مسئولين وزارت ورزش و جوانان

ايران برای نخستين بار در مركز آموزش جهانی تكواندو صاحب رای شد

هفتــه تربیت بدنی همه ســاله از 26 مهر تــا دوم آبان به 
منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات ورزش در زندگی 
فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه 
و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی 

برگزار می شود. 
برهمین اســاس مجید نیری سرپرست دبیری فدراسیون 
تکواندو به همراه  مسئول کمیته فرهنگی، همگانی، روابط 
عمومی فدراســیون، کمیته همگانی هیات تکواندو تهران 
و نونهاالن دختر و پســر تکواندوکار به منظور گرامیداشت 
زحمات مسئولین وزارت ورزش و جوانان، روز 29 مهرماه 
1398 در این مجموعه حضور پیدا کرده و با اهدای گل از 

آنها تقدیر به عمل آوردند.

در ایــن بین طــی آخریــن تصمیم 
اتخاذ شــده توســط هیات رییســه 
مرکــز آمــوزش جهانــی تکواندو، 
برای نخســتین بار به کشورهایی که 
بیشترین فعالیت را در چند سال اخیر 
به منظور توســعه تکواندو، برگزاری 
دوره های مربیگری و آموزش جهانی 

داشته اند، حق رای داده شده است.
بر همین اساس با دعوت مرکز جهانی 
کوکی وان سیدمحمد پوالدگر رییس 
فدراســیون تکواندو کشورمان برای 
حضور در انتخابات ریاست این مرکز 

راهی کره جنوبی شد.
"اوه نو کیون"، "چوی یونگ یئول" 
و "کیم هیون شونگ" سه کاندیدایی 
بودند که برای کســب کرسی ریاست 
مرکز جهانی کوکی وان ثبت نام کرده 
بودند که در نهایــت "یونگ یئول" 

انتخاب شد.
کوکــی وان مرجع رســمی آموزش 
و توســعه تکواندو در جهان اســت و 
تمامی احــکام کمربنــد و مربیگری 
بین المللی زیر نظــر این مرکز صادر 

می شود.

به منظور گرامیداشت هفته تربیت بدنی صورت گرفت؛

 انتخابات ریاست مرکز آموزش جهانی تکواندو )کوکی وان( روز 19 مهرماه 
1398 در "سئول" کره جنوبی برگزار شد.
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تكواندو ورزش  پاک ايران در سال 2019

برگزاری مسابقات تيمی مشترک در بازی های المپيک جوانان 2022

عملکرد 9 ماهه این ســتاد در بخش نمونه گیری منتشــر شــد و تکواندو از جمله 
ورزش هایی اســت که با وجود تعداد نمونه گیری باال، هیچ نمونه مثبتی نداشته و 

پاک بوده است.
این مهم در شــرایطی برای اینه رشته محقق شده اســت که فدراسیون تکواندو با 
همکاری ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون پزشــکی ورزشی برنامه های 
آموزشی جدی و دقیقی در حوزه مبارزه با دوپینگ در دستور کار خود قرار داده است؛ 

چهارمین دوره بازی های المپیک جوانان 2022 در " داکار" 
سنگال برگزار می شود. سهمیه ورزشکاران تکواندو از 100 به 
120 نفر افزایش یافته است و برای نخستین بار نیز مسابقات 
تیمی مشترک در این رویداد برگزار خواهد شد. همچنین در 
بخش انفرادی تکواندوکاران در 5 وزن مردان و زنان با یکدیگر 

به رقابت  می پردازند. 
این خبر طــی نامــه ای از ســوی رییس هیــات مدیره ی 
کمیتــه ی بیــن المللــی المپیک بــه فدراســیون جهانی 
تکواندو اعالم شــد کــه این تصمیــم در پی درخواســت و 
پیشــنهادهای فدراســیون جهانی تکواندو به کمیســیون 

برنامه ریزی المپیک گرفته شده اســت و در آن به ادامه ی گسترش مسیرها، تساوی جنسیتی، ابداعات و 
... در رویدادها اشاره شده بود.

"چانگ وان چو" رییس فدراسیون جهانی تکواندو با اشاره به برگزاری رقابت های تیمی مشترک در المپیک 
جوانان گفت: از تصمیم کمیته ی بین المللی المپیک بســیار خرسند شدیم چراکه آرزوهای ما را جامه ی 
عمل پوشاند تا بتوانیم رقابت های تکواندو را ارتقاء ببخشیم. این مسابقات روشنگر تساوی جنسیتی است 
و اطمینان دارم که تمامی ورزشکاران تکواندو و طرفداران آن ها در سراسر جهان با من در ستودن تصمیم 

کمیته ی بین المللی المپیک هم عقیده هستند.

حضور تمام رده های سنی در دوره های آموزشی مبارزه با دوپینگ پیش از مسابقات 
لیگ و قهرمانی کشــور از جمله اقدامات صورت گرفته است. همچنین فدراسیون 
در بخش نمونه گیری از ورزشــکاران نیز عملکرد چشمگیری داشته در 9 ماهه یاد 
شده از 48 ورزشکار نمونه دوپینگ گرفته شده و تمام این نمونه ها منفی بوده است.

در این جدول، تکواندو پس از فوتبال، وزنه برداری و دو ومیدانی، بیشــترین تعداد 
نمونه گیری از ورزشکاران را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعالم رسمی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ صورت گرفت؛

 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بر اساس قوانین وادا )آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ( در پایان هر سال میالدی عملکرد خود را در زمینه نمونه گیری به وادا گزارش 
می دهد.

 با اعالم فدراسیون جهانی، برای نخستین بار مسابقات تیمی مشترک در بازی های المپیک جوانان 2022 – سنگال برگزار می شود.

در بازى هــاى المپیک 2020 

توکیو نیز به صورت نمایشی 

مســابقات تیمی مشترک 

برگزار می شود.
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 اسماعیل بوزید تکواندوکار فرانسوی از 30 آذر 1398  به مدت دو هفته تمریناتی را در ایران و در کنار تیم های باشگاهی پاس، 
فرمانیه و لوازم خانگی کن پشت سر گذاشت و در رقابت های آزاد کشوری نیز 4 مبارزه انجام داد.

هوگوپوش فرانسه؛

اميدوارم بتوانم دوباره به ايران بيايم

او که خود را برای شرکت در رقابت های 
انتخابی المپیــک توکیو آماده می کند 
در خصوص حضــورش در ایران گفت: 
مسابقات کسب سهمیه المپیک اروپا 
ماه آوریل برگزار می شــود و به منظور 
حضــوری قدرتمنــد در ایــن رویداد 
تمرینات مشــترکی را در کشــورهای 
مختلف پیگیری می کنم؛ تکواندوکاران 
ایرانی بسیار قوی هستند و این انگیزه 
من را دو چندان کرد تا در کنارشــان 

تجربه کسب کنم.
وی افزود: بــا هماهنگی صورت گرفته 
مســئولین برگزاری مســابقات به من 
فرصتی دادند تــا در رقابت های آزاد 4 
مبارزه انجام بدهم و توانســتم تجربه 
خوبی کسب نمایم؛ امیدوارم بتوانم این 

تجربه و تکنیک های جدید را در ادامه 
به کار بگیرم.

هوگوپــوش فرانســوی در خصــوص 
هوگوپوشــان کشــورمان گفــت: 
تکوانــدوکاران ایرانی بســیار توانمند 
هستند و سطح فنی و توانایی آنها حتی 
در تمرین های باشگاهی قابل مشاهده 
است. مسابقات لیگ های باشگاهی این 
کشور را نیز از نزدیک پیگیری کردم و 
به نظرم سطح فنی مبارزات از فرانسه 

خیلی باالتر است.
وی در خصوص حضورش در بازی های 
المپیک 2020 – توکیو خاطرنشــان 
کرد: من در تورنمنت کســب سهمیه 
شــرکت می کنــم و امیــدوارم بتوانم 
ســهمیه را بدســت آورم. برنامه های 

تمرینی خــود را پیگیــری می کنم و 
اردوها و مســابقاتی پیــش رو دارم تا 
برای این رویداد بزرگ آمادگی الزم را 

کسب نمایم.

ملی پوش فرانســوی در ادامه تصریح 
کرد: پس از مســابقات کسب سهمیه، 

رقابت های قهرمانی اروپا برگزار می شود 
و خــود را برای حضــور در این رویداد 

آماده می کنم.
وی در پایان با اشاره به خاطره خوشی 
که از حضور در ایران دارد، گفت: مردم 
ایران بسیار مهمان نواز هستند و همگی 
به من کمک کردند تا روزهای خوبی را 
سپری کنم. از فدراســیون تکواندوی 
ایران بسیار سپاســگزارم که شرایط را 
برای حضور من فراهم کرد و امیدوارم 
بتوانــم دوباره به این کشــور بیایم و با 
ملی پوشــان تمرین کنــم چراکه این 
تجربه ها در بازی هــای المپیک به من 

کمک می کند.

به دنبال کسب سهمیه 
المپیک 2020 هستم
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 نشست مشترک سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان با حجت االسالم محمدحسن کاویانی راد معاون فرهنگی 
و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران روز 7 دی ماه 1399 در محل بنیاد شهید برگزار شد.

تدريس خليفه در دوره مربيگری قاره اروپا

دوره مربیگــری درجه یک در قــاره اروپا، طــی روزهــای 12 و 13 بهمن ماه در 
"استانبول" ترکیه برگزار شد.

با دعوت از سوی فدراسیون جهانی تکواندو، سیدنعمت خلیفه در این دوره به تدریس 
پرداخت.

خلیفه از مربیان توانمند کشــورمان است که از مردادماه 1398 به مدت دو سال به 
عضویت کمیته آموزش فدراسیون جهانی در آمده است.

كرمی: اميدوارم نماينده شايسته ای برای كشورم باشم

تجليل از اقدامات فرهنگی و خدمات رسانی فدراسيون تكواندو به ايثارگران

با درخواست فدراسیون تکواندو کرواسی و تایید فدراسیون تکواندو کشورمان یوسف 
کرمی المپین بااخالق تکواندو کشورمان که برنز المپیک 2004 آتن، 2 طال بازی های 
آسیایی، 2 طال و 2 برنز جهانی، یک طال و 2 نقره قهرمانی آسیا و .... را در کارنامه دارد، 

هدایت تیم جاسترب زاگرب را برعهده گرفت.
یوسف کرمی کاپیتان اسبق تیم ملی تکواندو کشــورمان گفت: با مسئوالن تیم به 
توافق رسیده ام و به مدت یک سال هدایت تیم جاسترب زاگرب را قبول کردم. برنامه 
ما حضور موفق در رقابت های قهرمانی اروپا اســت که فروردین ماه برگزار می شود و 
ابتدا برای این رویداد تالش می کنیم. امیدوارم بتوانم در حوزه مربیگری نیز نماینده 

شایسته ای برای ایران اسالمی در خارج از کشور باشم.
گفتنی اســت؛ پیش از این کرمی در ســمینارهای آموزشــی مختلفی به میزبانی 
کشورهای کره جنوبی، چین، مجارستان، صربســتان و تونس به تدریس پرداخته 

است.

حجت االســالم محمدحســن کاویانــی راد معاون 
فرهنگی و آموزشــی بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
با اشــاره به اقدامات ارزشــمند فرهنگی فدراسیون 
تکواندو در راستای تکریم شــهدا و ایثارگران گفت: 
تعداد قابل توجهی از شــهدا در این رشــته تکواندو 
شناسایی  شده اند که این مســأله ضرورت همکاری 
بیشتر بنیاد با فدراسیون تکواندو را دوچندان می کند.

وی افزود: این نشست به منظور تجلیل از تالش های 
ریاســت فدراســیون تکواندو در زمینــه تجلیل از 
ایثارگران و خانواده های معظم شهدا در این مجموعه 
برگزار شده اســت و امیدواریم طی هماهنگی های 
صورت گرفته، هم افزایی الزم برای همکاری های آتی 

میان بنیاد و این فدراسیون شکل بگیرد.
معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد خاطرنشان کرد: 
بدون تردیــد اقدامات شایســته این فدراســیون 
نویدبخش مردمی شــدن فرهنگ ایثار و شــهادت 
در جامعه و پراکندن عطر شــهدا در فضای ورزشی 

کشور است.
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قضاوت 6 داور بين المللی تكواندو ايران در تورنمنت روسيه

اكبرزاده و قلی زاده دو داور قضاوت كننده در تورنمنت انتخابی گرندِاسلم

قضاوت 6 داور بين المللی تكواندو ايران در تورنمنت صربستان

قضاوت مهدوی در مسابقات كسب سهميه المپيک قاره اقيانوسيه

نهمین دوره تورنمنت بین المللی روســیهG 1 در رده سنی 
بزرگســاالن طی روزهای 6 و 7 مهرماه 1398 در "مسکو" 

روسیه برگزار شد.
رحیم صفایی )داور درجه یک(، محمد نوذری )داور درجه 2(، 
احمد خدایی )داور درجه 2(، غالمرضا عزیزی )داور درجه 2(، 
رامین سقیانی )داور درجه 3( و مهنوش مظلومی )داور درجه 
3( داوران بین المللی تکواندو ایران بودند که در این رقابت ها 

به قضاوت پرداختند.

مســابقات انتخابی گرنداِســلم، 10 تا 12 آبان ماه 1398 در 
4 وزن المپیکی مردان و زنان در "ووشی" چین برگزار شد.

ایمان اکبرزاده )درجه 3( و ســلیمان قلی زاده )درجه 3( دو 
داور بین المللی تکواندو کشــورمان بودند که در این رقابت ها 

قضاوت کردند.

تورنمنت بیــن المللی صربســتان در رده ســنی نونهاالن، 
نوجوانان و بزرگساالن طی روزهای 3 تا 5 آبان ماه 1398 در 

"بلگراد " صربستان برگزار شد.
بهرام صادقی )درجه یک(، مهدی بهادری )درجه 2(، مهرداد 
حقیقی )درجه 2(، رضا صفرخانیان )درجه 2(، ابراهیم خاوری 
)درجه 3( و زهرا خوانســاری )درجــه 3( داوران بین المللی 

تکواندو ایران بودند که در این رقابت ها به قضاوت پرداختند.

مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره اقیانوسیه در دو 
بخش کیوروگی و پاراتکواندو روز 10 اسفندماه 1398 در 

"گلدکوست" استرالیا برگزار شد.
حافظ مهدوی داور درجه یک بین المللی کشورمان بر روی 

شیاپ چانگ این رقابت ها به قضاوت پرداخت.
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قضاوت صادقی و كرمی در تورنمنت آزاد اسلونی

 اهلل آبادی سكان هدايت تكواندو اصفهان را به دست گرفت

تورنمنت بین المللی تکواندو اسلونی در سه رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان و بزرگساالن طی روزهای 3 و 4 اسفندماه 1398 در 

شهر "لیوبلیانا" برگزار شد.
بهرام صادقی )درجه یــک( و محمد کرمی )درجه 2( دو داور 
بین المللی تکواندو کشــورمان هستند که در این رقابت ها به 

قضاوت پرداختند.

جواد ابن یمین، هاشم افضلی، شهرام اهلل آبادی، احمدرضا امیری، امیرحسین 
پورحبیب، علیرضا جمشیدی، غالمرضا عابدی، فرشته عبداللهی، فرامرز عیدی 
وندی، محمدحســین قورچانی، احمد مثقالی، حسین مطیعی مهر و سیروس 
موسوی نسب، کاندیداي انتخاباتي به منظور کسب عنوان ریاست هیات تکواندو 

استان اصفهان بودند.
در پایان این انتخابات، شهرام اهلل آبادی با کسب 9 رای از 17 رای به مدت 4 سال 

به عنوان رییس هیات تکواندو استان انتخاب شد.
امیرحسین پورحبیب دیگر کاندیداي انتخاباتي به منظور کسب عنوان ریاست 

هیات تکواندو استان بود که 8 رای را به خود اختصاص داد.

 مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان اصفهان روز 14 آبان ماه 1398  با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، 
محمد سلطان حسینی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان، علیرضا باقری نماینده وزارت ورزش و جوانان، آرش فرهادیان رییس 

کمیته امور استان ها و مجامع فدراسیون تكواندو و سایر اعضاي مجمع در سالن اجتماعات سرای ورزشکاران برگزار شد.

قضاوت  3 داور ايرانی در تورنمنت بين المللی سوئد

تورنمنت بین المللی تکواندو سوئد در سه رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان و بزرگساالن طی روزهای 3 و 4 اسفندماه 1398 در 

شهر هلسینبورگ این کشور برگزار شد.
محمدکمال عباســی )درجه 2(، ایمان اکبــرزاده )درجه 3( 
و ابراهیم بهرامی )درجه 3( ســه داور بیــن المللی تکواندو 

کشورمان بودند که در این رقابت ها قضاوت کردند.
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 انتخاب جمالی به عنوان رييس هيات تكواندو كردستان

صادق جمالی، آوات حسن لویی، برهان صلواتی، محمد فاروقی، مهدی فاطمی، 
محمدباقر محمدی، زهرا مرادی و احمــد ندری کاندیدای انتخاباتی به منظور 
کسب عنوان ریاست هیات تکواندو استان کردستان بودند که مرادی، فاطمی و 

حسن لویی پیش از آغاز رای گیری انصراف خود را اعالم کردند.
در پایان این انتخابات، صادق جمالی با کسب 14 رای از 16 رای ماخوذه به مدت 
4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان انتخاب شد. محمد باقر محمدی و 

برهان صلواتی هر کدام یک رای به خود اختصاص دادند.

 مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان کردستان روز 17 دی ماه 1398 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، 
حامد جوالیی مدیر کل ورزش و جوانان استان، علیرضا باقری نماینده وزارت ورزش و جوانان،  آرش فرهادیان رییس امور استان ها 

و مجامع فدراسیون تكواندو و سایر اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره کل استان برگزار شد.

خليلی به عنوان رييس هيات تكواندو تهران انتخاب شد

محمد رضا زوار و علی خلیلی کاندیدای انتخاباتی به منظور کسب عنوان ریاست 
هیات تکواندو اســتان تهران بودند که محمد رضا زوار  پیش از آغاز رای گیری 

انصراف خود را اعالم کرد.
در پایان این انتخابات، علی خلیلی با کسب 16 رای از مجموع 17 رای ماخوذه 

به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان انتخاب شد.

 مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان تهران روز 14 اسفندماه 1398 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو،  
رضا گل محمدی مدیرکل  ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تكواندو و سایر اعضاي 

مجمع برگزار شد.

عزيزی به عنوان رييس هيات تكواندو يزد انتخاب شد

جمــال الدین عزیزی بندرآبادی و ســیدعبدالعزیز یونســی فر کاندیداي 
انتخاباتي به منظور کسب عنوان ریاست هیات تکواندو استان یزد بودند که 

یونسی فر پیش از آغاز رای گیری انصراف خود را اعالم کرد.
در پایان این انتخابات، جمال الدین عزیزی بندرآبادی با کســب  14 رای 
از 15 رای ماخوذه به مدت 4 ســال به عنوان رییس هیات تکواندو استان 

انتخاب شد.

 مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان یزد روز 27 آذرماه 1398 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، مسعود 
شریعتی مدیر کل ورزش و جوانان اســتان، علیرضا باقری نماینده وزارت ورزش و جوانان،  آرش فرهادیان رییس امور استان ها و 

مجامع فدراسیون تكواندو و سایر اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره کل استان برگزار شد.
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