






محيط ورزش در كشور ما بايد محيطي معنوي وآكنده از جوانمردي،
پهلواني، تقوا، پاكدامني، پارسايي ودرخشندگيهاي اخالقي و روحي

باشد و انعكاس نورانيت خود را به همه قشرهاي كشور بتاباند.
مقام معظم رهبری





22

تمامی حقوق قانونی این نشــریه متعلق به فدراسیون  
تکواندو بوده و اســتفاده از مطالب آن با ذکر منبع بال 

مانع است.

صاحب امتیاز: فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران 
مدیراجرایی: حسن شکریان

سردبیر: فهیمه ارسنجانی
مدیر فنی و هنری: مهدی دولت آبادی

دبیر عکس: مهدی دولت آبادی
عکس: سمانه شمیرانی،مهدی دولت آبادی

تحریریه: مهدی منصرف،   نگاررشیدی، شیوا نوروزی،امیر میرزاییان 
مرتضی ایزد پناه، انسیه بحری 

آدرس: تهران - خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، خیابان شهید میرزا پور، کوچه 
شهید طاهری، فدراسیون تکواندوی جمهوری اسالمی ایران

تلفن: 3 - 22242441 
کدپستی: 1931747674

نشریه تکواندو   1399    سال دهم   شماره

20-21

54-61

24-27

نمره قبولی پومسه ایران در آسیا                                                                                      4-9

تصاحب 4 مدال پومسه روهای ایران در مسابقات قهرمانی جهان                                10-17

کسب 6 مدال پومسه روهای ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان مدارس                           18

تیم ملی پومسه ناشنوایان قهرمان مسابقات آزاد جهانی                                                    18

کسب 5 مدال طال و برنز تکواندوکاران ایرانی در مسابقات آنالین فیلیپین                        19

تیم ملی تکواندو مردان بر سکوی سومی تورنمنت صوفیه ایستاد                                      19

درخشش دختران تکواندو در تورنمنت ترکیه                                                                     19

 دست هایی خدایی در جام بزرگ مهربانی                                                                  20-23

 رقابت قاریان تکواندوکاردر مسابقات غیرحضوری                                                             24

به حاج قاسم می گوییم                                                                                                        25

مسابقه نقاشی با محوریت تکواندو برگزار شد                                                                     25

چالش 3000 نفری جام غدیر                                                                                        26-27

اصفهان، قهرمان جام پانزدهم پومسه کشور                                                               28-31

پومسه روهای تهرانی قهرمان کشور شدند                                                                32-35

تیمهای برتر مسابقات تکواندو خانواده معرفی شد                                                     36-37



TAEKWONDO
Magazine.2020-2021.ISSUE NO.22

40-41

6-11

34-39 44-45

12-19

لیگ برتر تکواندو رویدادی در سطح جهانی                                                              38-43

قهرماني فشرده البرزی ها در جام کوثر                                                                       44-49

کروناجام نقش جهان را زمین نزد                                                                                 50-55

لوازم خانگی کن بر سکوی قهرمانی جام آینده سازان المپیک                                   56-61

قهرمانی آینده سازان لوازم خانگی کن در لیگ نوجو انان                                          62-67

راهیان قهرمان لیگ برتر پومسه                                                                                 68-73

پتروصدف فاتح سکوی قهرمانی جام ستارگان                                                           74-79

صنایع غذایی درنا قهرمان جام نشاط                                                                          80-85

شهرستان قدس قهرمان لیگ دسته یک پومسه زنان                                                86-91

فدراسیون تکواندو ایران بهترین در جهان شد                                                           92-93

پیام تبریک معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت  ورزش و جوانان به پوالدگر                    94

پیام تبریک رییس کمیته ملی المپیک به سیدمحمد پوالدگر                                           95

صعود فدراسیون جهانی تکواندو به رتبه دوم Asoif بر                                                      96     

موفقیت پوالدگر در کسب باالترین درجه فنی فدراسیون جهانی تکواندو                        97

تکواندو از علم روز دنیا عقب نمی ماند                                                                        98-101  

علی نژاد  :تکواندو یکی از سه فدراسیون برتر ایران است                                          102-105

سمینار بین المللی تکواندو برگزار شد                                                                       106-107

شهید زمانی نیا به عنوان شهید شاخص ورزش کشور معرفی شد                                    108

دیدار مسئوالن ورزش و بسیج کشور با خانواده شهید زمانی نیا                                       109

پوالدگر: زمانی نیا و شهدای انقالب اسالمی اسطوره های بزرگ تاریخ معاصر           110-113

دوره کوچینگ بین المللی پاراتکواندو با حضور 12 کشور برگزار شد                                114

مراسم میثاق با شهدا در فدراسیون تکواندو برگزار شد                                                    115

حضور مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش در فدراسیون                       116

معاون وزیر ورزش: رشد و پویایی تکواندو بانوان محسوس است                                      117

احمدی: تکواندو همواره در کارهای فرهنگی پیشگام بوده است                              118-121

سطوتی: تکواندو یکی از فدراسیو نهای برتر در بخش فرهنگی است                              122

اخبار کوتاه تکواندو                                                                                                   123-131

مصاحبه های نوروزی                                                                                                132-145

telegram.me/IRANTKDFED :تلگرام    iran.taekwondo.federation :اینستاگرام    aparat.com/iran.taekwondo :آپارات    www.iritf.org.ir :سایت    taekwondo_iri@hotmail.com :نشاني الکترونیکي



8
سال دهمفدراسیون تکواندو

شماره 22 | 1399 رویداد



9
سال دهمفدراسیون تکواندو

 ISSUE NO. 22 | 2020 - 2021 TAEKWONDO
Education,News, Analysis

رویداد



10
سال دهمفدراسیون تکواندو

شماره 22 | 1399 رویداد

  در ابتدای پاندمی ویروس کرونا در اواخر سال 98، تصور همه بر این بود که این بیماری میهمان ناخوانده ای است که چند 
ماهی بیشتر میهمان دنیا نخواهد بود و پس از مدتی زندگی به روال عادی باز خواهد گشت، اما هر چه زمان گذشت مشخص 

شد که این ویروس منحوس قصد رفتن ندارد. 
مهدی منصرف

اتفاقی که تاثیر آن را ورزش دنیا بیشتر از هر پدیده 
دیگری احساس کرد و تمامی رویدادهای ورزشی از 
جمله المپیک را به تعویق انداخت تا راهکاری برای 
مقابله با این حریف سرســخت پیدا شود. در چنین 
شــرایطی فدراســیون های جهانی پس از تعطیلی 
بسیاری از مسابقات خود در ابتدا، رفته رفته به دنبال 

راهکاری برای برگزاری مسابقات افتادند.
برگزاری آنالین و غیر حضوری مسابقات پومسه یکی 
از راهکارهای فدراسیون جهانی در سال گذشته برای 
تزریق امید به جامعه تکواندو بود. بر همین اســاس 
در آبان ماه سال گذشته ابتدا مسابقات 
آســیایی پومســه به صورت 
غیرحضــوری برگزار 
شــد و با فاصله 
هــی  تا کو

مسابقات جهانی آن نیز با شرایط جدید و ارسال فیلم 
از سوی نمایندگان کشورها ادامه پیدا کرد. 

مسابقات قهرمانی آسیا پومسه در دو بخش انفرادی 
اســتاندارد و ابداعی برگزار شــد و با توجه به تعداد 
کمتر شرکت کنندگان نسبت به مسابقات جهانی 
هر کشور این امکان را داشــت تا در هر رده سنی دو 
نماینده داشته باشد. اتفاقی که باعث شد تا مسئوالن 
تیم های ملی تصمیم به حضور 2 تیم از کشــورمان 
در این مسابقات بگیرند و با ضبط ویدئوهای خود و 
ارسال برای اتحادیه تکواندو آسیا در مسابقات حضور 

داشته باشند.  
رقابت های استاندارد در رده های سنی 18 تا 30 سال، 
31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال، 51 تا 60 سال، 61 تا 
65 سال و باالی 65 ســال پیگیری شد و در بخش 
ابداعی نیز پومســه روها در رده های سنی باالی 18 
سال به اجرای فرم پرداختند و فدراسیون تکواندو نیز 
با فراهم ساختن زیرساخت ها ضبط و ارسال فیلم در 
این مسابقات حضور پرقدرتی به لحاظ تعداد شرکت 
کننده داشت. حضوری که باعث شد پس از مرحله 
مقدماتی و نیمه نهایی، 22 نماینده کشورمان به مرحله 

نهایی مسابقات راه پیدا کنند. 
راضیه آقایی، ریحانه عمرانی مقدم، حمیدرضا 
حاتمی و محمد مهدی جمشیدی در رده  سنی 
18 تا 30 سال، آتوسا فرهمند پارسا، سیده 
معصومه حســینی، اکبر فرزوان و حمید 
نظری در رده سنی 31 تا 40 سال، نرجس 
شریفی، کبری ســخایی وطن، محمد 
تقی حاتمی و سید حسین موسی نیا در 
رده سنی 21 تا 50 سال، مریم عربی، 
زهرا افتخاری، ابراهیم خاوری و عباس 
رفیعی در رده ســنی 51 تا 60 سال، 
سکینه هوشنگی ماهر، قربان رضایی و 
عباس دلشاد در رده سنی 61 تا 65 سال 
و هدایت آریان فر و علی اکبر محمدی 
در رده سنی 65 سال به باال نمایندگان 
کشورمان در بخش اســتاندارد زنان و 
مردان بودند که موفق به جواز حضور در 

مرحله نهایی شدند.
در بخش ابداعی رده ســنی باالی 17 سال 
نیز مرجان تاجی رســتم آبــادی به مرحله 
فینــال راه یافت، اما فاطمه حســام، کوروش 
بختیار و سیدعلی موسی نیا از حضور در مرحله 

نهایی بازماند. 
نفراتی که با هدایت حســینعلی نظــری و فاطمه 

اسدپور برای مســابقات مرحله نهایی نیز به اجرای 
فرم پرداختند و در نهایت موفق به کسب یک مدال 
طال، 5 مدال نقره و 11 مدال برنز و مجموع 17  مدال 
رنگارنگ از اولین رویداد غیرحضوری پومســه آسیا 

شدند. 
سکینه هوشنگی ماهر در رده سنی 61 تا 65 سال تنها 
نماینده طالیی کشورمان در این مسابقات بود تا نام 
خود را به عنوان اولین دارنده مدال طالی مسابقات 

پومسه غیرحضوری در تاریخ این ورزش ثبت کند. 
آتوســا فرهمند پارسا، کبری ســخایی وطن، زهرا 
افتخاری، حمید نظــری و هدایــت آریان فر نیز 5 
پومسه رو کشــورمان بودند که به مدال نقره دست 
یافتند و راضیه آقایی، سیده معصومه حسینی، نرجس 
شریفی، مریم عربی، محمد تقی حاتمی، سیدحسین 
موســی نیا، اکبر فروزان، علی اکبر محمدی، قربان 
دلشاد، عباس رضایی و ابراهیم خاوری نیز به کسب 

مدال برنز بسنده کردند. 
حضور 25 نماینده از سوی کشورمان در این مسابقات 
و کسب 17 مدال در اولین دوره برگزاری مسابقات به 
شکل و شمایل جدید می تواند نمره قبولی در کارنامه 

پومسه ایران باشد. 
پومسه ایران با کســب دو عنوان قهرمانی، دو نایب 
قهرمانی و یک عنوان ســومی در پنج دوره برگزاری 
مسابقات قهرمانی آسیا یکی از کشورهای مطرح قاره 
آسیا است، اما مطمئناً تفاوت های بسیاری در برگزاری 
مسابقات حقیقی با مسابقات مجازی و غیرحضوری 
وجود دارد. از طرفی شرایط پاندمی ویروس کرونا و 
تعطیلی باشگاه ها و تمرینات باعث شده بود که بسیاری 
از نمایندگان کشورمان بدون انجام تمرینات کافی در 
این رویداد حضور داشته باشند و در بهترین شرایط 

خود به رقابت مجازی با رقبای خود نپردازند. 
از طرفی کادرفنی تیم های ملی نیز با توجه به نزدیکی 
دو رویداد آسیایی و جهانی تصمیم گرفت که  با دو تیم 
مجزا در این دو رویداد حضور داشــته باشد و اصل را 
بیشتر از نتیجه گیری به استفاده از فرصت پیش آمده 
برای حضور پومســه ها در دو رویدادمعتبر قاره ای و 

جهانی اختصاص بدهد. 
جامعه داوری تکواندو کشــورمان نیز در مسابقات 
قهرمانی آسیا 4 نماینده داشت. حافظ مهدوی داور 
درجه یک، حمید اسدی داور درجه 2 و فاطمه بابایی 
و عبدالرضا بهاری داوران درجه 3 کشــورمان نیز در 
این مسابقات به قضاوت ویدیوهای ارسالی پرداختند 
و شکل جدیدی از داوری مسابقات پومسه را تجربه 

کردند. 
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مسابقات پومسه قهرمانی جهان دانمارک با حضور 
401 شــرکت کننده از 79 کشــور در دو بخش 
انفرادی استاندارد و ابداعی برگزار شد. رقابت های 
استاندارد در رده های سنی 18 تا 30 سال، 31 تا 
40 ســال، 41 تا 50 ســال، 51 تا 60 سال، 61 تا 
65 سال و باالی 65 ســال  و در بخش ابداعی نیز 
پومســه روها در رده های ســنی باالی17 سال به 

اجرای فرم پرداختند. 
مرجان سلحشوری و امیررضا مهربان در رده سنی 
18 تا 30 سال، نسترن ملکی و حمید نظری در رده 
سنی 31 تا 40 سال، نرجس شریفی و محمدتقی 
حاتمی در رده سنی 41 تا 50 سال، مریم عربی و 
نادر خدامرادی در رده سنی 51 تا 60 سال، سکینه 
هوشنگی ماهر و منصور خاندان در رده سنی 61 تا 
65 سال و هدایت آریان فر در رده سنی 65 سال به 

باال نماینده کشورمان در بخش استاندارد بودند. 
راضیه حسنلو و کورش بختیار نیز در پومسه ابداعی 
رده سنی 17 سال به باال در این مسابقات به اجرای 

فرم پرداختند.
با بارگذاری مرحله مقدماتی این مسابقات، مرجان 
سلحشوری، نسترن ملکی، نرجس شریفی و راضیه 

حسن لو، امیررضا مهربان، حمید نظری، محمدتقی 
حاتمی، نادر خدامرادی، منصور خاندان و کوروش 
بختیار موفق به کســب مجوز حضــور در مرحله 

نیمه نهایی شدند. 
همچنین با توجه به تعداد شرکت کنندگان در رده 
سنی 51 تا 60 سال و باالی 65 سال، مریم عربی 
و هدایت آریان فر کار خود را از مرحله نیمه نهایی 

آغاز کردند. 
در تاریخ 15 آبان ماه و پس از بارگذاری فیلم های 
مرحله نیمه نهایی، 8  نماینده کشــورمان موفق 
شــدند به مرحله نهایی مســابقات صعود کنند. 
مرجان سلحشوری، نسترن ملکی، نرجس شریفی، 
امیررضا مهربان، حمید نظری، محمدتقی حاتمی، 
نادر خدامرادی و هدایت آریان فر در گروه مردان 
به مرحله نهایی صعود کردند. همچنین ســکینه 
هوشنگی ماهر با توجه به تعداد شرکت کنندگان 
در رده سنی 61 تا 65 سال بانوان از مرحله فینال به 
اجرای فرم پرداخت تا تعداد نمایندگان کشورمان 

در مرحله نهایی به 9 نفر برسد. 
اما مرحله فینال مسابقات پومسه قهرمانی جهان 
برخالف مسابقات قهرمانی آســیا به صورت زنده 

برگزار شد و این بار پومســه روها بدون بارگذاری 
اجرای فرم ها خود، در زمان معین و مشــخص به 

صورت زنده به اجرای فرم پرداختند. 
در نهایت نیز روز 22 آذرماه این دوره از مسابقات 
به پایان رســید و نمایندگان کشورمان با کسب 4 
مدال برنز به کار خود پایان دادند. امیررضا مهربان، 
حمید نظری، محمدتقی حاتمی و نســترن ملکی 
پومسه روهایی هستند که موفق به کسب مدال در 

رقابت های آنالین قهرمانی جهان شدند.
در این مســابقات نیز مانند قهرمانی آسیا هدایت 
ملی پوشــان کشــورمان در بخش مردان و زنان 

برعهده حسینعلی نظری و فاطمه اسدپور بود. 
4 مدال برنزی که مطمئناً با برگزاری مســابقات 
به صورت حقیقی می توانســت تبدیل به مدال ها 
خوشــرنگ و حتی بیشــتری برای پومسه روهای 
کشورمان باشــد، اما با توجه به  شرایط کرونایی 
و نحوه برگزاری مســابقات به شیوه غیرحضوری 
تجربه جدیدی برای پومسه ایران بود تا در مسابقات 
آینده عملکرد بهتری داشته باشد و مانند گذشته 

در میان کشورهای برتر مسابقات قرار بگیرد. 

  تکواندو جهان به عنوان یکی از رشــته های پیشرو در برگزاری مســابقات غیرحضوری در دوران پاندمی کرونا، در دهه سوم 
آذرماه و با فاصله کمتر از 10 روز از پایان مســابقات قهرمانی آسیا، این بار مسابقات جهانی پومسه را نیز برگزار کرد تا نشان دهد 

قلب تکواندو جهان در دوران پاندمی نیز همچنان به تپش ادامه خواهد داد. 
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تيم ملی پومسه ناشنوايان   قهرمـان مسابقات آزاد جهانی
مســابقات آنالین آزاد جهانی پومسه ناشــنوایان با حضور 10 کشور ایران، کره 
جنوبی، یونان، روسیه، ترکیه، آلمان، تایلند، مکزیک، اوکراین و اندونزی برگزار 

شد.
تیم ملی ایران در بخش انفرادی با 6 پومسه رو در بخش مردان و زنان و در بخش 

تیمی با 2 تیم در این مسابقات حضور پیدا کرد.
در پایان این مسابقات، پومسه روهای ایران با کسب 4 مدال طال، یک نقره و 2 برنز 
در جایگاه نخست تیمی قرار گرفتند، تیم کره جنوبی با کسب یک مدال طال، یک 
نقره و یک برنز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و تیم های یونان و روسیه هر 

کدام با کسب یک مدال نقره و یک برنز سوم و چهارم شدند.
پریسا خانی و مهدی صمدیان تبار به عنوان سرمربیان تیم ملی هدایت این نفرات 

را برعهده داشتند.

اسامی پومسه روهای مدال آور مسابقات آنالین ناشنوایان جهان 
رده سنی کمتر از 30 سال بخش انفرادی زنان

مدالنام نام خانوادگیمقام

طالمریم خدابندهاول
برنززهرا ابراهیمیدوم

بخش تیمی
مدالنام نام خانوادگیمقام

طالاکبری حمیدی – ابراهیمیاول
نقرهرضاصفت - خدابندهدوم

رده سنی باالی 30 سال بخش انفرادی زنان
مدالنام نام خانوادگیمقام

طالفاطمه زارعاول

رده سنی کمتر از 30 سال بخش انفرادی مردان
مدالنام نام خانوادگیمقام

طالمحمود اکبریاول

رده سنی باالی 30 سال بخش انفرادی مردان
مدالنام نام خانوادگیمقام

برنزحسین کرمیاول

كسب 6 مدال پومسه روهای 
قهرمانی جهان 2020 مدارسايرانی در مسابقــــات

رقابت ها در رده های کمربند رنگی و پوم/ دان پیگیری و پومسه روها در رده های 
سنی 12 تا 14 سال و 15 تا 17 سال به اجرای فرم پرداختند.

فدراســیون تکواندو با همــکاری فدراســیون دانش آموزی شــرایط حضور 
پومسه روهای واجد شرایط در این مسابقات را فراهم کرد که 83 نماینده از ایران 

در این رقابت ها شرکت کردند.

از میان نفرات شرکت کننده ایرانی، 16 نفر به مرحله فینال راه پیدا کردند که در 
نهایت 6 پومسه رو موفق به کسب عناوین نایب قهرمانی و سومی شدند.

محمد امین گماریان، ســاناز تقی پور و زینب طغیانی مدال نقره کسب کردند و 
امیرحسین اسماعیلی، نرگس بلغند و مهتاب تاجی رستم آبادی عنوان سومی 

را بدست آوردند.

  مسابقات مجازی پومسه  قهرمانی جهان 2020 مدارس با حضور 567 تکواندوکار از 22 کشور در دو گروه دختران و پسران از تاریخ 24 تا 28 مردادماه 
به میزبانی نپال برگزار شد.

رده سنی 12 تا 14 سال )کمربند مشکی( گروه پسران
تیمنام نام خانوادگیمقام

تایلندسوراویت کنگتوت با 48/7 امتیازاول
چینلی ونکسوآن با 34/7 امتیازدوم
ایرانامیرحسین اسماعیلی با 18/7 امتیازسوم

رده سنی 12 تا 14 سال )کمربند مشکی( گروه دختران
تیمنام نام خانوادگیمقام

سیریاپرون سانگچوآنگ با 44/7 اول
امتیاز

تایلند

ایرانساناز تقی پور با 34/7 امتیازدوم
ایراننرگس بلغند با 24/7 امتیازسوم

رده سنی 15 تا 17 سال )کمربند مشکی( گروه پسران
تیمنام نام خانوادگیمقام

تایلندنوتاپات کائوکوآن با 82/7 امتیازاول
ایرانمحمدامین گماریان با 82/7 امتیازدوم
چینلیو گوانگیو با 76/7  امتیازسوم

رده سنی 12 تا 14 سال )کمربند مشکی( گروه دختران
تیمنام نام خانوادگیمقام

چینپنگ جیائینگ با 92/7 امتیازاول
ایرانزینب طغیانی با 76/7 امتیاز دوم
مهتاب تاجی رستم آبادی با 64/7 سوم

امتیاز
ایران
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كسب 5 مدال طال و برنز تكواندوكاران ايرانی در مسابقات آنالين فيليپين

تيم ملی تكواندو مردان بر سكوی سومی تورنمنت صوفيه ايستاد

درخشش دختران تكواندو در تورنمنت تركيه

در این رقابت ها 6 تکواندوکار از ایران حضور پیدا کرده بودند که در پایان موفق 
به کسب 3 مدال طال و 2 برنز شدند.

در رده ســنی نوجوانان صبا بیگی )وزن 44- کیلوگرم(، ســوگند جی افزام 
)وزن 63- کیلوگرم( و مهدی حاجی موسائی )وزن 45- کیلوگرم( مدال طال 

هشــتمین دوره تورنمنت بین المللــی صوفیه G 1– 2021 در رده ســنی 
بزرگساالن و گروه مردان و زنان با حضور 390 تکواندوکار روز 17 اسفندماه و 

به میزبانی بلغارستان برگزار شد.
حسین لطفی، سروش احمدی، امیرمحمد بخشی، مهران برخورداری و سجاد 
مردانی به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات به مصاف رقبای خود رفتند.

در پایان ایــن رقابت ها، تیم ملی تکواندو ایران که توســط حســین لطفی و 
امیرمحمد بخشــی موفق به کسب 2 مدال طال شده اســت با 240 امتیاز در 

هشتمین دوره تورنمنت بین المللی ترکیه G 1– 2021 در رده سنی بزرگساالن 
با حضور 535 تکواندوکار روزهای 20 و 21اسفندماه در "استانبول" برگزار شد.

تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در پایان این رقابت ها موفق به کسب یک مدال 
طال )زهرا پوراسماعیل(، یک نقره )غزل سلطانی( و 4 برنز )ناهید کیانی، پریسا 

جوادی، یلدا ولی نژاد و ملیکا میرحسینی( شد.
مهال مومن زاده، غزل ســلطانی، ناهید کیانی، کوثر اساسه، پریسا جوادی، یلدا 

را بدست آوردند و یاشار اسکندری )وزن 54- کیلوگرم( به مدال برنز رسید.
در رده سنی بزرگساالن نیز مبینا شــریفی ماهر )وزن 53- کیلوگرم( صاحب 

گردن آویز برنز شد.

مجموع مردان و زنان توانست عنوان سومی را بدست آورد. تیم اردن با 3 طال، 
3نقره، یک برنز و 530 امتیاز قهرمان شد؛ تیم انگلیس با 3طال، یک نقره، 2برنز 

و 450 امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.
هدایت این نفرات برعهده فریبرز عســکری به عنوان ســرمربی و علی محمد 

بسحاق و وحید عبداللهی به عنوان مربی بود.
این رقابت هاG 1 بود و به نفرات اول تا ســوم به ترتیب 10، 6 و 3.60 امتیاز 

تعلق گرفت.

ولی نژاد، ملیکا میرحسینی و زهرا پوراسماعیل نمایندگان تکواندو ایران در این 
رقابت ها بودند.

هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان ســرمربی و فاطمه صفرپور و 
ریحانه فوالدی به عنوان مربی بود.

این رقابت هاG 1 بود و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 10، 6 و 3.60 امتیاز تعلق 
گرفت.

  مسابقات آزاد آنالین فیلیپین در بخش ضربات سرعتی تکواندو با حضور 1000 تکواندوکار از 23 کشور طی روزهای 2 تا 4 آبان ماه )23 تا 25 اکتبر( در 
دو رده سنی نوجوانان و بزرگساالن برگزار شد.

  تورنمنت بین المللی صوفیه در حالی به پایان رسید که مردان تکواندو کشورمان موفق شدند عنوان سومی این دوره از رقابت ها را کسب نمایند.

  تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان موفق به کسب یک مدال طال، یک نقره و 4 برنز در تورنمنت بین المللی ترکیه شد.
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دست هايی خدايی در"جام بزرگ مهربانی"

  اولین دوره مسابقات آزاد غیر حضوری پومسه کشوری با عنوان "جام بزرگ مهربانی" در دو گروه مردان و زنان با حضور 800 شرکت کننده برگزار شد.

این مسابقات در راستای اجرایی کردن طرح پویش "دست هایی خدایی" برگزار 
و تمامی درآمد حاصله از این رقابت ها صرف خانواده های تکواندوکار آســیب 

دیده از شیوع ویروس کرونا شد.
مسابقات در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و فینال پیگیری شد که در رده 
کمربندی قرمز به باال رده های ســنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 
17 سال، 18 تا 30 ســال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال، 51 تا 60 سال، 61 

تا 65 سال و باالی 65 ســال به اجرای فرم پرداختند و در رده کمربندی زرد 
تا آبی شرکت کنندگان در رده های ســنی کمتر از 10 سال و 10 تا 14 سال 

رقابت کردند.
مجید نازیان نجفی از مازندران و محمدحســین ربانی از اســتان قم در گروه 
مردان و ژیــال رهنورد از تهران و صدیقه میرصادقــی از البرز در گروه زنان به 

عنوان بهترین داوران معرفی شدند.

رده سنی کمتر از 10 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

بوشهرمحمد مهدی داراب پور اول
خراسان رضویسید علیرضا عبدی دوم
اصفهانامیرعلی سلطانی سوم
خراسان رضویاحمدرضا پوری نژادسوم

رده سنی 10 تا 14 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

کرمانسید امیرافراز حاجی میرزا اول
کرمانعلیرضا رضایی دوم
خراسان شمالیمحمد جواد عین بیگی سوم
فارسامیر کارگر سوم

رده سنی 15 تا 17 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

فارسسیداحسان صداقت اول
تهرانمحمدرضا محمودی دوم
بوشهراحسان یونسي سوم
همدانمحمدامین گماریان سوم

رده سنی کمتر از 12 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانمحمدمانی شعبانی اول
تهرانبهداد نقی ئی دوم
همدانعلی سان فریدون مهر سوم
اصفهانحسین رحیمی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانعلیرضا ابراهیمی اول
اصفهانحسین اسحاقیان دوم
گیالنمحمدحسین درفشی سوم
سمنانمهرداد شیرخانی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانامیرحسین اسمعیلی اول
مازندرانمحمدطاها حیدری رستمی دوم
گیالنامیرعلی علیزاده سوم
خورستانامیررضا سلمانی فرد سوم

اسامی مدال آوران مسابقات کشوری
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رده سنی 31 تا 40 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزجواد طوالبی اول
یزدعلی میرزاییان دوم
خراسان رضویعلیرضا هاشمی سوم
فارسحامد قربانی زاده سوم

رده سنی کمتر از 10 سال کمربند زرد تا آبی گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانسحر باستانی نجف آبادی اول
سمنانماهک نظری دوم
اصفهانمهسا سلمانی زاده نجف آبادی سوم
بوشهرستایش کاظمي گوزلکي سوم

رده سنی 15 تا 17 سال کمربند قرمز به باال گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

زنجانپرستو زینالي اول
فارسسارا چناری دوم
مازندرانیگانه اسدی سوم
اصفهانمهتاب تاجی رستم آبادی سوم

رده سنی 10 تا 14 سال کمربند زرد تا آبی گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهاننگین پور محمدی نجف آبادی اول
فارسمانیا قربانی دوم
سمنانسارا کریم تبار احمد چالی سوم
اصفهانفاطمه اسحاقی نوش آبادی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال کمربند قرمز به باال گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانتارا مرداني اول
زنجاننرگس مینا خانی دوم
اصفهانفاطمه قاسمی سوم
زنجانراضیه حسنلو سوم

رده سنی 41 تا 50 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهعلیرضا صفری اول
آذربایجان شرقیحسن وحیدی راد دوم
گیالنمحمد علیزاده سوم
خراسان رضویسیدمحسن فاریابی سوم

رده سنی باالی 65سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنهدایت آریان فر اول
تهراناکبر حاجی غالمرضا ضرابی دوم
تهرانمهدی هومن صدر سوم
خراسان رضویداوود حبیبی مرند سوم

رده سنی 51 تا 60سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنابراهیم خاوری دانشور اول
قمعباس رفیعی دوم
مازندرانحسین کوهی فومنی سوم
اصفهانسید آیت اهلل هاشمی شیخ شعبانی سوم

رده سنی کمتر از 12 سال کمربند قرمز به باال گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

فارسفاطمه مهربان اول
البرزمهدیس عبدالهی دوم
خراسان رضویفاطمه قنبری سوم
البرزترنم سرحدی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال کمربند قرمز به باال گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزاتوسا فرهمند پارسا اول
همدانسیده معصومه حسیني دوم
تهرانندا محمدی سوم
همدانعاطفه محمد علیزاده سوم

رده سنی 12 تا 14 سال کمربند قرمز به باال گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانزهرا منصوری کیا اول
خوزستانمهسا عیسی وند دوم
زنجانغزاله مقدم سوم
البرزمبینا رئیسی سوم

رده سنی 41 تا 50 سال کمربند قرمز به باال گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

فارسفاطمه اسدپوراول
کرماننرجس شریفی دوم
اصفهانزهره افضل سوم
قمکبری سخایی وطن سوم

رده سنی 61 تا 65 سال کمربند زرد تا آبی گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنمحمدعلی بابائی اول
سمنانمحمدعلی تقی پور دوم
خراسان رضویمحمد درحی سوم
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رقابت قاريان تكواندوكار در مسابقات غيرحضوری 

نخستین دوره مســابقات غیرحضوری قرآنی ویژه قاریان تکواندوکار با حضور 
146 نفر در دو گروه مردان )رشته صوت و لحن( و زنان )رشته ترتیل( و در رده 
های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن طی روزهای 10 و 13 خردادماه در 

دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار شد.
با پایان مرحله ی فینال که امتیازات آن از 100 محاسبه شده است، مدال آوران 

این دوره از رقابت ها مشخص و معرفی شدند.

رده سنی نوجوانان گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانمحمدمهدی قدم زاده با 25/76 امتیازاول
مازندرانمحمدمهدی انتظاریان با 75/74 امتیازدوم
خراسان جنوبیعلی صالحی نیا با 5/69 امتیازسوم
کرمانشاهمحمد حسن غالمی  با 25/61 امتیازسوم

رده سنی جوانان و بزرگساالن گروه مردان
تیمنام نام خانوادگیمقام

یزدمنصور گل محمدی  با 25/88 امتیازاول
زنجانمسعود علمی فرد با 86 امتیازدوم
خراسان رضویعباس لطفی با 85امتیازسوم
قمعباس الوردی با 71 امتیازسوم

رده سنی جوانان و بزرگساالن گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

خراسان رضوینسرین جوان بخت با 25/83 امتیازاول
چهارمحال بختیاریمریم محمدپور با 5/69 امتیازدوم
البرزغزاله جعفری با 5/67 امتیازسوم
مازندرانسهیال انصاری با 75/66 امتیازسوم

رده سنی نوجوانان گروه زنان
تیمنام نام خانوادگیمقام

خراسان رضویفائزه جاویدی با 5/80 امتیازاول
زنجانمائده علمی فرد با 25/78 امتیازدوم
زنجانکیمیا عبدی با 75/71 امتیازسوم
اصفهانفاطمه پورخلفی با 25/64 امتیازسوم

اسامی مدال آوران مسابقات غیر حضوری قرآن
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مسابقه نقاشی با محوريت تكواندو برگزار شد

 "به حاج قاسم می گويم..." 

پویش دســت های خدایی، من ماســک می زنم، کرونا و تکواندو و وحدت 
خانواده تکواندو موضوعاتی بود که عالقمندان می توانســتند در این حوزه 

نقاشی های خود را ارسال کنند.
از میان 470 اثر ارسالی، پس از داوری مرحله مقدماتی، 41 نقاشی انتخاب 
شــد که راه یافتگان به مرحله نهایی اصل نقاشی های خود را به فدراسیون 
تکواندو ارســال کردند و پس از داوری پایانی نفرات برتر این دوره از رقابت 

ها مشخص شدند.

تکواندوکاران شرکت کننده در این رقابت ها، جمله ای به صورت دل گویه، توصیف و یا بیان احســاس خود نسبت به سردار سلیمانی را با گویش محلی و سپس 
فارسی در قالب ویدئو ضبط کرده و از طریق اپلیکیشن تخصصی تکواندو برای فدراسیون تکواندو ارسال کردند که در نهایت نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.

اسامی نفرات برتر این رقابت ها که به قید قرعه انتخاب شدند:
ثنا تقی لو )زنجان( - معصومه ابولی )ســمنان( - زهرا عبادی )بندرعباس( - لیال عناقچه )خوزســتان( - فاطمه خدابخش )خراسان رضوی( - امیرعلی حیدری 

)تهران( - ناصر کردی )لرســتان( - علی اصغر معینی شهرکی )فارس( - محمد اسماعیلی )اصفهان( - علی اکبر حسینی )اصفهان(

رده سنی کمتر از 15 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانکوثر خدادادی اول
اردبیلمهدا صمدنژاد دوم
تهرانفاطمه عسگری سوم

رده سنی 15 تا 25 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهاننگار اکبریان اول
تهرانپریسا طاهری اصل دوم
اصفهانشادی نصرآزادانی سوم

  کمیته فرهنگی فدراسیون به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک امامت 
و والیت، مسابقه نقاشی را با محوریت تکواندو در دو رده سنی کمتر از 

15 سال و 15 تا 25 سال برگزار کرد.

  به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مسابقه فرهنگی با عنوان "به حاج قاسم می گویم..." ویژه تکواندوکاران سراسر 
کشور در دو گروه مردان و زنان و تمامی رده های سنی برگزار شد.
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چالش 3000 نفری
"جام غدير"

رده سنی کمتر از 14 سال ضربه آپ دولیوچاگی »بخش مردان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

چهارمحال بختیاریمحمدعلی اکبریان اول
اصفهانمحمدامین زمانی دوم
گلستانمحمدطاها هدایتی سوم
اردبیلمهدی محمدعلی زاده سوم

رده سنی 15 تا 18 سال ضربه آپ دولیوچاگی »بخش مردان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمدمتین شجاعی اول
فارسعادل صادقی دوم
اصفهانامیرحسین رشیدی سوم
خوزستانسجاد خلوی زاده سوم

اسامی مدال آوران مسابقات جام غدیر

در این رقابت ها بیش از 3000 تکواندوکار مرد و زن در رده های سنی کمتر از 14 سال، 
15 تا 18 ســال و باالی 19 سال و رده های کمربند سفید، سبز و آبی برای ضربه آپ 

دولیوچاگی و رده کمربند قرمز به باال برای ضربه دولیوچاگی با ارسال ویدئو با یکدیگر 
به رقابت پرداختند. این رقابت ها با مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.

  فدراسیون تکواندو در راستای شعار "تکواندو تعطیل نیست" و به منظور ایجاد امید و انگیزه در میان ورزشکاران، چالش بزرگ تکواندو "جام غدیر" را 
به منظور گرامیداشت دهه امامت و والیت "عید بزرگ غدیر" در دو گروه مردان و زنان و در آیتم های آپ دولیوچاگی و دولیوچاگی رکوردی با 110 جایزه 

ارزشمند برای ورزشکاران برگزار کرد
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رده سنی 15 تا 18 سال ضربه دولیوچاگی »بخش مردان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانمهدی اراده قره حسنلو اول
اصفهانیاسین وکیلی دوم
اصفهانابوالفضل صفری سوم
اصفهانمسیح ایران نژاد سوم

رده سنی کمتر از 14 سال ضربه آپ دولیوچاگی »بخش زنان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

هرمزگانمونا نودهی اول
فارسمانیا قربانی دوم
تهرانستایش بیرامی سوم
یزدعارفه بانشی سوم

رده سنی 15 تا 18 سال ضربه دولیوچاگی »بخش زنان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانروژینا شریفی اول
تهرانهستی قاسمی دوم
خوزستانلیال عناقچه سوم
اصفهانفاطمه ابراهیمی سوم

رده سنی باالی 19 سال ضربه آپ دولیوچاگی »بخش زنان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنفاطمه عاطفی اول
تهرانزینب وصال دوم
آذربایجان شرقیریحانه اسماعیلی سوم
مازندرانمبینا مرادخانی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال ضربه دولیوچاگی »بخش زنان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

گلستانصبا بیگی اول
فارسمهسا پرخید دوم
اصفهانمه سیما قادری سوم
بوشهرفاطمه پای بر سنگ سوم

رده سنی 15 تا 18 سال ضربه آپ دولیوچاگی »بخش زنان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانسوگند جی افزام اول
تهرانمبینا شریفی ماهر دوم
خراسان رضویسیدکوثر مهداوی سوم
آذربایجان شرقیسید ساناز صدرالدینی سوم

رده سنی باالی 19 سال ضربه دولیوچاگی »بخش زنان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

مرکزیزهرا جودکی اول
تهرانراضیه آقایی دوم
کرمانفاطمه گلستانی سوم
مرکزیزهرا ستاری سوم

رده سنی باالی 19 سال ضربه آپ دولیوچاگی »بخش مردان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

فارسمحمد کاظم ابراهیمی اول

رده سنی باالی 19 سال ضربه دولیوچاگی »بخش مردان«
تیمنام نام خانوادگیمقام

همدانمحمدمهدی جمشیدی اول
تهرانعلی اردستانی دوم
فارسعلیرضا ابراهیمی سوم
اصفهانمحمد سلیمانی سوم رده سنی کمتر از 14 سال ضربه دولیوچاگی »بخش مردان«

تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانشهریار ساحلی اول
اصفهانامیرحسین اسمعیلی دوم
اصفهانحسین سلیمان پور سوم
بوشهرعلیرضا صفاریان سوم

ابوالفضل خلوی زاده )خوزســتان(، آرین نادری )تهران(، امیرمحمد شــیخی 
کوهســار )گلســتان(، امیرمحمد ســیاه نوری )تهــران( و شــایان مولودی 

)آذربایجان غربی( به ترتیب در رده پنجم تا نهم قرار گرفتند.

مانی زیدی )ایالم(، آرش حیدری )چهارمحال بختیاری(، امیرحسام جانجانی 
)کرمانشاه(، محمد جعفری )اصفهان( و نوید معینیان )سمنان( به ترتیب در رده 

پنجم تا نهم قرار گرفتند.

درســا میراحمدی )تهران(، فاطمه نقدی )اصفهان(، فاطمه نمازی )اصفهان(، 
بهار محمد هیودی )خوزستان( ونازنین آهنگریان )مازندران( به ترتیب در رده 

پنجم تا نهم قرار گرفتند.

عاطفه حیدری ده چشــمه )چهارمحــال بختیاری(، نازنین فاطمه توســلی 
)اصفهان(، فاطمه سلحشــوری )هرمزگان(، ملیکا قربانــی )اصفهان( و یگانه 

سعیدی )اصفهان( به ترتیب در رده پنجم تا نهم قرار گرفتند.

سمانه شــفیعی )اصفهان(، شــیوا اژدهاکش )فارس(، لعیا پاک نهاد )گیالن(، 
مطهره میرزایی )اصفهان( و فاطمه فرهادی )تهران( به ترتیب در رده پنجم تا 

نهم قرار گرفتند. 

محدثه اخالقی )البرز(، عسل علیپور )گیالن(، تبسم ثابت مبرهن طلب )گیالن(،  
سیده آیدا ساداتی )مازندران( و هدیه جعفری )فارس( به ترتیب در رده پنجم 

تا نهم قرار گرفتند.

پارمیدا خوشدل )گیالن(، روشــنک موالیی )آذربایجان شرقی(، مهسا غفوری 
)تهران(، گونای سلیمی )آذربایجان شرقی( و راحله زینالی )آذربایجان شرقی( 

به ترتیب در رده پنجم تا نهم قرار گرفتند.

زهرا زارع )فارس(، شبنم احمدی )آذربایجان شــرقی(، فرناز امینی )تهران(، 
مهدیه مختاری )آذربایجان شرقی( و سمیه عباسی )کرمانشاه( به ترتیب در رده 

پنجم تا نهم قرار گرفتند.
بهار محمد هیودی از استان خوزستان از پاراتکواندوکاران کشورمان بود که در 

این رقابت ها شرکت کرده است.
اعظم توکلی از اســتان تهران، فرزانه یوسفی از استان تهران و معصومه منیری 

تکمه داش به عنوان بهترین داوران این رویداد معرفی شدند.
به نفرات اول تا سوم مشــترک مدال و حکم قهرمانی اعطاء می شود و به نفرات 
اول تا نهم نیز توسط شــرکت "های وب" حامی مالی این چالش جوایز نقدی به 

ارزش بیش از 300 میلیون ریال  اهدا خواهد شد. 

** در این رده سنی و رده کمربندی تنها یک تکواندوکار حضور داشت.

امیرمحمد تیزفهم قولنجی )آذربایجان غربی(، حســین عرفانی پور )اصفهان(، 
امیرحسین یلی یزدان آباد )خراسان شمالی(، حسین احمدی بابادی )چهارمحال 

بختیاری( و مبین رضایی )تهران( به ترتیب در رده پنجم تا نهم قرار گرفتند.

محمدرضا بهنام زاده )اصفهان(، پوریا رضایــی ناندل )مازندران(، مراد فوالدی 
)ایالم(، سیدمهدی حسینی )یزد( و مســعود خوش نیت )خراسان رضوی( به 

ترتیب در رده پنجم تا نهم قرار گرفتند.
محمدهادی محمودیان از استان تهران و پرهام رمضانی از استان خراسان رضوی 
دو پاراتکواندوکار بودند که در این رقابت ها شرکت کردند و از آنها نیز تقدیر به 

عمل خواهد آمد.
پیمان ثابت از اســتان البرز و محمدحسین ربانی از استان قم به عنوان بهترین 

داوران این رویداد معرفی شدند.

ارمیا یوســفی زاده )ایالم(، ســیدمحمدصادق حســینی )قم(، مهدی قاسمی 
)اصفهان(، محمد قادری )کردستان( و امیرمحمد جعفری )فارس( به ترتیب در 

رده پنجم تا نهم قرار گرفتند.
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اصفهان؛ قهرمــــان 
جـام پانزدهـم

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پومسه به صورت غیرحضوری در بخش 
انفرادی، ابداعی و تیمی در گروه مردان برگزار شد.

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، 51 تا 60، 61 تا 65 سال 
و باالی 65 سال پیگیری شد؛ در بخش انفرادی ابداعی پومسه روها در رده های سنی 
کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 18 سال به اجرای فرم پرداختند و در بخش 
تیمی استاندارد نیز رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و 

باالی 31 سال حضورداشتند.
مسابقات در دو مرحله نیمه نهایی و فینال صورت گرفت که در نهایت پومسه  روهای 
اصفهانی با 10 مدال طال، 3 نقره، 2 برنز و 108 امتیاز قهرمان شدند؛ تهران با 4 طال، 
7 نقره و 74 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد؛ البرز با 5 نقره، 5 برنز و 42 امتیاز 

به مقام سومی رسید. مازندران با یک طال، یک نقره، 6 برنز و 39 امتیاز چهارم شد.
تیم های همدان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، سمنان و آذربایجان شرقی به 

ترتیب در رده پنجم تا دهم قرار گرفتند.

  پومســه روهای اصفهانی موفق شدند برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را کسب نمایند؛ تهران نایب قهرمان شد، البرز به مقام سوم رسید و 
مازندران در رده چهارم قرار گرفت.
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بهترین های مسابقات پومسه قهرمانی کشور
بهترین داوران: داوود قارداشخانی )زنجان( – عبداهلل بینایی )قم(

بهترین  سرمربی:محمدتقی حاتمی )اصفهان(
فني ترین بازیکن: علی سلمانی )اصفهان(

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانبهداد نقی ئی اول
اصفهانعلیرضا شاپوری دوم
مازندرانمحمدمانی شعبانی سوم
همدانعلی سان فریدون مهر سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانامیرحسین اسمعیلی اول
البرزسامیار صالحی جوزانی دوم
مازندرانمحمدطاها حیدری سوم
گیالنامیرعلی علیزاده سوم

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمدرضا محمودی اول
اصفهانیاسین وکیلی دوم
مازندرانیاسین زندی سوم
فارسسیداحسان صداقت سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانحمیدرضا حاتمی اول
تهرانکوروش بختیار دوم
البرزسیدعلی موسی نیا سوم
همدانمحمد مهدی جمشیدی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلی سلمانی اول
تهرانحمید نظری دوم
فارساکبر فروزان سوم
البرزجواد طوالبی سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانمحمدتقی حاتمی اول
البرزسیدحسین موسی نیا دوم
خوزستانسیدمحمود تفاخ سوم
کرمانشاهعلیرضا صفری سوم

رده سنی 51 تا 60 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهراننادر خدامرادی اول
اصفهانسیدآیت اهلل هاشمی دوم
خوزستانجمال سهرابی سوم
آذربایجان شرقیکاوه وحیدی راد سوم

رده سنی 61 تا 65 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانهادی ترکاشوند اول
تهرانفرهاد خوش پسند دوم
البرزمجتبی نظم ده سوم
مازندرانمحسن کاظمی رمدانی سوم

رده سنی باالی 65 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

مازندرانهدایت آریان فر اول
تهرانفیروز اسبقی دوم
آذربایجان شرقیدانش دولتخواه سوم
اصفهانعبدالرسول احمدیان سوم

رده سنی کمتر از 14 سال انفرادی ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانیاسین اکبری اول
آذربایجان غربیرادین تقدیری دوم
فارساشکان خرمی سوم
البرزسامیار صالحی جوزانی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

همدانمحمدامین گماریان اول
مازندرانرضا جاللی فر دوم
سمنانمحمدرضا عزیزی سوم
فارسآرش خرمی سوم

رده سنی باالی 18 سال انفرادی ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانکوروش بختیار اول
البرزسیدعلی موسی نیا دوم
آذربایجان غربیمحمد موسی قلیزاده سوم
اصفهانامیرحسین سلطانی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی استاندارد
تیممقام

اصفهاناول
البرزدوم
گیالنسوم
مازندرانسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی استاندارد
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
همدانسوم
فارسسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی استاندارد
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
البرزسوم
مازندرانسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی استاندارد
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
فارس                  سوم
البرزسوم
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پومسه روهای تهرانــی 
قهرمان كشور شدند

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشــور پومسه به صورت غیرحضوری در 
بخش انفرادی، ابداعی و تیمی در گروه زنان برگزار شد.

رقابت ها در بخش 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، 41 تا 50 سال، 51 
تا 60، 61 تا 65 ســال و باالی 65 سال پیگیری شد؛ در بخش انفرادی ابداعی 
پومسه روها در رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 18 سال 
به اجرای فرم پرداختند و در بخش تیمی اســتاندارد نیز رده های سنی کمتر 

از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال حضورداشتند.

مســابقات در دو مرحلــه نیمه نهایی و فینــال صورت گرفت کــه در نهایت 
پومسه  روهای تهران با 3 مدال طال، 6 نقره، 2 برنز و 64 امتیاز قهرمان شدند؛ 
البرز با 4 طال، 2 نقره، 4 برنز و 60 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کســب کرد و 
اصفهان با 4 طال، یک نقره، 5 برنز و 59 امتیاز به مقام سومی رسید. خوزستان 

با یک طال، 2 نقره، 5 برنز و 41 امتیاز چهارم شد.
تیم های فارس، گیالن، زنجان، خراسان رضوی، همدان و مازندران به ترتیب 

در رده پنجم تا دهم قرار گرفتند.

  تیم تهران عنوان قهرمانی مسابقات قهرمانی کشور پومسه را کسب کرد، البرز نایب قهرمان شد، اصفهان به مقام سومی رسید و خوزستان چهارم 
شد
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بهترین های مسابقات پومسه قهرمانی کشور
بهترین داوران: یلدا بشک )آذربایجان شرقی( – گلناز شریفی )تهران(

بهترین  سرمربی:پریسا خانی )تهران(
فني ترین بازیکن: زینب طغیانی )اصفهان(

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرززینب شهریاری اول
فارسفاطمه مهربان دوم
گیالنملیکا حسین جان سوم
خوزستانیسنا جلیلی نرگسی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانفاطمه سلمانی زاده اول
خوزستانمهسا عیسی وند دوم
فارسمهسا پرخید سوم
گیالنتبسم ثابت مبرهن طلب سوم

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانزینب طغیانی اول
البرزمحدثه صادقی علویچه دوم
خوزستانستایش گودرزی سوم
تهرانزهرا جمالی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانراضیه آقایی اول
البرزطراوت باقرپور دوم
اصفهانمرجان سلحشوری سوم
زنجاننرگس میناخانی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزنسترن ملکی اول
زنجانسونا رزاقی دوم
اصفهانندا مرادی سوم
همدانسیده معصومه حسینی سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

فارسفاطمه اسدپور اول
تهراناعظم درستی دوم
اصفهانزهره افصل سوم
کرماننرجس شریفی سوم

رده سنی 51 تا 60 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

البرزرها میربزرگی اول
تهرانمریم عربی دوم
گیالنزیبا دودانگه سوم
آذربایجان شرقیفرانک هنویی سوم

رده سنی 61 تا 65 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهاکرم چوکنیان اول

رده سنی باالی 65 سال انفرادی استاندارد
تیمنام نام خانوادگیمقام

خراسان رضویفروغ خاکسار اول

رده سنی کمتر از 14 سال انفرادی ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانمهدیث شیرمهد اول
خوزستانزینب قلی لوینه دوم
اصفهانفاطمه بهرامی سوم
البرزمهدیس عبداللهی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

خوزستانهانا موقر اول
تهرانمهسا غالمحسین زاده دوم
اصفهانیاسمن لیموچی سوم
خراسان رضویسارا ساالر سوم

رده سنی باالی 18 سال انفرادی ابداعی
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنفاطمه ستوده اول
زنجانمائده شکوری دوم
تهرانمبینا شریفی ماهر سوم
خوزستانهستی بیگی پور سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی استاندارد
تیممقام

تهراناول
اصفهاندوم
البرز سوم
خوزستانسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی استاندارد
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
البرزسوم
خوزستانسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی استاندارد
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
البرزسوم
زنجانسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی استاندارد
تیممقام

البرزاول
تهراندوم
همدان                            سوم
زنجانسوم
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تيم های برتر مسابقات تكواندو خانواده
معرفی شدند

دومین دوره مسابقات تکواندو خانواده به صورت غیرحضوری با شرکت 36 
خانواده از 18 استان به منظور توسعه و گســترش ورزش خانواده، اجرای 
شعار ورزش در خانه و ایجاد فضای شــادابی و نشاط در خانواده ها برگزار 

شد.
پومســه اســتاندارد تیمی )3 تا 5 نفره(، اســتاندارد انفرادی، آپ دولیو چاگی 

رکوردی، ضربات سرعتی و مسابقه فرهنگی از آیتم های این دوره از مسابقات بود 
که در نهایت تیم های برتر مشخص و معرفی شدند.به خانواده های اول تا سوم 

مشترک حکم قهرمانی، مدال و جایزه ویژه اهدا می شود.
سعید مددی و بهناز شریفی از اســتان تهران به عنوان بهترین داوران این دوره 

از رقابت ها معرفی شدند.

خانواده های برتر دومین دوره مسابقات تکواندو خانواده

خانواده افشاری از استان اصفهان  )حجت اهلل افشاری – سمیه عزیزی – مائده افشاری – محمد عرفان افشاری( گلناز شریفی )تهران(
خانواده مردانی از استان اصفهان )مهناز مردانی – علیرضا مردانی – مهسا مردانی – آیدا مردانی(

خانواده امیران از استان تهران  )رشید امیران بستان آباد – امین امیران بستان آباد – آیدا امیران بستان آباد(
خانواده موسی نیا از استان البرز  )سیدحسین موسی نیا – سیدعلی موسی نیا – ریحانه عمرانی مقدم - سید فاطمه موسی نیا( 
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ليگ برتر 
تكواندو؛ 

رويدادی در 
سطح جهانی
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  رقابت های لیگ برتر تکواندو در سال 99 با وجود سختی های که ویروس کرونا در مسیر ورزش قرار داده است، به خوبی و 
در سطح استانداردهای جهانی برگزار شد تا نمره قبولی در کارنامه فدراسیون ثبت شود. 

امیر میرزاییان

لیگ برتر تکواندو یکی از قدیمی ترین لیگ های ورزش های انفرادی در کشورمان 
محسوب می شود و در ســطح جهان نیز، ایران نخستین کشوری است که لیگ 
تکواندو را استارت زد و اکنون این مسابقات محلی برای جوالن قهرمانان متعدد 

آسیا و جهان است.
در سال 99، لیگ های تکواندو پس از وقفه یک ساله از اواخر اسفندماه با قرنطینه 
و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. نوزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو با 
حضور 9 تیم شهرداری ورامین، لوازم خانگی کن، دانشگاه آزاد اسالمی، پارسیان 
البرز، پاالیش نفت آبادان، جوانه )استقالل(، صنعت مس کرمان، فتح صدر البرز 
)رتاآ( و فرمانیه و در دو گروه برگزار شد و تیم های شهرداری ورامین، لوازم خانگی 

کن، فرمانیه و مس کرمان موفق به صعود به مرحله نهایی شدند.

شهرداری ورامین با برتری مقابل فرمانیه و لوازم خانگی کن نیز با پیروزی مقابل 
مس کرمان موفق به حضور در دیدار نهایی شدند. شاگردان »پیام خانلرخانی« 
در دیدار نهایی با شکست تیم لوازم خانگی کن برای هفتمین بار موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شــدند. این چهارمین قهرمانی متوالی شهرداری در لیگ بود تا 

رکوردی جدیدی به نام این تیم ثبت شود.
هرچند به دلیل سختی هایی که کرونا ایجاد کرده اســت، لیگ نسبت به ادوار 
گذشته به صورت فشرده تر برگزار شــد تا زودتر به اتمام برسد، اما بازهم شاهد 
سطح فنی مناسب و برگزاری در استانداردهای جهانی بودیم. برگزاری مطلوب 
رویدادها یکی از شاخصه های بارز فدراسیون تکواندو در دو دهه اخیر بوده است.

جدا از نتایج به دست آمده، سطح فنی باالی مسابقات، رعایت کامل پروتکل های 
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بهداشتی با گرفتن تســت ها از تمامی حاضرین در سالن مسابقات، ضدعفونی 
کردن مرتب سالن و ســایر موارد بهداشتی موجب شد تا جای هیچگونه نگرانی 
باقی نماند. در ابتدا مسئوالن برخی تیم ها نگران شرایط برگزاری بوده و این مهم 
را به اطالع سازمان لیگ و فدراسیون رساندند. برگزاری چند جلسه هماهنگی 
با حضور نمایندگان تیم ها و مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون موجب شد تا با 
همفکری الزم، بهترین شــرایط برای برگزاری در نظر گرفته شده و در نهایت از 

لحاظ بهداشتی، مسابقات هیچگونه کمبودی نداشته باشد.
از لحاظ آماده ســازی سالن، نورپردازی و چینش ســالن نیز که اکنون تکواندو 
الگوی تمامی فدراسیون های رزمی است و بازهم در لیگ برتر شاهد بهترین نحوه 
برگزاری با کیفیت باال بودیم که موجب شده مسابقات بسیار زیبا و شکیل برگزار 
شــده و رضایت هر بیننده ای را جلب کند. هرچند تماشاگران و عالقمندان به 
دلیل محدودیت های کرونایی اجازه حضور در خانه تکواندو را نداشتند اما پخش 
مستقیم مسابقات از شبکه ورزش و همچنین رسانه های ارتباط جمعی مختص 
فدراسیون موجب شد تا عالقمندان به این رشته پرافتخار، به طور کامل از نتایج 

و عملکرد تیم ها مطلع شوند.
مســائل فنی دیگر آیتم بســیار مهمی بود که قطعا لیگ برتــر 99 در آن نمره 
قبولی خواهد گرفت. زمانیکه فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی اعالم کرد که به 
مسابقات لیگ نگاه ویژه ای دارد، انگیزه بین هوگوپوشان چند برابر شد و همین 
امر موجب گردید تا مبارزاتی زیبا را شاهد باشیم که سرشار از تکنیک های متنوع 
و رد و بدل شدن امتیازت باال بود. در لیگ امسال دیگر شاهد مبارزات محتاطانه 
و کم افت و خیز نبودیم و باال بودن انگیزه نفرات برای رسیدن به تیم ملی موجب 
شد تا هیچ دیداری قابل پیش بینی نبوده و تا آخرین ثانیه ها، امتیازات مختلفی 

رد و بدل شود.  
حضور ملی پوشــان، هوگوپوشــان مطرح و دارای کارنامه درخشــان، جوانان 
جویای نام که هرکدام در مســابقات رده های سنی آســیا و جهان دارای مدال  
هستند موجب گردید تا تعداد کثیری مبارزه ای تماشایی در اذهان باقی بماند. 
مبارزاتی که طی آن نمی توانســتیم برنده را تشخیص داده و باید تا ثانیه پایانی 
منتظر می ماندیم. مبارزاتی که نشان داد مربیان باشگاهی با جدیت تمام تیم ها 
و شاگردان خود را برای حضور در لیگ آماده می کنند تا برابر حریفان به بهترین 

نتایج دست یابند.

جامعه رزمی و اهالی تکواندو به خوبی می دانند کــه یکی از اصلی ترین عوامل 
موفقیت، پیشرفت و پشتوانه سازی تکواندوی ایران برگزاری مرتب و با برنامه لیگ 
در رده های سنی مختلف است که اوج آن لیگ برتر است. لیگی که طی سالیان 
اخیر ستاره هایی چون فرزان عاشورزاده، آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی و 
چندین چند ستاره دیگر را به تیم ملی ایران معرفی کرده و چندین مدال جهانی 

و آسیایی را برای ایران اسالمی به ارمغان آورده اند.
لیگ برتر امسال میهمانان ویژه ای هم داشــت و تیم ملی بلغارستان با هدایت 
»فرزاد ذوالقدر« سرمربی ایرانی و جوان خود که برای برگزاری اردوی مشترک 
با تیم ملی ایران به تهران سفر کرده بود، مسابقات لیگ را تماشا کرد و در خالل 
لیگ، چند دیدار تدارکاتی را هم با تیم های لیگ برتری کشــورمان برگزار کرد. 
در واقع لیگ برتر تکواندوی ایران اکنون رویدادی بین المللی اســت و چه بسا 
اگر محدودیت های کرونایی نبود، بسیاری از چهره های مطرح جهان نیز آماده 

پیوست به باشگاه های لیگ برتر بودند.
در نهایت باید بگویم که برگزاری منظم و با برنامه لیگ در هر رشته ای به خصوص 
ورزش های انفرادی، سرمنشایی برای داشــتن یک تیم ملی قدرتمند و دارای 
پشتوانه خواهد بود که فدراســیون تکواندو سالهاست مسیر خود را پیدا کرده و 
از این راه، چهره های مستعدی شناسایی شده و خیلی زود  به قهرمانان جهان و 
آسیا تبدیل شده اند. بدون تردید برگزاری هر رویدادی آن هم در شرایط سخت 
کرونایی دارای کم و کاستی هایی است که لیگ برتر تکواندو نیز چند نکته قابل 
تعمق داشــت که به طور حتم برای آینده برطرف خواهد شد تا همچنان لیگ، 

چشمه جوشان پرورش و معرفی استعدادهای نخبه و جوان باشد.
حضور باشگاه های دارای سابقه در ورزش، بخش خصوصی و باشگاه های معتبر 
می تواند هر لیگی را به اوج هیجان برساند که لیگ تکواندو این خصوصیت را دارد. 
با توجه به پخش مستقیم لیگ در ساعت های مختلف، پوشش باالی این رقابت ها 
در صدا و سیما و رسانه های ارتباط جمعی موجب شده تا باشگاه ها با عالقه وارد 
لیگ های مختلف تکواندو شوند که قطعا با بهبود وضعیت کرونایی، این استقبال 

در سال آتی بیشتر هم خواهد شد. 
در پایان نباید فراموش کرد که هیچ موفقیتی بدون تالش و ســختی کســب 
نمی شود و به طور یقین برگزاری مناســب لیگ پیش زمینه ای برای سرافرازی 

تکواندوی ایران در عرصه های بین المللی است.  
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  شانزدهمین دوره رقابت های لیگ تکواندو زنان »جام کوثر« یادواره سردار هسته ای کشور شهید محسن فخری زاده طي دو 
روز در فدراسیون تكواندو برگزار و تیم فتح صدر البرز عنوان قهرماني را تصاحب كرد. 

نگار رشیدی  

فصل شــانزدهم از رقابت هاي باشــگاهي تکواندوي بانوان کامــال رنگ و بوي 
متفاوتي داشت. مسابقاتي که در کوتاه ترین زمان ممکن قهرمان خود را شناخت 
تا به نحوي رکورد ســریع ترین لیگ را هم از آن خود کند. دلیل این فشردگي 
ویروس کرونا بود که مسیر متفاوتي را پیش روي هوگوپوشان قرار داد. دختران 
تکواندوکار در فصل قبلي رقابت ها نتوانســتند به انتهاي مســابقات برسند و با 
نیمه تمام ماندن رقابت ها سرانجام مثل بسیاري از لیگ هاي دیگر پرونده شان بر 
اساس نتایج و جایگاه تیم ها در جدول بسته شد. از طرفي در شانزدهمین فصل 
از رقابت ها تعداد تیم ها هم نزول چمشگیري داشت و با حضور پنج تیم پیگیري 
شد. این در حالي اســت که سال گذشــته 15 تیم در جام کوثر با هم به رقابت 

پرداختند که البته این کاهش هم دلیلي جز کرونا نداشت. 

در هر حال جام شانزدهم طي روزهاي دوم و سوم بهمن با حضور تیم هاي فتح 
صدر البرز، لوازم خانگی کن، دانشــگاه آزاد اسالمی، شرکت رهنما تجارت آراز 

امین )رتاآ( و هیات تکواندو سیستان و بلوچستان برگزار شد.
سه هفته اول در روز اول

در نخســتین روز از لیگ بانوان ســه هفته از رقابت ها برگزار شد. در هفته اول 
تیم هیات تکواندو اســتان سیستان و بلوچستان اســتراحت کرد. بنابراین تیم 
فتح صدرالبرز که مدعي قهرماني بود برابر دانشگاه آزاد اسالمي به میدان رفت 
و تیم هاي رهنما تجارت آراز امین )رتاآ( و لــوازم خانگي کن نیز به مصاف هم 
رفتند. در این هفته فتحي ها کار ســختي برابر رقیب خود نداشتند و توانستند 
پیروزي هشــت بر صفر را براي خود ثبت کنند. تکواندوکاران تیم البرز تقریبا 
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رقبا را با اختالف زیاد شکست دادند. بهترین پیروزي را هم اکرم خدابنده دشت 
کرد که 11 بر یک نفیسه رنگرززاده را برد. در دیگر بازي این هفته اما این لوازم 
خانگي کن بود که پرقدرت ظاهر شد تا ســکوي قهرماني را به راحتي به رقیب 
فصل گذشته اش یعني فتح صدر البرز تعارف نکند. در این دیدار هوگوپوشان کن 

هشت بر صفر رقیب را بردند. 
در هفته دوم اما که با اســتراحت فتح صدر البرز همراه بــود، هیات تکواندوي 
سیستان و بلوچستان اولین مسابقه اش را برابر شرکت رهنما تجارت آراز امین 
)رتاآ( برگزار کرد که نتوانست هیچ امتیازي از این رقیب به دست بیاورد. نتیجه 

مبارزات این دو تیم هشت بر صفر به سود شرکت رهنما تجارت آراز امین )رتاآ( 
ثبت شد. در دومین دیدار این هفته که البته سوم بهمن برگزار شد نیز تیم لوازم 
خانگی کن توانست هشت بر صفر دانشگاه آزاد را شکست دهد تا یک گام دیگر 

به سمت موفقیت بردارد و البته دومین شکست دانشگاه آزاد را نیز رقم بزند. 
در هفته سوم اما یکي از حساس ترین مســابقات برگزار شد. در این هفته لوازم 
خانگي کن و فتح صدر البرز که هر دو در جستجوي قهرماني بودند، روبه روي هم 
قرار گرفتند. در این دیدار کني ها توانســتند رقیب خود را با نتیجه هفت بر یک 
شکست دهند. مبارزه ناهید کیاني و مهال مومن زاده دو ملي پوش تکواندوي ایران 
در وزن 53- کیلوگرم یکي از جذاب ترین مسابقه هاي این دو تیم بود. مومن زاده 
توانست این مســابقه را با نتیجه 21 بر 14 به سود خود به پایان ببرد. همچنین 
اکرم خدابنده در دیداري که با شــهربانو دامغاني نژاد توانست یک پیروزي 19 
بر پنج را ثبت کند. در دیدار دوم هم دانشــگاه آزاد اســالمي هیات سیستان و 
بلوچستان را هشت بر صفر برد تا نخستین برد خود را رقم بزند. در این هفته تیم 

شرکت رهنما تجارت آراز امین )رتاآ( استراحت کرد. 
دو هفته دوم در روز دوم

در دومین روز از رقابت ها اما دیدارهاي هفته چهارم و پنجم برگزار شد تا قهرمان 
این رقابت ها مشخص شود. در هفته چهارم که با استراحت دانشگاهي ها همراه 
بود، فتح صدر البرز برابر شــرکت رهنما تجارت آراز امین قرار گرفت و توانست 
به پیروزي هفت بر یک دســت یابد. در مبارزات این هفتــه ناهید کیاني، ملیکا 
میرحسیني و زهرا پوراســماعیل ملي پوشان کن خوش درخشیدند و توانستند 
با اختالف رقبا را شکست بدهند. در دومین دیدار نیز هیات تکواندو سیستان و 

بلوچســتان که هیچ امتیازي دشت نکرده بود، این بار نتیجه را هشت بر صفر به 
لوازم خانگي کن واگذار کرد. 

در هفته پنجم و پایاني مسابقات لوازم خانگي کن استراحت کرد، شرکت رهنما 
تجارت آراز امین هفت بر یک دانشگاه آزاد اســالمی را برد و هیات سیستان و 
بلوچستان توانســت دو پیروزي را تجربه کند. دیدار سیســتاني ها با فتح صدر 
البرز 6 بر دو به سود البرزي ها تمام شــد اما تیم جنوبي در وزن 46- کیلوگرم 
10 بر 9 برنده شد و در وزن 73- کیلوگرم به دلیل انصراف میرحسیني به خاطر 

مصدومیت برنده اعالم شد. 

البرزي ها جام شانزدهم را تنهایي باالي سر بردند
درنهایت با پایان پنج هفته از رقابت ها فتح صدر البرز با کســب 12 امتیاز موفق 
شد کاپ قهرمانی جام شانزدهم را باالی سر ببرد؛ لوازم خانگی کن نیز با 9 امتیاز 
بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و شرکت رهنما تجارت آراز امین با 6 امتیاز سوم 
شد. تیم های دانشگاه آزاد اسالمی و هیات تکواندو سیستان و بلوچستان هم به 

ترتیب در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند. 
البرزي ها در حالي جام قهرماني را باالي سر بردند که در فصل نیمه تمام پانزدهم 
به همراه لوازم خانگي کن به عنوان قهرمان مشــترک شناخته شدند. آنها این 
بار اما جام را به تنهایي باالي سر بردند. در مراسم اختتامیه این مسابقات دکتر 
فرهادی زاد معاون توســعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، ســیدمحمد 
پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، زهرا سروی نایب رییس بانوان فدراسیون، 
آرش فرهادیان رییس سازمان تیم های ملی، محسن تمجید سرپرست سازمان 

لیگ و کادرفنی تیم  ملی حضور داشتند. 
بهترین هاي جام شانزدهم

در نهایت طبق روال همیشــه در پایان رقابت ها، بهترین هاي لیگ نیز انتخاب و 
معرفي شدند. به این ترتیب فاطمه نورملکي که هدایت تیم فتح صدر البرز را بر 
عهده داشت و به عنوان قهرماني رسید، به عنوان بهترین سرمربي انتخاب شد. 
همچنین عنوان فني ترین بازیکن نیز به یلدا ولي نژاد از تیم قهرمان رسید. آتوسا 
فرهمند از البرز نیز عنوان بهترین داور را به دست آورد، کاپ اخالق به نام هیات 
تکواندو سیستان و بلوچستان خورد و در نهایت فاطمه احمدپور از لوازم خانگي 

کن بهترین سرپرست در مسابقات شد.
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  حتی کرونا هم مانع برگزاری قدیمی ترین لیگ تکواندو کشور نشد. بعد از مدت ها سکوت، رایزنی فدراسیون تکواندو با ستاد 
مبارزه با کرونا در ورزش به سرانجام رســید و تکواندو توانست، مجوز برگزاری لیگ های خود را در دو بخش مردان و زنان را 

کسب کند. 
مرتضی ایزد پناه

با برنامه ریزی فدراسیون تکواندو لیگ دسته یک "جام نقش جهان" وارد بیست 
و ششمین سال برگزاری خود شد، با تغییراتی اساسی و البته به شیوه ای جدید. 
این دوره به نام شهید تکواندوکار "وحید زمانی نیا" شهید شاخص ورزش کشور 
در سال 1399 نامگذاری شد و پنج تیم در این مسابقات طی دو روز )30 بهمن 

و اول اسفند( در خانه تکواندو مبارزه کردند.

رقابت در غیاب قهرمان
باشگاه مقاومت، خانه ورزش محالت، شهرداری بندر انزلی، شهرداری ورامین 
و هیئت تکواندو شهرستان نوشهر در این دوره از رقابت ها نام نویسی کردند، در 
حالی که لوازم خانگی کن قهرمان دوره قبل مسابقات از حضور در لیگ انصراف 

داد و در عوض نام شهرداری ورامین نایب قهرمان دوره قبل مسابقات به عنوان 
جدی ترین مدعی عنوان قهرمانی معرفی شد. حضور تیم شهرداری بندر انزلی 
با مربیگری درویش پور عضو پیشین تیم ملی و باشگاه مقاومت یکی از مدعیان 
همیشگی جام نقش جهان از دیگر جذابیت های این دوره از رقابت ها بود که در 

روزهای آخر به جمع تیم های شرکت کننده اضافه شد.

رونمایی از لیگ مدل 99 
تکواندوکاران حاضر در این لیگ پنج هفته مسابقه را در 2 روز برگزار کردند که 
میزبان آن خانه تکواندو فدراسیون بود و اعضای تیم ها موظف بودند قبل از حضور 
در مسابقات تست کرونا داده و با پاسخ منفی آماده رقابت شوند. همچنین تیم ها 



57
سال دهمفدراسیون تکواندو

 ISSUE NO. 22 | 2020 - 2021 TAEKWONDO
Education,News, Analysis

رویداد

در محل اسکان خود تا شروع مسابقات قرنطینه شدند.
رقابت دو روزه و فشرده در لیگ دســته اول تکواندو با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، مســابقاتی با شــیوه ای نوین حتی در دوران محدودیت ها بر جای 
گذاشــت که شــور و هیجان را به خانه تکواندو بازگرداند و تکواندوکاران بعد از 

حدود یک سال دوری از رقابت با انگیزه زیادی رقابت کردند.
قدرت نمایی شهرداری ورامین 

شــهرداری ورامین به جز قهرمانی در لیگ برتر سال خوبی پشت سرگذاشت و 

توانســت جام نقش جهان را هم از آن خود کند. تکوانــدوکاران ورامینی بعد از 
دو روز رقابت، با کســب 12 امتیاز بر سکوی قهرمانی لیگ قرار گرفتند، باشگاه 
مقاومت با 9 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم خانه ورزش محالت با 6 امتیاز عنوان 
سوم را بدست آورد. تیم های شــهرداری بندرانزلی و هیئت تکواندو شهرستان 

نوشهر هم به ترتیب در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند.

برترین های جام بیست و ششم نقش جهان

بهترین سرمربی:   پیام خانلرخانی )شهرداری ورامین(
بهترین بازیکن: علیرضا نظری خزینه )شهرداری ورامین(

بهترین سرپرست:  هوشنگ جمشیدی )هیئت تکواندو شهرستان نوشهر(
بهترین داور:  عبدالرضا بهاری )مازندران( 

کاپ اخالق:  شهرداری بندر انزلی 
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لوازم خانگی كن 
بر سكوی قهرمانی 
جام آينده سازان 

المپيک
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یازدهمین دوره رقابت های لیگ تکواندو نوجوانان دختر "جام آینده سازان المپیک" 
با توجه به همه گیری ویروس کرونا با حضور 6 تیم و به صورت مرحله ای برگزار شد.

لوازم خانگی کن، هیات تکواندو استان مازندران و هیات تکواندو جنوب غرب در 
گروه اول قرار داشــتند و فتح صدر البرز )رتاآ(، هیات تکواندو شهرستان نوشهر و 

هیات تکواندو گیالن تیم های حاضر در گروه دوم بودند.
با پایان مرحله اول این دوره از مسابقات، فتح صدر البرز )رتاآ(، لوازم خانگی کن، 
هیات تکواندو استان مازندران و هیات تکواندو گیالن موفق شدند به مرحله نهایی 

راه پیدا کنند.
جام یازدهم در حالی به پایان رســید که لوازم خانگی کن با کسب 9 امتیاز )تمام 

امتیاز فنی( موفق شد کاپ قهرمانی لیگ نوجوانان دختر را باالی سر ببرد؛ فتح صدر 
البرز با 9 امتیاز )6 امتیاز فنی +3 امتیاز قرآنی( بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و 
هیات تکواندو استان مازندران با 3 امتیاز )2 امتیاز قرآنی +یک امتیاز فنی( سوم 
شــد. هیات تکواندو گیالن نیز با 2 امتیاز )یک امتیاز قرآنی +یک امتیاز فنی( در 

رده چهارم قرار گرفت.
همچنین در پایان رقابت های قرآنی "مائده رنگــرززاده" نماینده فتح صدر البرز 
عنوان نخست را کســب کرد، "فاطمه انصاری" تکواندوکار هیات تکواندو استان 
مازندران بر ســکوی دومی ایستاد و "حدیث محســن زاده" از تیم هیات تکواندو 

گیالن نیز سوم شد.

  هوگوپوشــان لوازم خانگی کن کاپ قهرمانی جام قهرمانی آینده سازان المپیک را باالی سر بردند؛ فتح صدر البرز نایب قهرمان شد و هیات تکواندو 
مازندران بر سکوی سومی ایستاد.

بهترین های جام یازدهم آینده سازان المپیک

بهترین سرمربی:   راضیه آقاجان پور )لوازم خانگی کن(
فنی ترین بازیکن: نسترن ولی زاده )لوازم خانگی کن(

بهترین سرپرست:  زهرا عابد زیدی )هیات تکواندو مازندران(
بهترین داور:  سیده صدیقه میرصادقی )البرز( 

کاپ اخالق:  هیات تکواندو گیالن
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بیست و سومین دوره رقابت های لیگ تکواندو نوجوانان پسر "جام آینده سازان 
المپیک" بــا توجه به همه گیری ویــروس کرونا با حضــور 13 تیم و به صورت 

مرحله ای برگزار شد.
آینده ســازان لوازم خانگی کن، دانشگاه آزاد اســالمی، فتح صدر البرز، هیات 
تکواندو اســتان مازندران و هیات تکواندو شهرستان نوشهر در گروه اول حضور 
داشتند؛ فرمانیه، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو استان تهران و هیات تکواندو 
استان گیالن تیم های گروه دوم بودند و تخت جمشید البرز، شهرداری پیشوا، 
مناطق نفت خیز جنوب و هیات تکواندو شهرســتان گرگان در گروه سوم قرار 

گرفته بودند.
مرحله اول این دوره از مسابقات در حالی به پایان رسید که فتح صدر البرز، آینده 
سازان لوازم خانگی کن، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو تهران، شهرداری پیشوا 

و محافظان تخت جمشید البرز توانستند به مرحله نهایی صعود کنند.
با پایان رقابت های مرحله نهایی، تیم لوازم خانگی کن موفق شــد با کسب 15 
امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کند؛ آینده ســازان لوازم خانگی کن با 13 )10 
امتیاز فنی + 3 امتیاز قرآنی( امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و هوگوپوشان 

فتح صدر البرز با 10 امتیاز نیز کاپ سومی را باالی سر بردند.
تیم های هیات تکواندو تهران، شهرداری پیشوا و محافظان تخت جمشید البرز 

در رده چهارم تا ششم قرار گرفتند.
همچنین در پایان رقابت های قرآنی "محمدحسن غالمی" نماینده آینده سازان 
لوازم خانگی کن عنوان نخست را کسب کرد، "امیرعلی متقیان منش" تکواندوکار 
هیات تکواندو استان تهران بر سکوی دومی ایستاد و "محمدرضا رسولی" از تیم 

شهرداری پیشوا نیز سوم شد.

  هوگوپوشان لوازم خانگی کن بر سکوی قهرمانی لیگ تکواندو نوجوانان پسر ایستادند؛ آینده سازان لوازم خانگی کن نایب قهرمان شد و فتح صدر 
البرز عنوان سومی را به خود اختصاص داد.

بهترین های جام بیست و سوم آینده سازان المپیک

بهترین سرمربی:   حسین کریمی )لوازم خانگی کن(
فنی ترین بازیکن: علی اصغر مرادیان )شهرداری پیشوا(

بهترین سرپرست:  سعید یاوری )هیات تکواندو تهران(
بهترین داور:  حمید عمرانی )آذربایجان غربی( 

کاپ اخالق:  هیات تکواندو تهران
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هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر پومسه مردان »جام ستارگان« در 8 هفته 
)رفت و برگشت( با حضور 111 نفر در بخش انفرادی )استاندارد و ابداعی( و تیمی 

)استاندارد و ابداعی( در فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.
این دوره از رقابت ها در بخش های انفرادی استاندارد در رده های  سنی کمتر از 
12 سال، 12 تا 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 
50 سال، 51 تا 60 سال، 61 تا 65 سال و باالی 65سال پیگیری شد؛ در بخش 
تیمی استاندارد رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال 

و باالی 31 سال به اجرای فرم پرداختند.
در بخش انفرادی ابداعی رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 
18 سال با یکدیگر رقابت کردند و در بخش تیمی ابداعی رده های سنی باالی 15 
سال )5 نفره(، کمتر از 18 سال )2 نفره( و باالی 18 سال )2 نفره( حضور داشتند.

با پایان این دوره از رقابت ها، تیم راهیان با 84 امتیاز توانست بر سکوی قهرمانی 
بایستد؛ بایوران البرز با 46 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید و پایگاه قهرمانی 

پومسه ایران با 37 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد.

  با پایان هشــتمین دوره رقابت های لیگ برتر پومسه »جام ستارگان«، تیم راهیان موفق شد کاپ قهرمانی را باالی سر ببرد؛ بایوران البرز بر سکوی 
نایب قهرمانی ایستاد و پایگاه قهرمانی پومسه ایران سوم شد.

بهترین های جام هشتم  ستارگان پومسه

بهترین سرمربی:   حمید نظری )راهیان(
فنی ترین بازیکن استاندارد: حسینعلی نظری )راهیان(

بهترین داور:  علیرضا میرزایی )مازندران(

بهترین سرپرست:  غالمرضا صالحی جوزانی )بایوران البرز(
فنی ترین بازیکن ابداعی: کوروش بختیار )راهیان(

کاپ اخالق:  هیات تکواندو خراسان رضوی

رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

سجاد براتی )بایوران البرز(اول
بهداد نقی ئی )راهیان(دوم
محمدامین حبیب زاده )راهیان( سوم
محمد مانی شعبانی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

امیرعلی علیزاده )بایوران البرز(اول
امیرحسین اسمعیلی )راهیان(دوم
حسین یوسفی اسرمی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران( سوم
محمدطاها حیدری )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم



75
سال دهمفدراسیون تکواندو

 ISSUE NO. 22 | 2020 - 2021 TAEKWONDO
Education,News, Analysis

رویداد

رده سنی 15 تا 17سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

یاسین زندی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(اول
مرتضی زنده دل )راهیان(دوم
محمدرضا محمودی )راهیان( سوم
محمدامین شکیبی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

امیررضا مهربان )راهیان(اول
کوروش بختیار )راهیان(دوم
علی سهرابی )راهیان( سوم
مهدی جمالی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

حمید نظری )راهیان(اول
مهدی صمدیان تبار )راهیان(دوم
جواد طوالبی )بایوران البرز( سوم
رحمت نظری )راهیان(سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

سیدحسین موسی نیا )بایوران البرز(اول
حسن هاشمی )راهیان(دوم
حسن وحیدی راد )راهیان(سوم
سیدحسین جاهد )راهیان(سوم

رده سنی 51 تا 60 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

حسینعلی نظری )راهیان(اول
نادر خدامرادی )راهیان(دوم
ابراهیم خاوری )بایوران البرز( سوم
عباس رفیعی )بایوران البرز(سوم

رده سنی 61 تا 65 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

منصور خاندان )راهیان(اول
فرهاد خوش پسند )راهیان(دوم
مهدی کاشانیان )راهیان( سوم
محمد علی بابایی )راهیان(سوم

رده سنی باالی 65 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

هدایت آریان فر )راهیان(اول
عباس رضایی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(دوم
دانش دولتخواه )بایوران البرز( سوم
امیر حاجی غالمرضا ضرابی )راهیان(سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی استاندارد
تیممقام

پایگاه قهرمانی پومسه ایراناول
البرز بایوراندوم
راهیانسوم
هیات تکواندو خراسان رضویسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی استاندارد
تیممقام

پایگاه قهرمانی پومسه ایراناول
راهیاندوم
البرز بایوران سوم
البرز بایوران الفسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

راهیاناول
البرز بایوراندوم
هیات تکواندو خراسان رضویسوم
-سوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

البرز بایوراناول
راهیاندوم
-سوم
-سوم

رده سنی کمتر از 14 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

سامیار صالحی جوزانی )بایوران البرز(اول
محمدامین حبیب زاده )راهیان(دوم
امیرحسین اسمعیلی )راهیان( سوم
ایلیا مالیی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

محمدامین گماریان )راهیان(اول
امیرحسین باسامی )بایوران البرز(دوم
مرتضی زنده دل )راهیان( سوم
رضا جاللی فر )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی باالی 18 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

کوروش بختیار )راهیان(اول
محمدعلی فرهنگی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(دوم
سیدعلی موسی نیا )بایوران البرز( سوم
رضا ابراهیمی )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی باالی 15 سال )5 نفره( تیمی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

البرز بایوراناول
راهیاندوم
-سوم
-سوم

رده سنی کمتر از 18 سال )2 نفره( تیمی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

البرز بایوراناول
راهیاندوم
-سوم
-سوم

رده سنی باالی 18 سال )2 نفره( تیمی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

راهیاناول
پایگاه قهرمانی پومسه ایراندوم
البرز بایورانسوم
-سوم
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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 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال و 41 تا 50 
سال پیگیری شد؛ در بخش تیمی استاندارد پومسه روها رده های سنی کمتر از 
14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال به اجرای فرم پرداختند.

در بخش ابداعی انفرادی رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 

18 سال با یکدیگر رقابت کردند و در بخش ابداعی تیمی رده های سنی کمتر از 
18 سال و باالی 18 سال حضور داشتند.

در پایان این دوره از مسابقات، پومســه روهای تیم پترو صدف کاپ قهرمانی را 
باالی سر بردند، آکادمی قهرمانی پومسه بندری نایب قهرمان شد و تیم  میاندورود 

مازندران عنوان سومی را کسب کرد.

  هشــتمین دوره لیگ برتر پومسه زنان »جام ستارگان« به صورت رفت و برگشت و با حضور 39 نفر در بخش انفرادی )استاندارد و ابداعی( و تیمی 
)استاندارد و ابداعی( در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

بهترین های جام هشتم  ستارگان پومسه

بهترین سرمربی:   پریسا خانی )پترو صدف(
فنی ترین بازیکن: نسترن ملکی )پترو صدف(

بهترین سرپرست:  رودابه الیاسی )آکادمی قهرمانی پومسه خوزستان(
بهترین داور:  یلدا بشک )آذربایجان شرقی(

کاپ اخالق:  غزل عجم زمانی )پترو صدف(
رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی استاندارد

نام نام خانوادگیمقام

فاطمه مهربان )فارس(اول
زینب شهریاری )البرز(دوم
-سوم
-سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

مبینا رییسی )پترو صدف(اول
نرجس شمسی )میاندورود مازندران(دوم
مهدیث شیرمهد )پتروصدف( سوم
مانا یاوری )تهران(سوم
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رده سنی 15 تا 17سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

یگانه اسدی )میاندورود مازندران(اول
زهرا حبیبی )پترو صدف(دوم
سارا اعالئی )پترو صدف(سوم
-سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

مهسا صادقی )پترو صدف(اول
فاطمه بیدکی )البرز(دوم
طراوت باقرپور )البرز( سوم
دالرام برنقوری )البرز(سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

نسترن ملکی )پترو صدف(اول
معصومه حسینی )همدان(دوم
ندا محمدی )تهران( سوم
سحر شایسته )تهران(سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

اعظم درستی )پترو صدف(اول
لیال قاسمی )آمادمی قهرمانی پومسه بندری(دوم
زینب ناظرفرد )خوزستان( سوم
سکینه رضایی )همدان(سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

پترو صدفاول
-دوم
-سوم
-سوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

پتروصدفاول
-دوم
-سوم
-سوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی استاندارد
تیممقام

پتروصدفاول
-دوم
-سوم
-سوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

پتروصدفاول
آکادمی قهرمانی پومسه بندریدوم
-سوم
-سوم

رده سنی کمتر از 14 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

مهدیث شیرمهد )پترو صدف(اول
-دوم
-سوم
-سوم

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

مهسا غالمحسین زاده )پترو صدف(اول
-دوم
-سوم
-سوم

رده سنی باالی 18 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

فاطمه ستوده )گیالن(اول
نهال پرهیزگار )پترو صدف(دوم
مه آرا مردان خانی )پترو صدف(سوم
-سوم

رده سنی کمتر از 18 سال تیمی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

پترو صدفاول
-دوم
-سوم
-سوم

رده سنی باالی 18 سال تیمی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

پترو صدفاول
-دوم
-سوم
-سوم
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 صنايع غذايی درنا 
قهرمـــــان 
»جــام نشاط« 
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چهاردهمین دوره لیگ دســته یک پومسه مردان »جام نشاط« به صورت رفت 
و برگشــت و با حضور 192 نفر در بخش انفرادی )استاندارد و ابداعی( و تیمی 

)استاندارد و ابداعی( در فدراسیون تکواندو برگزار شد.
این دوره از رقابت ها در بخش های انفرادی استاندارد در رده های  سنی کمتر از 
12 سال، 12 تا 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 
50 سال و 51 تا 60 سال پیگیری شد؛ در بخش تیمی استاندارد رده های سنی 
کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال به اجرای فرم 

پرداختند.
در بخش انفرادی ابداعی رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال و باالی 
18 سال با یکدیگر رقابت کردند و در بخش تیمی ابداعی رده های سنی کمتر از 

18 سال )2 نفره( و باالی 18 سال )2 نفره( حضور داشتند.
با پایان این دوره از رقابت ها، پومسه روهای تیم صنایع غذایی درنا با 62 امتیاز جام 
قهرمانی را باالی سر بردند؛ آکادمی نظری با 59 امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی 

ایستاد و پایگاه قهرمانی پومسه ایران با 5 امتیاز سوم شد.

  در پایان رقابت های لیگ دســته یک پومسه »جام نشاط« مردان، تیم صنایع غذایی درنا موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند؛ آکادمی نظری نایب 
قهرمان شد و پایگاه قهرمانی پومسه ایران بر سکوی سومی ایستاد.

بهترین های جام چهاردهم  نشاط پومسه

بهترین سرمربی:   عبدالمجید نظم ده )صنایع غذایی درنا(
فنی ترین بازیکن: کامیاب صادقی )آکادمی نظری(

بهترین سرپرست:  سیداحمد موسی معین )آکادمی قهرمانی پومسه بندری(
بهترین داور:  ابراهیم خاوری دانشور )گیالن(

کاپ اخالق:  باشگاه مکوندی
رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی استاندارد

نام نام خانوادگیمقام

ماهان صادقی )آکادمی نظری(اول
ابوالفضل اسماعیلی )آکادمی نظری(دوم
پوریا علیپور )آکادمی نظری( سوم
بنیامین رشیدی )آکادمی نظری(سوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

احسان حسین زاده )صنایع غذایی درنا(اول
امیرعلی صفری )صنایع غذایی درنا(دوم
بنیامین حاجی زاده )المپیک رودسر( سوم
اشکان هزاره مقدم )باشگاه مکوندی(سوم
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رده سنی 15 تا 17سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

محمدمهدی یعقوبیان )صنایع غذایی درنا(اول
امیرحسین کریمی )آکادمی نظری(دوم
حسین حسین پور )آکادمی نظری( سوم
فردین اسکندری )پایگاه قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

کامیاب صادقی )آکادمی نظری(اول
حسین بزرگی )آکادمی نظری(دوم
یاسان محمدعلیخانی )آکادمی نظری( سوم
محمدحسین درفشی )گیالن(سوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

مرتضی رضایی )آکادمی نظری(اول
عبدالحمید نظم ده )صنایع غذایی درنا(دوم
جواد پری گل آبروان )خراسان رضوی( سوم
فریبرز کریمی )صنایع غذایی درنا(سوم

رده سنی 41 تا 50 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

مجید گلیج )صنایع غذایی درنا(اول
سیدمحسن فاریابی )آکادمی نظری(دوم
جالل مصفای خمایی )گیالن( سوم
سیدنصراهلل نصری )آکادمی نظری(سوم

رده سنی باالی 51 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

امیرحسین فاضلی )آکادمی نظری(اول
جالل مجتهد )آکادمی نظری(دوم
حسین بختیاری )آکادمی نظری( سوم
ابراهیم لطفی)آکادمی نظری(سوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی استاندارد
تیممقام

صنایع غذایی درنااول
المپیک رودسردوم
آکادمی نظری ب سوم
آکادمی نظریسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی استاندارد
تیممقام

صنایع غذایی درنااول
آکادمی نظریدوم
آکادمی قهرمانی پومسه بندری سوم
آکادمی نظری بسوم

رده سنی 18 تا 30سال تیمی استاندارد
تیممقام

آکادمی نظریاول
پایگاه قهرمانی پومسه ایراندوم
آکادمی قهرمانی پومسه بندریسوم
-سوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی استاندارد
تیممقام

آکادمی نظریاول
صنایع غذایی درنادوم
آکادمی نظری ب سوم
هیات تکواندو گیالنسوم

رده سنی کمتر از 14 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

رادین تقدیری )اذربایجان شرقی(اول
سیدایلیا سحرخیز )گیالن(دوم
-سوم
-سوم

رده سنی 15 تا 17 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

محمد ارحمی )صنایع غذایی درنا(اول
مهبد شاه حسینی )صنایع غذایی درنا(دوم
محمدمهدی حسین آبادی )آکادمی نظری( سوم
عرفان نصیری )قهرمانی پومسه ایران(سوم

رده سنی باالی 18 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

عرفان گلدی درسنکی )صنایع غذایی درنا(اول
محمدموسی قلی زاده )آکادمی نظری(دوم
احسان اکبری )آکادمی نظری( سوم
سجاد گلی پور )گیالن(سوم

رده سنی کمتر از 18 سال )دو نفره( تیمی ابداعی
تیممقام

صنایع غذایی درنااول
آکادمی نظریدوم
آکادمی نظری بسوم
-سوم

رده سنی باالی 18 سال  )دو نفره( تیمی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

آکادمی نظریاول
آکادمی قهرمانی پومسه بندری دوم
-سوم
-سوم



88
سال دهمفدراسیون تکواندو

شماره 22 | 1399 رویداد



89
سال دهمفدراسیون تکواندو

 ISSUE NO. 22 | 2020 - 2021 TAEKWONDO
Education,News, Analysis

رویداد



90
سال دهمفدراسیون تکواندو

شماره 22 | 1399 رویداد

قـــدس
 قهرمـــــان 
ليــگ دسته يک 

پومســـه
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دوازدهمین دوره لیگ دســته یک پومسه زنان »جام نشــاط« به صورت رفت 
و برگشــت و با حضور 150 نفر در بخش انفرادی )استاندارد و ابداعی( و تیمی 

)استاندارد و ابداعی( در فدراسیون تکواندو برگزار شد.
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 سال، 18 تا 30 سال و 31 تا 40 سال پیگیری 
شد؛ در بخش تیمی استاندارد پومسه روها رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 

17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال به اجرای فرم پرداختند.
در بخش ابداعی انفرادی رده های ســنی کمتر از 14 ســال و باالی 18 سال با 

یکدیگر رقابت کردند.
با پایان این دوره از رقابت ها، پومســه روهای هیات تکواندو شهرستان قدس با 
32 امتیاز قهرمان شدند، متحدین با 21 امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد 

و هیات تکواندو شهرستان قدس الف با 16 امتیاز عنوان سومی را کسب کرد.

  با پایان رقابت های لیگ دسته یک پومسه زنان »جام نشاط«، تیم هیات تکواندو شهرستان قدس کاپ قهرمانی را باالی سر برد؛ متحدین نایب قهرمان 
شد و هیات تکواندو شهرستان قدس الف بر سکوی سومی ایستاد.

بهترین های جام دوازدهم  نشاط پومسه

بهترین سرمربی:   اعظم واحدی )هیات تکواندو شهرستان قدس(
فنی ترین بازیکن: معصومه طالع بیاتی )تهران(

بهترین سرپرست:  معصومه عسکری )هیات تکواندو گلستان(
بهترین داور:  عاطفه صابر )البرز(

کاپ اخالق:  نام آوران پایتخت
رده سنی کمتر از 12 سال انفرادی استاندارد

نام نام خانوادگیمقام

آیناز عسگریاول
فاطمه زهرا شمسی  دوم
کوثر ابراهیم نژاد سوم
فاطمه رحیمیسوم

رده سنی 12 تا 14 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

آیدا قنبریاول
عسل قدمی امرئیدوم
سارا پورمقدم سوم
الناز امامی پورسوم
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رده سنی 15 تا 17سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

معصومه طالع بیاتیاول
محدثه بشکنیدوم
فاطمه کاهانی سوم
نورا اسماعیلیسوم

رده سنی 18 تا 30 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

مهسا خواجه وندیاول
نسترن زیده سراییدوم
طال محمدی سوم
سیده حدیث فتاحیسوم

رده سنی 31 تا 40 سال انفرادی استاندارد
نام نام خانوادگیمقام

سهیال بیرنگاول
مریم کنف چیاندوم
مریم کورانی سوم
مژگان فرضی نژادسوم

رده سنی کمتر از 14 سال تیمی استاندارد
تیممقام

هیات تکواندو شهرستان قدساول
هیات تکواندو شهرستان قدس الفدوم
باشگاه مهرورزان سوم
متحدینسوم

رده سنی 15 تا 17 سال تیمی استاندارد
تیممقام

نام آوران پایتختاول
هیات تکواندو شهرستان قدسدوم
هیات تکواندو شهرستان قدس الف سوم
باشگاه مهرورزانسوم

رده سنی 18 تا 30 سال تیمی استاندارد
تیممقام

حمیداول
هیات تکواندو گیالندوم
پومسه ایران دو سوم
متحدینسوم

رده سنی باالی 31 سال تیمی ابداعی
تیممقام

پومسه ایران سهاول
هیات تکواندو شهرستان قدسدوم
متحدینسوم
-سوم

رده سنی کمتر از 14 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

عسل قدمی امرئیاول
عسل شاهمرادیدوم
دینا قاضی سوم
سوما یوسف نژادسوم

رده سنی باالی 18 سال انفرادی ابداعی
نام نام خانوادگیمقام

رقیه جلیل پوراول
طال محمدیدوم
غزاله حیدری سوم
مرضیه گیالنیسوم
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فدراسيون تكواندوي ايـــــــران، بهترين در جهان شد

سال 1399 شاید عجیب ترین و سخت ترین سالي بود که ورزش جهان به خود 
دید. سالي که قرار بود با برگزاري المپیک در اوج هیجان دنبال شود اما درنهایت 
سهم عمده ورزشــکاران از این سال ماه ها خانه نشــیني، حضور در مسابقات 

مجازي و بازگشت به تمرینات شرایط سخت کرونایي بود. 
المپیــک به عنــوان بزرگ ترین آوردگاه جهاني تا به حال ســه بــار به خاطر 
جنگ هاي جهاني به تعطیلي کشیده شده و چند باري هم با تحریم کشورهاي 
مختلف مواجه شد. اما این براي اولین بار است که یک بیماري مچ این رقابت ها 
را خوابانده و هزاران ورزشــکار را در خیال حضور در این مسابقات نگه داشته 
است. در المپیک 2016 ریو، ویروس »زیکا« که از طریق پشه به انسان منتقل 
مي شــود و به ویژه براي زنان باردار خطرناک است، شروع به خودنمایي کرد و 
حتي گروهي از پزشکان خواســتار لغو بازي ها شدند. اما درنهایت این المپیک 
بدون مشــکل برگزار شــد. این بار اما کرونا قوي تر از چیزي بود که هر کسي 

تصورش را مي کرد. 
با این حال این شرایط سخت باعث نشد که فدراسیون تکواندو که چهار سهمیه 
هم براي المپیک و پارالمپیک توکیو توسط آرمین هادي پور، میرهاشم حسیني، 
مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی دشــت کرده بود، دست روي دست بگذارد و 
منتظر خداحافظي کووید 19 بماند. از زماني که اردوهاي تیم ملي یک به یک 
تعطیل مي شد و هوگوپوشــان نیز به خانه هاي شان رفتند تا روزهاي اول کرونا 
را در قرنطینه ســپري کنند، تمرینات آنها به صورت مجازي توسط کادر فني 
تیم ملي کنترل و هماهنگ مي شد و به نوعي اردوهاي مجازي خیلي زود شکل 
گرفت. اما اقدامات فدراسیون تکواندو محدود به تیم ملي نشد. این فدراسیون از 
قدرت فضاي مجازي به خوبي هرچه تمام تر استفاده کرد و توانست با مسابقات 
و دوره هاي آنالین، این رشــته را فعال نگه دارد. اقداماتي که در کسب عنوان 

»بهترین فدراسیون تکواندوي جهان« بسیار تاثیرگذار بودند. 
روزهاي شلوغ تکواندو در اوج کرونا

از اقدامات فدراسیون تکواندو تنها در 6 ماهه نخست سال 1399 مي توان به این 
موارد اشاره کرد: برگزاري مسابقات مجازي پومسه در شهرستان هاي مختلف از 
جمله مسابقات هان مادانگ، مسابقات مجازي مهارت تمرین، مسابقات مجازي 
جام رمضان، مســابقات مجازي نمایش کیوروگي و مسابقات مجازي هیانگ. 
همین طور نخستین دوره مسابقات غیرحضوري پومسه که با ارسال فیلم انجام 
شــد و برگزاري لیگ و مسابقات آزاد مجازي پومســه که از دیگر اقدامات این 
فدراسیون بود. فدراسیون تکواندو بخش هاي دیگر را هم در فضاي مجازي فعال 
کرد. به عنوان مثال آزمون هاي ارتقاي کمربند هم به صورت آنالین برگزار شد 
تا تکواندوکاراني که در مسیر رشد بودند، متوقف نشوند. همین طور کالس هاي 
داوري هماهنگي و دانش افزایي داوران و سمینار بین المللي تکواندو هم برگزار 
شد تا فعالیت هاي مجازي تکواندوي ایران بسیار گسترده  شود. شاید مهم ترین 
بخش فعالیت هاي فدراســیون تکواندو در این بازه زماني اما اخذ سه میزباني 
مهم جام ریاست فدراســیون جهاني در آسیا، مســابقات آزاد آسیایي و جام 
باشگاه هاي آسیا در سال 2021 و البته رونمایي از اپلیکیشن تخصصي تکواندو 

بود. اپلیکیشني جامع و کامل که قابلیت هاي بسیاري را در اختیار کاربران قرار 
مي دهد. برگزاري جام غدیر نیز به دنبال رونمایي از این اپلیکیشن رقم خورد. 

عنوان بهترین فدراسیون جهان به نام ایران
این اقدامات باعث شد که فدراسیون ایران باز هم در رشد و توسعه تکواندو موفق 
عمل کند و نتیجه این مســیر را با انتخاب شــدن به عنوان بهترین فدراسیون 
جهان بگیرد. دکتر چو رییس فدراســیون جهاني تکواندو در تماس ویدیویي 
که در 14 شــهریور 1399 با سیدمحمد پوالدگر داشــت نیز این انتخاب را به 
رییس فدراسیون تکواندوي ایران تبریک گفت. چو گفت:»انتخاب فدراسیون 
تکواندوي ایران به عنوان برترین فدراســیون در جهان به پاس خدمات ارزنده 
مدیریت فدراسیون در گسترش و جهانی سازی تکواندو، مسئولیت پذیری در 
انجام وظایف و کسب مدال های بسیار در المپیک و جهان صورت گرفته است.« 
چو افزود:»باعث افتخار من است که همزمان با روز جهانی تکواندو تبریک وزیر 

ورزش و فرهنگ کره جنوبی را به شما اعالم می کنم.« 
پوالدگر: این موفقیت حاصل تالش همگاني است

سیدمحمد پوالدگر درباره انتخاب فدراسیون تکواندوی ایران به عنوان برترین 
فدراسیون جهان گفت:»ابتدا خدا را بابت کسب این افتخار بزرگ شکر می کنم، 
افتخاری که برای مدیریت ورزش در دوران بعد از انقالب رقم خورد و این نکته 
بسیار مهمی است. بسیاری به دنبال زیر سوال بردن مدیریت انقالبی هستند و 

این افتخارات نمره قبولی برای مدیریت انقالبی است.«

  در سالي كه كرونا سیطره خود بر دنیا را ادامه 
مــي داد و همچنــان ورزش برنامه هایش را زیر 
سایه شیوع این ویروس دنبال مي كرد، فدراسیون 
تكواندوي ایران به عنوان »بهترین فدراســیون در 
جهان« انتخاب شــد تا حتي در شرایط سخت هم 

موفقیت خود را نشان دهد.  شیوا نوروزی
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فدراسيون تكواندوي ايـــــــران، بهترين در جهان شد

وی با اشاره به نقش خانواده تکواندو در کسب این افتخار خاطرنشان کرد:»این 
نتیجه  و افتخار ثمره تالش و همت شــبانه روزی خانواده بزرگ تکواندو است. 
هم صدایی و همراهی خانواده تکواندو در کل کشــور نقش بسزایی در این راه 
داشته است. قطعا وقتی چنین موفقیتی در گستره جهانی اتفاق می افتد، حاصل 

تالش همگانی است و مربوط به یک دو و چند نفر نخواهد شد.«
پوالدگر دربــاره تاثیــر فعالیت های ایــران در دوران پســاکرونا در این مهم 
گفت:»یکی از بحث ها و دالیل این انتخاب مربوط به دوران کرونا بود. برای دکتر 
چو و بخش رسانه ای  و روابط عمومی فدراسیون جهانی، فعالیت های ایران در این 
دوران قابل توجه بود و حتی در مجله و سایت فدراسیون جهانی اکثر اتفاقات و 
فعالیت های ما از جمله رونمایی از اپلیکیشن تخصصی تکواندو منعکس شد و 

برای آنها جالب توجه بود.«
تبریک مسئوالن براي افتخارآفریني تکواندو

به دنبــال این انتخاب موج تبریکات مســئوالن داخلي نیز جاري شــد. دکتر 
ســیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در نامه ارســالي اش براي 
تبریک این موفقیت نوشــت:»انتخاب فدراسیون تکواندوي جمهوری اسالمی 
ایران از سوی فدراســیون جهانی به عنوان »فدراســیون برتر در جهان« را به 
جنابعالی، جامعه ورزش و بــه خصوص خانواده فرهیخته تکواندو تبریک گفته 
و بــرای آن مجموعه موفق در عرصــه داخلی و بین المللــی آرزوی موفقیت و 
سربلندی دارد. بدون تردید این موفقیت ارزشــمند به دست نمی آمد مگر در 

سایه برنامه ریزی، اتحاد و تالش های خستگی ناپذیر آن مقام محترم و خانواده 
تکواندو. صمیمانه آرزومندیم همچون گذشــته در راستای ارتقاء جایگاه واال و 

همیشه افتخارآفرین تکواندو در عرصه بین المللی موفق و سربلند باشید.« 
همچنین دکتــر مهدي علي نژاد معاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانــان نیز در پیام تبریک خــود آورد:»نظر به افتخارآفرینی 
مجموعه تکواندوي کشــور و کسب عنوان بهترین فدراســیون ملی تکواندو از 
طرف فدراسیون جهانی تکواندو و همچنین ارسال پیام تبریک بدین مناسبت 
از طرف رییس فدراســیون جهانی تکواندو آقای دکتر چو به آن فدراســیون، 
اینجانب این افتخار ارزشمند را که نشان از حسن مدیریت شما و سخت کوشی 
تک تک ورزشکاران غیورمرد و شــیرزنان این رشته و دست اندرکاران تکواندو 
کشور است، به جنابعالی و جامعه تکواندو کشور تبریک و تهنیت عرض کرده و 
از خداوند متعال برای شما و جامعه تکواندوکاران عزیز کشورمان، ایران سربلند، 

آرزوی موفقیت و پیروزی روز افزون را خواستارم.« 
امیر صدیقی رییس فدراســیون ووشو، غالمرضا شعبانی بهار رییس فدراسیون 
تیراندازی با کمان، حمید عزیزی رییس فدراســیون گلــف، دکتر محمدرضا 
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی و رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس، رضا گل محمدی مدیرکل اداره ورزش و جوانان 
استان تهران و سیدمحمد طباطبایی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
نیز از جمله مدیراني بودند که براي سیدمحمد پوالدگر پیام تبریک فرستادند. 
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پيام تبريک معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان به پوالدگر

متن پیام  معاون وزیر ورزش و جوانان به سید محمدپوالدگر به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای پوالدگر
رییس محترم فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام
نظر به افتخار آفرینی مجموعه  تکواندو کشور و کسب عنوان بهترین فدراســیون ملی تکواندو از طرف  فدراسیون جهانی تکواندو و همچنین ارسال پیام تبریک 
بدین مناسبت از طرف رئیس فدراسیون جهانی تکواندو آقای دکتر چو به آن فدراسیون، اینجانب این افتخار ارزشمند را که نشان از حسن مدیریت شما و سخت 
کوشی تک تک ورزشکاران غیورمرد و شیرزنان این رشته و دست اندرکاران تکواندو کشور است، به جنابعالی و جامعه تکواندو کشور تبریک و تهنیت عرض کرده 

و از خداوند متعال برای شما و جامعه تکواندوکاران عزیز کشورمان، ایران سربلند، آرزوی موفقیت و پیروزی روز افزون را خواستارم.

  دکتر مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای  وزارت ورزش و جوانان در پیامی موفقیت های مجموعه پرتالش تکواندو در میادین 
و مجامع ورزشی را نشان از حسن مدیریت رییس فدراسیون  و سخت کوشی ورزشکاران و دست اندرکاران این رشته ورزشی دانست.



99
سال دهمفدراسیون تکواندو

 ISSUE NO. 22 | 2020 - 2021 TAEKWONDO
Education,News, Analysis

رویداد

پيام تبريک رييس كميته ملی المپيک به 
سيدمحمد پوالدگر

متن پیام  رییس کمیته ملی المپیک به سیدمحمد پوالدگر به شرح زیر است:

جناب آقای سیدمحمد پوالدگر
رییس محترم فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران

با سالم؛
انتخاب فدراسیون تکواندو جمهوری اســالمی ایران از سوی فدراسیون جهانی به عنوان "فدراســیون برتر در جهان" را به جنابعالی، جامعه ورزش و به خصوص 

خانواده فرهیخته تکواندو تبریک گفته و برای آن مجموعه موفق در عرصه داخلی و بین المللی آرزوی موفقیت و ســربلندی دارد.
بدون تردید این موفقیت ارزشــمند بدست نمی آمد مگر در سایه برنامه ریزی، اتحاد و تالش های خســتگی ناپذیر آن مقام محترم و خانواده تکواندو، صمیمانه 

آرزومندیم همچون گذشته در راســتای ارتقاء جایگاه واال و همیشه افتخارآفرین تکواندو در عرصه بین المللی موفق و سربلند باشید.

  دکتر سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک با ارسال نامه ای موفقیت ارزشمند فدراسیون تکواندو در کسب عنوان برترین فدراسیون در 
جهان را تبریک گفت.
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ASOIF صعود فدراسيون جهانی تكواندو به رتبه دوم

  با ارزیابی فدراسیون های جهانی توسط انجمن بین المللی بازی های المپیک تابستانی )ASOIF(، فدراسیون جهانی تکواندو توانست در پنج بخش، 
پیشرفت قابل مالحظه ای داشته و جایگاه خود را ارتقاء دهد.

شفافیت )34 امتیاز(، درستی )23 امتیاز( دموکراسی )27 امتیاز(، توسعه )30 
امتیاز( و مکانیزم های کنترلی )26 امتیاز( پنج بخشــی است که برای سومین 

دوره متوالی مورد ارزیابی ASOIF قرار گرفت.
 A1-C -B-A2 رتبه های انجمن بین المللی بازی های المپیک تابستانی به 4 رده
تقسیم شده است که فدراســیون جهانی تکواندو پس از ارزیابی صورت گرفته 
در رده 2A قرار گرفت. فدراســیون های جهانی بسکتبال، شمشیربازی، تنیس 
 2A روی میز، ورزش های سه گانه، کشــتی، دو و میدانی و قایقرانی نیز در رده

قرار دارند.
برهمین اساس "دکتر چو" با ارسال نامه ای به فدراسیون های عضو این موفقیت 
بزرگ و قرارگرفتن فدراســیون جهانــی تکواندو در رده 2A  توســط انجمن 

بین المللی بازی های المپیک تابستانی را  تبریک گفت.
 2A 1 وA وی گفت: زمانی که خود را با دیگر فدراســیون جهانی دارای جایگاه
مقایســه می کنیم، می بینیم که آنها از لحاظ مالی بســیار قوی تر هستند اما ما 
علی رغم وجود محدودیت ها، در هر 5 قســمت به ویژه در بخش های شفافیت و 
توسعه نمره خوبی گرفتیم. کســانی که مدت طوالنی در فدراسیون جهانی در 

کنار ما بودند می دانند مسیر سختی را پشت سر گذاشتیم، از سال 2000 میالدی 
نیز تحوالت بزرگی را با اتحاد، همبستگی و کار مضاعف در تکواندو رقم زدیم تا 

به اینجا رسیدیم.
رییس فدراسیون جهانی در ادامه با اشــاره به اینکه مفتخرانه موفقیت هایی را 
کسب کرده ایم افزود: باید خود را مجدد ارزیابی کرده و عملکردمان را  در برخی 
 1A 2 بهA بخش ها بهبود بخشــیم تا جایگاه خود را باز هم ارتقاء داده و از گروه
برسیم. ما همواره باید به جهانیان ثابت کنیم فدراسیون جهانی تکواندو یکی از 

با ثبات ترین فدراسیون ها در جهان است.
دکتر چو رییس فدراسیون جهانی تکواندو در پایان گفت: کوید 19چالش هایی 
را ایجاد کرده و همانطور که می دانید همه گیری این ویروس تمام فعالیت های 
ورزشی را تحت تاثیر قرار داده و فدراسیون های جهانی را نیز با مشکالت زیادی 
مواجه کرده اســت؛  محدودیت های زیادی ایجاد کرده و شــاید حتی شرایط 
برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک در سال آینده نیز فراهم نشود. همچنین 
اگر مســابقات قهرمانی جهان 2021 – چین برگزار نشــود با مشکالت زیادی 

مواجه خواهیم شد.
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موفقيت پوالدگر در كسب باالترين درجه فنی 
فدراسيون جهانی تكواندو

برگ زرینی دیگر برای ورزش ایران ثبت شد؛

  اولین دوره انتخاب نماینده فنی سطح 3 فدراسیون جهانی تکواندو )Technical Delegate( با حضور 9 شرکت کننده از سراسر جهان در روزهای 
11 تا 13 آذرماه )1 تا 3 دسامبر( طی 12 ساعت برگزار شد.

در این دوره ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو کشورمان حضور 
داشت که موفق شــد به عنوان نماینده فنی سطح 3 فدراسیون جهانی تکواندو 
)TD( در رویدادهای G6 و باالتر همچون بازی های المپیک، بازی های قاره ای 

و جهانی و مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شود.
نمایندگان کمیته های آموزش، ورزشکاران، پزشکی، داوران، قضایی و پاراتکواندو 

فدراسیون جهانی تکواندو در این دوره تمامی موارد مربوط به برگزاری مسابقات 
را به صورت حرفه ای تدریس کردند و در نهایت آزمونی از شرکت کنندگان اخذ 

شد که رییس فدراسیون تکواندو با موفقیت این آزمون را پشت سر گذاشت.
پیش از ایــن پوالدگر به عنوان نماینده فنی ســطح 2 فدراســیون جهانی در 

رقابت های با گرید G2 ،G1  و G4 حضور داشته است.
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تكواندو ازعلم روز 
دنيا عقب نمی ماند
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  اگرچه ویروس منحوس کرونا دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده و ورزش هم از این مشکل دور نبوده است، با این حال کشورها 
برای از سرگیری فعالیت های خود از جمله ورزش بعد از بهبودی نسبی شرایط  تدابیر ویژه ای را در نظر گرفتند. 

رونق برنامه های مجازی و غیرحضوری به لطف پیشرفت علم در حوزه ارتباطات، فعالیت های ورزشی را از انزوا خارج کرد تا 
امید ورزشکاران در دوران سکوت از بین نرود. انسیه بحری

با لغو رویدادهای تکواندو در ســال 2020 اتحادیه تکواندو آســیا و فدراسیون 
جهانی تکواندو برخی برنامه ها و نشســت های خود را به صورت آنالین )برخط( 
برگزار کردند و پومســه کاران هم رقابت غیرحضوری در مسابقات جهانی و قاره 

ای  داشتند.
نرم افزاری همگام با علم روز

فدراسیون تکواندو ایران هم با اجرای برنامه های مختلف مجازی و فرهنگی در 
یک سال گذشته فعال بود و تکواندوکاران با وجود محدودیت های کرونایی حتی 

از راه دور در آن مشارکت داشتند.

یکی از اقدامات موثر تکواندو همگام با علــم روز دنیا، افتتاح نرم افزار تخصصی 
تکواندو در این دوران بود. 19 مرداد سال جاری همزمان با عید سعید غدیرخم 
بود که در مراسمی از نرم افزار تخصصی تکواندو به نام TaekApp رونمایی شد. 
در این مراسم آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی دو نماینده تکواندو ایران در 

بازی های المپیک 2020 توکیو و ناهید کیانی ملی پوش تکواندو بانوان شرکت 
کردند.

اپلیکیشنTaekApp  با هدف دسترسی آسان و سریع خانواده بزرگ تکواندو به 
اخبار، بخشنامه ها، آزمون و رویدادهای آنالین، دوره های هماهنگی و آموزشی، 
آموزش فرم ها و حرکات و دیگر فعالیت های این رشته راه اندازی شد. فاز نخست 
این نرم افزار با حضور مهدی علی نژاد معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزیر ورزش و جوانان، جمعی از قهرمانان و خانواده تکواندو رونمایی شد. ضمن 
آنکه مدیرعامل شرکت ایده گزین تندرستی گزارش فنی اپلیکیشن تخصصی 

تکواندو را در این برنامه ارائه داد.
گام رو به جلوی تکواندو

اما ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو در این مراســم گفت: این 
اپلیکیشن برای ارائه خدمات سریع تر، راحت تر و گسترده تر و ارتقاء خدمات به 
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جامعه تکواندو طراحی شده است و قطعا در ابتدا نواقصی هم وجود خواهد داشت. 
تالش کردیم، این اپلیکیشــن همه نیازهای خانواده تکوانــدو را در زمینه های 
آموزش، اخبار، اطالعات و موارد دیگر را برطرف کند تا یک قدم رو به جلو برداریم. 
وی افزود: با راه اندازی اپلیکیشن، یک چالش فنی را برای قهرمانان شروع کردیم 
و امیدوارم اهالی تکواندو در آن شرکت کنند و قطعا این چالش یک ایجاد انگیزه، 

تالش و فعالیت بیشتر است.
آموزش های غیرحضوری

رییس فدراسیون تکواندو با اشاره به اجرای برنامه های آموزشی و غیرحضوری 
گفت: فدراسیون تکواندو در دوران کرونا و با محدودیت ها و شرایط خاصی که به 
ویژه بر ورزش کشور ایجاد شده بود، تالش خود را انجام داد، تا همه فعالیت هاش 
را انجام دهد. سه دوره آزمون غیرحضوری را با حضور 25 هزار و 78 نفر برگزار 

کردیم و این استقبال قابل توجه غیرمنتظره بود. 
وی افزود: دوره های دانش افزایی را که هر ساله در سه ماهه اول سال برای مربیان 
برگزار می کنیم، امسال هم در 64 دوره به صورت غیرحضوری با شرکت 5294 
مربی برگزار کردیم و دوره های هماهنگی داوران 72 دوره در 2 بخش مبارزه و 
پومسه به صورت غیرحضوری و با حضور 4340 داور از سراسر کشور پیگیری شد.

پوالدگر گفت: مسابقات غیرحضوری پومســه را با عنوان "جام بزرگ مهربانی" 
برگزار کردیم که از استقبال بسیار خوبی برخوردار بود و عواید حاصل از آن برای 
پویش کمک های مومنانه صرف شد. مسابقات غیرحضوری قرآنی "جام رمضان" 

نیز با حضور 150 شرکت کننده برگزار شد.
تدبیر خوب تکواندو و الگویی برای فدراسیون ها

مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان در 

مراسم رونمایی از نرم افزار تخصصی تکواندو گفت: در عصر تکنولوژی و اطالعات 
هستیم و اگر بخواهیم، در مسیر پیشرفت گام برداریم، باید از این ابزارها استفاده 
کنیم. ویروس کرونا هم مزید بر علت شــد تا یادمان باشــد، از روش های دیگر 
می توانیم، برای زندگی خود استفاده کنیم. راه اندازی اپلیکیشن تخصصی تکواندو 
تدبیر مناسب و خوبی بود و همه فدراسیون ها باید چنین امکانی را فراهم کنند.

وی افزود: واقعا ارزشمند است که در دوره ای که ویروس کرونا فعالیت ها را تحت 
شعاع قرار داده، فدراسیون تکواندو بیش از 60 دوره بازآموزی و دانش افزایی را 
به صورت آنالین برگزار کرده و این موضوع نشان می دهد، تدبیر صورت گرفته 

و کار متوقف نشده است.
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: تکواندو یکی از موفق ترین فدراســیون های 
ایران است و در ارزیابی صورت گرفته در ســال 98 یکی از سه فدراسیون برتر 
کشــور بود. توفیقاتی که این رشته در همه رده های ســنی و در بخش مردان و 

بانوان داشت، ویژه بوده است.
بازی های المپیک 2020 توکیو و ناهید کیانی ملی پوش تکواندو بانوان شرکت 

کردند.
اپلیکیشنTaekApp  با هدف دسترسی آسان و سریع خانواده بزرگ تکواندو به 
اخبار، بخشنامه ها، آزمون و رویدادهای آنالین، دوره های هماهنگی و آموزشی، 
آموزش فرم ها و حرکات و دیگر فعالیت های این رشته راه اندازی شد. فاز نخست 
این نرم افزار با حضور مهدی علی نژاد معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزیر ورزش و جوانان، جمعی از قهرمانان و خانواده تکواندو رونمایی شد. ضمن 
آنکه مدیرعامل شرکت ایده گزین تندرستی گزارش فنی اپلیکیشن تخصصی 

تکواندو را در این برنامه ارائه داد.
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 تكواندو  يكی از 

سه فدراسيون برتر 
ايران است



107
سال دهمفدراسیون تکواندو

 ISSUE NO. 22 | 2020 - 2021 TAEKWONDO
Education,News, Analysis

رویداد



108
سال دهمفدراسیون تکواندو

شماره 22 | 1399 رویداد

  مجمع عمومی سالیانه فدراسیون روز 18 شهریورماه 1399 با حضور دکتر مهدی علی نژاد معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، 
علیرضا خســروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراســیون ها، طاهره طاهریان نایب رییس کمیته ملی المپیک، سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون 
تکواندو،  مجید نیری دبیر فدراســیون و ...، مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع وزارت ورزش، زهرا سروی نایب رییس بانوان و سایر اعضای 

مجمع مقیم تهران در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

روسای هیات های اســتانی نیز با حضور در ادارات کل ورزش و جوانان استان 
مربوطه به صورت مجازی شرکت کردند.

در ابتدا پس از تالوتی چند از کالم اهلل مجید 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.
دکتر مهدی علی نژاد معاونت توســعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره به کسب عنوان برترین فدراسیون در جهان توسط فدراسیون تکواندو 
گفت: بسیار خوشحال هســتم که این مجمع در حالی برگزار شد که چند روز 
گذشته فدراســیون تکواندو ایران به عنوان بهترین فدراسیون ملی در جهان 
شناخته شد که این افتخار بســیار بزرگی بود؛ در مراسم رونمایی از اپلیکیشن 
تخصصی تکواندو که در میان خانواده این رشته حضور داشتم تاکید کردم که 

فدراسیون تکواندو ایران یکی از بهترین فدراسیون جهان است.

وی افزود: خوشحال هستیم که "دکتر چو" رییس فدراسیون جهانی این ابالغ 
را انجام داد، این امر نشان دهنده کار بزرگ، با برنامه، هدفمند و سیستماتیک 
است که به وسیله خانواده بزرگ تکواندو در بیش از دو دهه اخیر انجام شده و 
نقش آقای پوالدگر در کســب این افتخار مهم، بسیار پررنگ است؛ از ایشان و 
تمام همکارانشان که در این سال ها زحمت کشیده اند، تشکر می کنم. ریاست 
فدراسیون علی رغم همه فراز و نشیب هایی که وجود داشت اما تکواندو ایران را 

سرافراز، مقتدر و پاینده هدایت کردند.
علی نژاد معاونت توســعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: 
در ارزیابی های که توسط وزارت ورزش در سال 1398 انجام شد، ارزیابی های 
دقیقی صورت گرفت و شاخص های خوبی طراحی شــد که 4 معاونت وزارت 
ورزش و 11 اداره کل در این ارزیابی نقش داشتند و فدراسیون تکواندو به عنوان 
یکی از سه فدراسیون برتر ایران شناخته شد که جای تبریک دارد و نشان دهنده 
این است تکواندو در حوزه ملی هم در مقایسه با فدراسیون های دیگر برتر است.
علی نژاد خاطر نشــان کرد: بدیهی اســت که وقتی گزارش این عملکرد موفق 
را در رویدادها، افتخــارات و ... می بینیم لذت می بریم که این اتفاقات خوب در 
تکواندو ایران در همه ابعاد سخت افزاری، نیروی انســانی، حوزه های ملی و... 

رخ داده است. فدراسیون تکواندو یکی از فدراســیون هایی است که با بهترین 
استانداردهای جهانی کار می کند و جای تشکر دارد؛ من تجربه این کار را دارم 
و واقعا می دانم چه کار سختی انجام می شــود؛ این موفقیت ها حاصل یک کار 
تیمی است و 31 رییس هیات اســتان و تمام دستگاه هایی که در کنار تکواندو 
حضور دارند، در پرورش نیرو، اســتعدادیابی و فعالیت هایی که انجام می شود 

نقش به سزایی دارند.
وی تصریح کرد: تمام دستگاه ها، باشگاه ها، ورزشکاران و ... که در کنار تکواندو 
در حوزه های مختلف قرار گرفته اند در ایــن موفقیت نقش دارند؛ یکی از نقاط 
مثبت فدراسیون تکواندو ایران این است که قائم به فرد و یک ورزشکار نیست و 
کارخانه بازیکن سازی فدراسیون به درستی کار خود را انجام می دهد. بسیاری 
از چهره ها و قهرمانان امروز تکواندو از رده های پایه رشد و مدال کسب کردند که 
نشان می دهد فرآیند درستی طی شده و این راهی است که ادامه دارد و نشان 

دهنده بالنده بودن تکواندو است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش افزود: ما المپیک توکیو 
را در پیش داریم که در حوزه تکوانــدو و پاراتکواندو برنامه ریزی خوبی صورت 
گرفته  است. فدراسیون تکواندو برای حضور در این رقابت ها تدابیر خوبی انجام 
داد و ورزشکاران مسابقات گرندپری، رویدادهای متعدد و دشواری را پشت سر 
گذاشتند. همه روزهای سختی را ســپری کردند، سجاد مردانی نیز تا روز آخر 

برای کسب سهمیه تالش کرد.
علی نژاد در پایان گفت: خوشبختانه از روز شنبه با کسب مجوز، اردوی تیم های 
ملی آغاز شده است. منتظر سهمیه های دختران و مدال های خوشرنگ تکواندو 
و پاراتکواندو در المپیک توکیو هستیم. از دیدن مجموعه تکواندو هر کسی لذت 
می برد چراکه همه چیز در سر جای خودش قرار دارد. همه باید تالش کنیم اگر 
مجموعه ای نمره 90 دارد آن را به 100 برسانیم. فدراسیون تکواندو مجموعه 
موفق و خوبی اســت و آرزوی توفیق روزافزون برای شــما داریم؛ قطعا وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته المپیک در کنار فدراســیون تکواندو خواهد بود تا به 
اهداف باالی خود برسد و شرایطی را شــاهد باشیم که موفقیت ها در رده های 

سنی ادامه داشته باشد.
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سمينار بين المللی تكواندو برگزار شد

  چهارمین سمینار ملي و اولین سمینار بین المللي علمی تخصصی تکواندو به مناسبت روز جهانی تکواندو با همکاری انجمن علمی مدیریت ورزش 
کشور و دانشگاه آزاد اسالمی کرج، روز 14 شهریورماه به میزبانی کشورمان و به صورت آنالین برگزار شد.

چالش ها و فرصت های همه گیری کرونا در تکواندو محور ویژه این سمینار بود 
و عالقمندان در محورهای فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در تکواندو، رشد و تکامل 
حرکتی در تکواندو، آسیب شناسی و حرکات اصالحی در تکواندو، بیومکانیک 
و مهندسی ورزش، روانشناسی در تکواندو و مدیریت در تکواندو مقاله  های خود 

را ارسال کردند.
برای حضور در این سمینار، 110 مقاله ارسال شده بود که از این میان80 مقاله 

پذیرفته شد و روز گذشته به ارائه آن پرداختند.
این سمینار از ساعت 9 تا 10:10 با برگزاری کارگاه های تخصصی با محوریت 
تکواندو همراه بود که دکتر نادری و دکتر بهدری به ترتیب در دو بخش مکمل 

های بهبود دهنده عملکرد در ورزش تکواندو و مکانیســم خستگی و ریکاوری 
در تکواندو به تدریس پرداختند که به صورت آنالین از طریق آپارات فدراسیون 

تکواندو قابل مشاهده بود.
در ادامه مراسم افتتاحیه برگزار شد که با سخنرانی ریاست فدراسیون تکواندو 
و پخش پیام های دکتر چو رییس فدراســیون جهانی تکواندو، دکتر گودرزی 
رییس انجمن مدیریت ورزشــی و دکتر برهانی فر رییس دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کرج همراه بود.
سپس مقاالت در ســه پنل ســخنرانی از ســاعت 11:30 تا 18 ارائه شد که 

سخنرانان خارجی، قهرمانان تکواندو و ... به ارائه مقاالت خود پرداختند.
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شهيد زمانی نيا به عنوان شهيد شاخص ورزش كشور معرفی شد

  از سوی وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران کشور شهید تکواندوکار وحید زمانی نیا به عنوان شهید شاخص ورزش کشور در سال 
1399 معرفی شد.

شهید وحید زمانی نیا اهل شهرری و متولد سال 1371 بود، وی آموزش تکواندو 
را از نونهالی و با حضور در باشگاه ســوم خرداد زیر نظر استاد حمید اسدالهی 

شروع به آموختن کرده و مدارج اخذ کمربند را تا مشکی دان یک طی کرد.

پاسدار شهید وحید زمانی نیا از همراهان شهید سرافراز سپهبد قاسم سلیمانی 
بود که 13 دی ماه سال 1398 در حمله تروریستی آمریکایی در بغداد به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.



113
سال دهمفدراسیون تکواندو

 ISSUE NO. 22 | 2020 - 2021 TAEKWONDO
Education,News, Analysis

رویداد

ديدار مسئوالن ورزش و بسيج كشور با خانواده شهيد زمانی نيا

  مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و وزارت ورزش، داود آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، مهدی 
میرجلیلی رئیس سازمان ورزش بسیج، سیدمحمد پوالدگر رئیس فدراســیون تکواندو، شروین اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن، سردار 
حسن حسن زاده فرمانده سپاه سید الشهدا)ع( استان تهران و جمعی دیگر از مسئوالن با حضور در منزل شهید وحید زمانی نیا که زمستان سال گذشته 

همراه با سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده بود با پدر و مادر این شهید بزرگوار دیدار کردند.
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با خانواده شــهید زمانی نیا که به عنوان شــهید 
شاخص ورزش کشور در سال 99 انتخاب شــده است با تاکید بر مجاهدت های 
سربازان مقاومت و نقش آنها در حفظ حاکمیت ارضی کشورمان، از شهید زمانی 
نیا به عنوان یکی از شهدای ورزشکار تمجید کرد و گفت: حمله موشکی به پایگاه 
آمریکایی ها باعث شد هیمنه آمریکا در جهان فرو بریزد و این یک اتفاق تاریخی 

کم نظیر است که معادالت آینده را به نفع جریان مقاومت تغییر داد.
سلطانی فر تاکید کرد: خدمات شهدای مدافع حرم از جمله شهید شاخص ورزش 
کشور شهید وحید زمانی نیا را در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت کشور افتخار 

آمیز است و جامعه ورزش به این شهید و دیگر شهدا افتخار می کند.
داود آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران نیز در دیدار با خانواده شهید زمانی 
نیا با اشاره به انتخاب این شهید به عنوان شهید شاخص ورزش کشور گفت: شهید 
زمانی نیا هم ورزشکار و مربی رشته تکواندو بود و شاگردانی را در این رشته رزمی 
تربیت کرده بود و تصمیم بر این شد که سال 99، ایشان به عنوان شهید شاخص 

ورزش کشور انتخاب شوند.
آذرنوش اظهار داشت: در این زمینه برای معرفی شهید زمانی نیا که از همرزمان 
سردار بزرگ اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستند، عالوه بر فضاسازی 
که با نصب تصاویر شهید در اماکن ورزشی کشور صورت می گیرد، وصیت نامه و 
زندگی نامه شهید زمانی نیا هم در اختیار ورزشکاران در سطح کشور قرار می گیرد 
تا جامعه ورزش با سیره عملی این شهید بزرگوار آشنا شود و آن را سرلوحه قرار 

دهد.
ســید محمد پوالدگر رئیس فدراســیون تکواندو هم در دیدار با خانواده شهید 
زمانی نیا از تالش این فدراسیون برای معرفی شهدا به عنوان اسطوره های کشورمان 
به قهرمانان ورزشکاران خبر داد و گفت: 500شهید تکواندوکار در سطح کشور 

شناسایی شده است و تا امروز 5 یادواره شهدای ورزشکار برگزار کرده ایم.
وی افزود: شهدایی مانند شهید زمانی نیا می توانند الگوی انگیزشی برای قهرمانان 

در حوزه ورزش قهرمانی باشند.
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پوالدگر: شهيد زمانی نيا و شهدای انقالب اسالمی اسطوره های بــــــزرگ تاريخ معاصر هستند
مراسم توزیع کمک های مومنانه خانواده بزرگ تکواندو؛

  پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اجرای رزمایش همت جوانانه، کمک مومنانه، مراسم پویش دست های خدایی خانواده بزرگ تکواندو 
به منظور توزیع کمک های مومنانه با نام شــهید وحید زمانی نیا، همرزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی روز 18 خردادماه در سالن ورزشی "شهید 

مقدم" شهر ری برگزار شد.

این مراســم با حضور خانواده شهید وحید زمانی نیا، خســروی مدیرکل امور 
مشترک فدراسیون های ورزشی و جعفر سطوتی مدیرکل دفتر امور فرهنگی 
وزارت ورزش و جوانان، سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، سردار 
حسن حسن زاده فرمانده ســپاه حضرت سیدالشهدا )ع( استان تهران، سردار 
داوود آذرنوش رییس ســازمان بســیج ورزشکاران، حســین توکلی فرماندار 
شهر ری، سیدمحمدشروین اســبقیان رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان 
و معلولین، علــی خلیلی رییس هیات تکواندو اســتان تهران، هادی ســاعی 
قهرمان پرافتخار تکواندو کشورمان، فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی تکواندو، 

حسینعلی نظری سرمربی تیم ملی پومســه، وحید عبداللهی مربی تیم ملی و 
جمعی از قهرمانان این رشته ورزشی پیگیری گردید.

سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو ضمن تشکر ویژه از پدر بزرگوار 
شهید زمانی نیا که در این مراسم حضور پیدا کردند، گفت: در راستای لبیک به 
فرمان مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان مبنی بر رزمایش همت جوانانه 
و کمک مومنانه، فدراســیون تکواندو به عنوان یک وظیفه اســالمی، انسانی و 
اجتماعی پویش دســت های خدایی را در هیات های تکواندو سراسر کشور راه 

اندازی کرد.
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پوالدگر: شهيد زمانی نيا و شهدای انقالب اسالمی اسطوره های بــــــزرگ تاريخ معاصر هستند

وی اینطور ادامه داد:  به برکت دل های پاک مومنان و نیت های زیبایی که همراه 
با این پویش بود، بیش از 22 استان کشور در این راه گام برداشتند که نزدیک به 
240 میلیون تومان کمک جمع آوری شده و بسته های معیشتی میان خانواده 

های تکواندوکار کم برخوردار استان ها توزیع گردید.
پوالدگر خاطرنشان کرد: در همین راستا فدراسیون تکواندو نیز مسابقات آزاد 
غیرحضوری پومسه را با عنوان جام بزرگ مهربانی در دستور کار خود قرار دارد 
و بیش از 800 تکواندوکار در این رویداد حضور پیــدا کردند که تمامی عواید 
حاصله از این رقابت ها را به این امر خداپسندانه و اتفاق خوبی که در حال حاضر 

شاهد آن هستیم، اختصاص دادیم.
رییس فدراسیون تکواندو افزود: شهید وحید زمانی نیا به عنوان شهید شاخص 
ورزش کشور در ســال 1399 معرفی شدند و ما این اقدام خداپسندانه را تحت 
عنوان خیرات این شهید و احسانی که با اسم ایشان در حال انجام است، امروز 

با حضور دل های گرم و صمیمی شما انجام می دهیم.
وی در ادامه گفت: شهید زمانی نیا افتخار بزرگ خانواده تکواندو هستند؛ یقین 
دارم همه افرادی که در کربالی ســردار دلها همراه ایشان بودند و به شهادت 
رسیدند افراد خاص و برگزیده ای هستند. همانطور که به تعبیر قرآن شهادت 
در پیشگاه خداوند یک معامله است و خدا مشتری این شهدا است و جسم های 

خاکی آنها را به عنوان یک گوهر ارزشمند خریدنی یافت. 
پوالدگر در ادامه با اشاره به جایگاه شهدا اظهار داشت: شهید زمانی نیا و شهدای 
بزرگوار انقالب اسالمی بدون شک اســطوره های بزرگ تاریخ معاصر هستند و 
سمبل هایی که امروزه نســل جوان در این راه پرخطر و پر از بیراهه به آنها نیاز 

دارند و چراغ هایی هستند تا راه را گم نکنند.
رییس فدراسیون تکواندو تصریح کرد: از همه کسانی که در این مراسم حضور 
پیدا کردند و باعث رونق مراســم ما شدند تشــکر می کنم؛ همچنین از وزارت 
ورزش و جوانان، سپاه حضرت سیدالشــهدا )ع( استان تهران و هیات تکواندو 

تهران که در برگزاری هرچه بهتر این مراسم به ما کمک کردند، سپاسگزارم.
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دوره كوچينگ بين المللی پاراتكواندو باحضور 12 كشور برگزار شد

  هفتمین دوره مربیگری )کوچینگ( بین المللی پاراتکواندو ســطح یک در دو بخش پومسه و 
کیوروگی با حضور 38 شرکت کننده )15 نفر ایران - 23 نفر کشورهای دیگر( از 12 کشور اتریش، 
انگلیس، ایران، آمریکا، ترکیه، چین تایپه، فرانسه، کانادا، مالزی، مغولستان و هند به صورت آنالین 

)انگلیسی–فارسی( طی روزهای 25 تا 27 آذرماه به میزبانی ایران برگزار شد.

محافظت ورزشــکاران از آســیب های فیزیکی و اجتماعی، قوانین و مقررات کیوروگی و پومسه، اصول 
کوچینگ، نحوه کالس بندی ورزشــکاران پاراتکواندو و مدیریت مسابقات زیر نظر شکیر چلبات رییس 
کمیته پاراتکواندو و عثمان دلدار مسئول برگزاری مســابقات پاراتکواندو فدراسیون جهانی تکواندو در 

این دوره تدریس شد.
طبق اعالم فدراســیون جهانی تکواندو تنها مربیانی که این دوره را پشت سر گذاشته باشند می توانند در 

رویدادهای پیش  رو که دارای گرید 1 و G1( 2و G2( است ورزشکاران خود را همراهی کنند.
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مراسم ميثاق با شهدا در فدراسيون تكواندو برگزار شد

  مراســم میثاق با شهدا به مناسبت گرامیداشت هفته پارالمپیک روز 9 آبان ماه 1399 در کنار مزار شهید گمنام آرمیده در فدراسیون تکواندو برگزار 
شد.

این مراسم توسط کمیته ملی پارالمپیک و با حضور محمود خسروی وفا رییس کمیته 
ملی پارالمپیک، سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، مسعود لشکری رییس 
انجمن پاراتکواندو، پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی پاراتکواندو و فرهاد طلوع کیان 
مشاور رییس و سرپرست روابط عمومی پارالمپیک، جاللی رییس کمیته فرهنگی 

فدراسیون انجام شد.

در مراسم میثاق با شهدا بیانیه کمیته ملی پارالمپیک در محکومیت هتک حرمت به 
پیامبر رحمت )ص( قرائت شد.

همچنین روز 10 آبان ماه 1399 مراسم نمادین اعطای هدایای کمیته ملی پارالمپیک 
به دانش آموزان مدارس استثنایی و ورزشکاران  دارای معلولیت و نابینا و کم بینای تحت 

پوشش سازمان بهزیستی در محل زمین چمن آکادمی برگزار گردید.
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حضور مديركل روابط عمومی و اطالع رسانی
 وزارت ورزش و جوانان در فدراسيون تكواندو

  کاوه احمدی مدیرکل روابط  عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان، یعقوبی و خدایی از کارشناسان این مرکز روز 26 شهریورماه 1399 در 
فدراسیون تکواندو حضور پیدا کردند.

مدیرکل روابط  عمومی و اطالع رســانی وزارت ورزش و جوانان در بدو ورود به 
مقام شامخ شهید گمنام آرمیده در فدراسیون تکواندو ادای احترام کرده و پس 
از بازدید از کمیته روابط عمومی با سیدمحمد پوالدگر رییس و یزدان مویدی نیا 

نایب رییس فدراسیون دیدار و به گفت و گو پرداخت.
در این دیدار گزارشی توسط حسن شکریان رییس کمیته روابط عمومی از روند 
فعالیت های انجام شــده در این بخش ارائه شد؛ احمدی ضمن تقدیر و تشکر از 
اقدامات صورت گرفته، تشکیل مجموعه ای متخصص و متعهد در این کمیته را 
قابل توجه دانسته و نگاه حمایتی ریاست فدراسیون را از مهمترین دالیل رشد 

و پیشرفت این کمیته در فدراسیون تکواندو برشمرد.

پوالدگر رییس فدراسیون نیز حضور مدیرکل روابط  عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ورزش و جوانان را مایه دلگرمی و انگیزه بخشــی به روابط عمومی فدراســیون 
دانســته و گفت: به جایگاه ویژه کمیته روابط عمومی در فدراسیون اعتقاد دارم 
و امیدوارم با همکاری صمیمانه مجموعه هــای روابط عمومی وزارت ورزش و 
جوانان و فدراسیون بتوانیم در راستای اطالع رسانی هر چه بهتر برای مخاطبان 

خود و عموم مردم گام برداریم.
همچنین گسترش فعالیت در شبکه های اجتماعی، بهره گیری از محتوای چند 
رسانه ای، تعامل دوسویه با مخاطبان و آموزش نیروهای متخصص و کارشناسان 

خبره رسانه ای از جمله موارد مطرح در این دیدار بود.
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معاون وزير ورزش: رشد و پويايی تكواندو بانوان محسـوس است 

  سمینار سالیانه نواب رییس بانوان هیات های تکواندو سراسر کشور همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( با حضور دکتر فرهادی زاد 
معاون توســعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، زهرا سروی نایب رییس بانوان، مجید نیری دبیر و 

نواب رییس بانوان هیات های استانی روز 15 بهمن ماه 1399 به صورت آنالین برگزار شد.
در ابتدای این سمینار دکتر فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش 
و جوانان گفت: چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و روز مادر و زن 
را تبریک می گویم و از رییس، نایب رییس، دبیر فدراسیون به منظور برگزاری 
این سمینار در روز میالد حضرت زهرا )س( و تالشی که برای انسجام مسئولین 

بانوان در هیات های استانی انجام می شود، تشکر می کنم.
وی افزود: این جلسات باعث هماهنگی و همدلی بیشتر در هیات های استانی و 
بخش بانوان می شــود و ما نیز در خصوص حمایت از هیات های ورزشی به ویژه 
در رشته هایی که اولین مدال آوران جهانی و المپیک هستند، مسئول هستیم؛ 

تکواندو نیز جزء اولین رشته های مدال آور در میادین بین المللی بزرگ است.
معــاون توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد: در 
ارزیابی هایی که از فعالیت های تکواندو داشتیم رشــد و پویایی بانوان تکواندو 
محسوس بوده و نشان می دهد در این رشته هیچ تفاوت جنسیتی وجود ندارد. 
در سالی که بسیاری از فعالیت های محدود شده اما فدراسیون تکواندو با تدبیر 
صورت گرفته جزء معدود فدراســیون هایی بود که رقابت های کشوری، لیگ و 

آموزشی خود را برگزار کرده است.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در پایان گفت: امیدوارم بانوان 
تکواندو بتوانند در فرصتی که وجود دارد سهمیه المپیک توکیو را کسب کنند؛ 
تکواندو جزء رشته های فعال و از اولین رشته هایی است که توانسته در المپیک 

ریو مدال آوری کند.
در ادامه ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو ضمن تبریک والدت 
حضرت زهرا )س( و ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت: تمام تالش و مهم ترین هدف 
ما در تکواندو این است که هیچ تفاوتی میان بانوان و آقایان قائل نشویم، تمامی 
امتیازات به صورت مســاوی بین آنها تقسیم شود و شرایط را فراهم کردیم تا از 

امکانات استفاده کنند.
رییس فدراسیون تکواندو تصریح کرد: در حوزه فعالیت بانوان به واسطه افتخارات 
کســب شــده می توانیم ادعا کنیم به ســمت هدفمان حرکت کردیم و نتایج 
عرصه های مختلف بیانگر همین امر است؛ به ویژه در رده های سنی نونهاالن که 
حتی می توان گفت موفق تر از پسران بودند. در رده سنی نوجوانان نیز در بازی های 
المیپک شاهد بودیم که دو مدال طال و نقره توسط دختران تکواندو کسب شد 
و همه این موارد نشان دهنده پتانســیل و شایستگی باال آنها می باشد که ثمره 
زحمات تک تک شما است و این نتایج باید انگیزه ای باشد برای تالش بیشتر اما 
حس می کنم هنوز به خود باوری الزم نرسیده ایم؛ از شما می خواهم با استفاده از 

شرایط موجود از فرصت طالیی در این عرصه استفاده کنید.
وی در ادامه اظهار داشت: از شــما می خواهم با جدیت این راه را ادامه بدهید و 
توانایی های خود را به نمایش بگذارید. در سال جاری شاهد بودیم که برای اولین 
مرتبه رقابت های لیگ تکواندو بانوان به صورت زنده از شبکه ورزش پخش شد و 
شور و انگیزه ایجاد کرد. این مهم نشان دهنده برنامه ریزی منظم فدراسیون است 

که باعث شد در این بخش به ما اعتماد کنند.
رییس فدراســیون تکواندو در پایان گفت: خدا را شــکر در همین دوران کرونا 
به مراتب بهتر از ســال های قبل بودیم و تقریبا بیشــتر رویدادهــا را با رعایت 
دستورالعمل ها برگزار کردیم. امیدوارم بتوانیم در بخش بانوان در میادین المپیک 
و جهانی مدال های کسب شده را تکرار کنیم و دختران تکواندو ایران به جایگاهی 

که شایسته آنها است، دست پیدا کنند.
در ادامه گزارش عملکرد بانوان در ســال 1399 توسط زهرا سروی نایب رییس 
بانوان فدراسیون تکواندو ارائه شــد و پس از آن نیز پرسش و پاسخ و تبادل نظر 

نایب رییس استان ها سراسر کشور انجام گردید.
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فرهنگی پيشگام بوده است
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  مرکز نیکوکاری تکواندو با حضور احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، طاهریان نایب رئیس كمیته ملی المپیک، 
برقراری قائم مقام و عســگریان معاون توسعه مشاركت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره(، كوهساري و اسماعیلیان مدیر کل و مدیر هماهنگی 
شبکه های مردمی و موسسات خیریه، پرپنجي مدیر كل كمیته امداد امام خمیني )ع( استان تهران، پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، میرجلیلي رئیس 
و شــیخ مرادی مدیریت امور بانوان سازمان بسیج ورزشكاران، پیشکسوتان، کادرفنی تیم های ملی تکواندو مردان و زنان و قهرمانان این رشته روز 28 

بهمن ماه 1399 در فدراسیون تکواندو افتتاح شد.

سیدمحمدپوالدگر رییس فدراسیون تکواندو با اشاره به افتتاح مرکز نیکوکاری 
تکواندو گفت: بیشترین دستورات و  فرامین الهی در دین اسالم مبنی بر روابط 
اجتماعی اســت و اینکه نســبت به اتفاقاتی که در اطراف ما می افتد بی تفاوت 
نباشیم. فدراسیون تکواندو از سال 1394 به غیر از فعالیت هایی که در عرصه های 
فرهنگی داشــت، به صورت جدی و هدفمند وارد این بخش نیز شــد تا بتواند 

ماموریت اجتماعی خود را ایفا کند.

وی افزود: هرجایی که همدلی و وفاق به وجود آمده نتیجه مثبت آن را دیده ایم. 
گام اول در این راستا راه اندازی کمپین زکات ورزشی بود که خدا را شکر ثمره 
آن را دیدیم و هم اکنون در 22 استان کشور در حال اجرا است. گام دوم مربوط 
می شود به کمپین نفس قهرمان که سال 1395 با حضور تکواندوکاران تیم ملی 
در بیمارستان مسیح دانشوری آغاز شد و تاکنون 500 نفر در این کمپین عضو 

هستند.
رییس فدراسیون تکواندو اینطور ادامه  داد: گام سوم پویش دست های خدایی 
بود که در شرایط کرونایی آغاز شــد و هیات های تکواندو سراسر کشور در این 
راه ما را همراهی کردند و خدا رو شــکر بالغ بر 700 میلیون تومان جمع آوری 
شده که  به خانواده های تکواندو کار کم برخوردار کمک کردیم. مرکز نیکوکاری 
تکواندو گام چهارمی است که به همت شما و با نگاه خاص و ویژه کمیته امداد امام 
خمینی )ره( آن را افتتاح کردیم. از حضور صمیمانه شما تشکر می کنم و امیدوارم 

با نیت های خیر و مخلصانه شما، بتوانیم در این راه گام های بیشتری برداریم.
پوالدگر خاطرنشــان کرد: تاکید می کنم اصال بحث مالی در این مســیر مطرح 
نیست، تک تک شما قهرمانان و مربیان سرمایه های بزرگ هستید. حضور شما 

برکت این مسیر است و می تواند راه گشا و گره گشا باشد.
در ادامه دکتــر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانان گفت: برای من مایه افتخار است که در این مراسم حضور 
دارم؛ تقدیر و تشکر می کنم از  مجموعه اقدامات ارزشمند فرهنگی و اجتماعی 
فدراسیون تکواندو که همراه با افتخارآفرینی ها، به اهتزاز در آوردن پرچم ایران 

در میادین بین المللی و کســب سکوهای بسیار ارزشــمند در تکواندو جهان، 
برنامه های گسترده ای در حوزه فرهنگی ارائه می دهد.

معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش افزود: در کنار مجموعه 
کارهای فنی فدراسیون تکواندو، ما شاهد اقدامات موثر و ارزشمند در عرصه های 
فرهنگی و اجتماعی هستیم که واقعا یک الگو برای دیگر فدراسیون ها است. ما 
این مسیر خوب را شاهد هســتیم و تکواندو ایران همواره در کارهای فرهنگی 

پیشگام بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ورزش کارنامه درخشــانی در حوزه دستگیری از مردم و 
کمک رسانی در موارد مختلف داشته و همواره شاهد همراهی وهمگامی جامعه 
ورزش بود ه ایم. اینکه بنای یک  کار خیر دائمی در فدراســیون تکواندو گذاشته 
شده قدم مبارکی است چراکه دیگر این کمک ها مقطعی نیست. فدراسیون های 
دیگر باید تکواندو را ســرلوحه خود قرار بدهند و به رفع نیاز کسانی که نیازمند 
هستند کمک کنند. سپاسگزار هستیم و امیدواریم همین حرکت الگویی را در 

سایر فدراسیون ها و بخش های مختلف ورزش شاهد باشیم.
در ادامه از یوسف کرمی و مسعود حجی زواره دو قهرمان ارزنده تکواندو کشورمان 
به همراه فیض اهلل نفجم رییس هیات تکواندو اســتان مازندران و سیده کلثوم 
حسینی مسئول کمیته فرهنگی مازندان به عنوان ســفیران نیکوکار تکواندو 

تجلیل شد.
حکم رحمت موسیوند به عنوان رییس مرکز نیکوکاری تکواندو و فاطمه جاللی 

نایب رییس و مدیراجرایی مرکز اهداء شد.
سپس فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی، مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی بانوان و 
ناهید کیانی کاپیتان تیم ملی به نمایندگی از تیم ملی کمک های خود را به مرکز 

نیکوکاری تکواندو اهدا کردند.
فاطمه جاللی نایب رییس مرکز نیکوکاری تکواندو، گزارشــی از فعالیت های 

خیرخواهانه و خداپسندانه فدراسیون تکواندو  ارائه کرد.
در پایان نیز از تابلو مرکز نیکوکاری تکواندو رونمایی شد.
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سطوتی: تكواندو يكی از فدراسيون های برتر در بخش فرهنگی است 

  به مناسبت هفته تربیت بدنی نخستین نشست مسئولین کمیته های فرهنگی هیات های تکواندو استانی روز  27 مهرماه 1399 با حضور جعفر 
ســطوتی مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، ســیدمحمد پوالدگر رییس، مجید نیری دبیر و فاطمه جاللی مسئول کمیته فرهنگی 

فدراسیون و مسئولین کمیته های فرهنگی سراسر کشور به صورت آنالین برگزار شد. 

در ابتدای این نشست جاللی مســئول کمیته فرهنگی به ارائه گزارش عملکرد 
فرهتگی فدراسیون طی چند ســال اخیر از جمله برگزاری یادواره  های شهدای 
تکواندو کشور، مســابقات کشــوری و لیگ قرآنی، طرح نفس قهرمان، پویش 
دست های خدایی و ... پرداخت؛ سپس مسئولین کمیته های فرهنگی هیات های 

تکواندو استانی به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
در ادامه سطوتی مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان ضمن تشکر 
از اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگی، گفت: زحمات فدراسیون تکواندو یه 
منظور اهمیت ویژه ای که در راستای اجرایی کردن امور فرهنگی انجام می دهد، 
جای تشکر دارد. بی شک عالوه بر فدراسیون که در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی 
سهم به سزایی دارد، هیات های اســتانی نیز نقش خطیری دارند و بار سنگینی 
را بر دوش می کشــند؛ تکواندو یکی از 5 فدراسیون برتر ایران در بخش فرهنگی 
است و این مهم حاصل نمی شد مگر با همت مجموعه ای منسجم، برنامه محور و 

هماهنگ که کار خود را به نحو احسن انجام می دهند.
وی افزود: فدراسیون تکواندو ابتکارات خوبی را در زمینه فرهنگی داشته و از جمله 
آن می توان به طرح نفس قهرمان اشاره کرد که در این مسیر پیشگام بوده است. 
همچنین رزمایش همت جوانانه - کمک مومنانه، در ورزش با پویش دست های 

خدایی فدراسیون تکواندو کار خود را آغاز کرد و حاال شاهد هستیم که در میان 
دیگر فدراسیون های ورزشی نیز رواج پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
دوره جنگ نرم اســت و فضای مجازی قدرت خود را به رخ می کشــد که باید از 
شیوه های نوین و ابزار قدرتمند در این بخش اســتفاده و برای پیروزی از تولید 

محتوی مناسب غفلت نشود.
سطوتی در پایان خطاب به مسئولین فرهنگی هیات های تکواندو سراسر کشور 
گفت: بر اساس شاخصهای ارزیابی، قطعا شرایط بسیار بهتری نسبت به 4 سال 
گذشته داریم و رشد کرده ایم اما بخش فرهنگی جای کار بیشتری دارد و امیدوارم 
با کمک شما عزیزان توسعه چشمگیری را شاهد باشیم. ما نیز تالش می کنیم تا 

حمایت های الزم را برای تقویت این بخش جذب نماییم.
همچنین در این نشست با ارزیابی صورت گرفته توسط کمیته فرهنگی فدراسیون 
تکواندو و براساس شاخص های اعالم شده از سوی وزارت ورزش و جوانان، 5 هیات 

برتر که بهترین عملکرد در حوزه فرهنگی را داشتند، معرفی شدند.
تهران با 65 امتیاز، مازندران با 63 امتیاز، البرز با 61امتیاز، زنجان با 55 امتیاز و 

کرمانشاه با 42 امتیاز به ترتیب در رده اول تا پنجم قرار گرفتند.
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قضاوت مهدوی در مسابقات پومسه قهرمانی اروپا

داوران بين المللی كشورمان در دوره آموزشی پارالمپيک

تدريس خليفه در دوره مربيگری هندوستان و اندونزی

اتحادیه تکواندو اروپا با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان نخستین دوره مسابقات آنالین قهرمانی 
پومسه اروپا را با همکاری کمپانی Daedo از 4 تا 10 می )15 تا 21 اردیبهشت ماه( برگزار کرد.

کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو خردادماه سال گذشته به منظور انتخاب داوران قضاوت کننده در بازی های پارالمپیک توکیو کمپ آموزشی را 
برگزار کرد که از میان 140 داور شرکت کننده، حافظ مهدوی و عبدالرضا بهاری  دو داور شایسته کشورمان توانستند در میان 50 داور برتر قرار بگیرند.

با دعوت از سوی فدراسیون جهانی، ســیدنعمت خلیفه به عنوان مدرس در دوره مربیگری آنالین درجه یک کشور هندوستان و 
اندونزی به تدریس پرداخت.

حافظ مهــدوی داور درجه یک بین المللی تکواندو کشــورمان در این رویداد 
به قضاوت پرداخت.

این رقابت ها در رده های سنی خردســاالن، نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن 
و ســه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و فینال برگزار شــد. شــرکت کنندگان 
ویدئوهــای اجرای فرم خود را 72 ســاعت قبل از روز مســابقه برای اتحادیه 

تکواندو اروپا ارسال می کردند.
در نهایت نیز به نفرات اول تا ســوم مشــترک لوح و مدال اهدا و جوایزی نیز 
تعلق گرفت. به ویدئویی که بیشترین طرفدار را داشت و همچنین ویدئویی که 
توسط مخاطبان به اشتراک گذاشته شد، 250 یورو )بن Daedo( اهدا گردید.

با توجه به شــیوع ویروس کرونا در سراســر جهان و تعویق یکساله بازی های 
پارالمپیک، کمیته داوران فدراسیون جهانی دوره آموزشی مجازی را با حضور 

این 50 داور برتر برگزارکرد.
این دوره آموزشی از تاریخ 29 تا 31 آگوست )8 تا 10 شهریورماه( برگزار شد 
تا داوران آمادگی خود را برای بازی های پارالمپیک توکیو حفظ کرده و قضاوت 

بدون ایرادی را به نمایش بگذارند.
حافظ مهدوی و عبدالرضا بهاری دو داور شایسته بین المللی تکواندو کشورمان  
که در میان 50 داور برتر بخــش پاراتکواندو قرار گرفته انــد نیز در این دوره 

حضور پیدا کردند.

دوره کشور هندوستان، طی روزهای 18 و 19 شهریورماه و دوره 
اندونزی نیز روزهای 14 و 15 مهر ماه برگزار شد.

خلیفه از مربیان توانمند کشورمان اســت که از مردادماه سال 
1398 به مدت دو ســال به عضویت کمیته آموزش فدراسیون 

جهانی در آمده است.
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نصرآزادانی به عنوان سرمربی تيم بلژيک انتخاب شد

انتخاب مهدوی و افشار به عنوان مدرس رسمی فدراسيون جهانی تكواندو

حضور 9 مربی تكواندو ايران در دوره بين المللی كوچينگ سطح 2

علیرضا نصرآزادانی کاپیتان با اخالق و اسبق تیم ملی که 24 مدال رنگارنگ جهانی و آسیایی و همچنین مربیگری تیم ایران را در کارنامه خود دارد با 
درخواست فدراسیون تکواندو بلژیک و هماهنگی فدراسیون تکواندو کشورمان به عنوان سرمربی، هدایت تکواندوکاران بلژیک را برعهده گرفت.

دوره تربیت مدرس از سوی کمیته آموزش فدراسیون جهانی با حضور 210 شرکت کننده از 5 تا 9 آبان ماه برگزار شد.

دوره بین المللی کوچینگ سطح 2 طی روزهای 20 تا 22 نوامبر )30 آبان ماه تا 2 آذرماه( به صورت مجازی برگزار شد.

نصرآزادانی پس از این انتخاب گفت: از سال 1397 در کنار ملی پوشان تکواندو 
بلژیک حضور دارم و تمرینات را به صورت مســتمر پیگیری می کنیم؛ از طریق 
رنکینگ سیستم توســط جواد آچاب موفق به کسب سهمیه بازی های المپیک 
توکیو شده ایم و منتظر هســتیم تا انشاءاهلل ســهمیه های باقی مانده را نیز از 

طریق مسابقات انتخابی قاره ای بدست آوریم.
کاپیتان با اخالق اسبق تیم ملی تکواندو خاطرنشان کرد: به ایرانی بودن خودم 
افتخار می کنم و همواره قلبم برای کشورم می تپد. خوشحالم که در سال های 
گذشته با کسب مدال در رقابت های جهانی و آسیایی توانستم دل مردم ایران 
را شاد کنم. برای اســتاد عسکری و ملی پوشــان در بازی های المپیک توکیو 

آرزوی موفقیت می کنم.
پیش از این نیــز نصرآزادانــی از مردادمــاه 1397 به عنــوان مربی هدایت 

تکواندوکاران بلژیکی را برعهده داشت.

در این دوره  3 نماینده از ایران حضور داشــتند کــه در نهایت حافظ مهدوی 
رییس کمیته داوران و هادی افشار مربی چند دوره تیم ملی و دارنده 25 مدال 
جهانی، آســیایی و تورنمنت های بین المللی این دوره را با موفقیت پشت سر 
گذاشتند و به عنوان مدرسین رسمی فدراسیون جهانی تکواندو انتخاب شدند.

برای حضــور در این دوره نفرات متقاضی پس از ارســال مدارک و گزارش به 
زبان انگلیســی و تایید فدراســیون جهانی در کالس شرکت کردند و دروس 
روانشناســی، تاریخچه تکواندو، قوانین داوری، نحوه امتیازبندی مســابقات 

جهانی، اصول مربیگری و… تدریس شد.

فریبرز عسکری، حسینعلی نظری، محمدرضا زوار، وحید عبداللهی، مهرو کمرانی، 
فاطمه اسدپور، فاطمه صفرپور و آزاده یاسایی مربیان تکواندو ایران بودند که در 

این دوره بین المللی کوچینگ حضور پیدا کردند.
پیام خانلرخانی نیز در پخش پاراتکواندو دوره بین المللی کوچینگ شرکت کرده 

است.
در این دوره قوانین مســابقات، مدیریت مبارزات، مقررات ضد دوپینگ، اصول 
پزشکی و شرایط اضطراری، روانشناسی ورزشی، مراقبت شخصی و مهارت های 
مربیگری تدریس شــد و امروز نیز پس از پایان دوره آموزشــی از نفرات حاضر 

آزمون گرفته می شود.
طبق اعالم فدراســیون جهانی تکواندو برای کوچینــگ در رویدادهای پیش رو 
که دارای گرید 2 یا G2( 4یا G4( هســتند مربیان باید این دوره را پشــت سر 

گذاشته باشند.
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انتخاب رضايی و مهدوی به عنوان نمايندگان فنی فدراسيون جهانی تكواندو

قهرمانان تكواندو جهان و آسيا مدال های خود را به 
موزه آستان قدس رضوی اهدا كردند

اولین دوره انتخاب نماینده فنی فدراسیون جهانی تکواندو )Technical Delegate(  با حضور 93 شرکت 
کننده از 53 کشور طی روزهای 4 و 5 آذرماه برگزار شد.

در این دوره 3 نماینده از ایران حضور داشت که در نهایت سیروس رضایی دبیر 
کمیته فنی و از قهرمانان تکواندو کشــورمان و حافــظ مهدوی رییس کمیته 
 )TD( داوران توانســتند به عنوان نمایندگان فنی فدراسیون جهانی تکواندو

در مسابقات انتخاب شوند.
تمامی موارد مربوط به برگزاری مسابقات توسط مدرسان حرفه ای فدراسیون 
جهانی تکواندو در این دوره تدریس و پس از پشت سر گذاشتن آزمون آنالین 

نفرات برتر انتخاب شدند.

امیرسینا بختیاری ملی پوش تکواندو کشورمان در مسابقات قهرمانی نوجوانان 
جهان 2018 و قهرمانی نوجوانان آسیا 2019 موفق به کسب مدال طال شد و 
پرچم ایران را در میان کشورهای حاضر به اهتزاز در آورد و علی نجفی نیز در 
مسابقات آســیایی نوجوانان 2019 عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و 

سرود جمهوری اسالمی ایران را در سالن رقابت ها طنین انداز کرد.
این دو قهرمان ارزنده کشــورمان در ســالروز والدت امام رضا )ع(  نشان های 

طالی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند.

پورعلی فرد به عنوان مشاور عالی رييس فدراسيون تكواندو منصوب شد
طی حکمی از سوی سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، ناصر پورعلی فرد به عنوان مشاور عالی منصوب شد.

در حکم پور علی فرد آمده است: 

»با عنایت به ســوابق ارزشــمند، تجربیــات طوالنی و اعتبــار و وجاهتی که 
بحمداهلل در عرصه ورزش قهرمانی دارا می باشید، جنابعالی را به عنوان "مشاور 

عالی خود در فدراسیون تکواندو" منصوب می نمایم.
توفیقات روزافزون آن بــرادر متعهد را در حوزه خدمت بــه جامعه جوان و با 

نشاط ورزش کشور از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.«
پورعلی فرد دبیری فدراسیون تکواندو را طی سال های 1377 تا 1379  و پس 
از آن نیز 4 سال نایب رییســی این فدراسیون را برعهده داشت.  وی همچنین 
به مدت 14 سال ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را عهده دار بود.
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مدال طالی جهان بر گردن پسر شهيد مدافع حرم

دكتر حاكمی به عنوان رييس كميته پزشكی منصوب شد

فیض اله نفجم  رییس هیات تکواندو مازندران و قهرمان اسبق تیم ملی به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی مدال 
طال مسابقات جام جهانی  2006 خود را به خانواده سیدجواد اسدی شهید مدافع حرم تقدیم کرد.

با صدور حکمی از سوی سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، دکتر الله حاکمی به مدت یک سال به عنوان رییس کمیته 
پزشکی منصوب گردید.

در این مراســم حســن رنگرز مدیرکل، محمدرضا ییالقی معــاون فرهنگی 
مدیرکل، حسن افشــار مسئول بسیج ورزشــکاران اداره کل ورزش و جوانان 

استان مازندران حضور داشتند.
رنگرز در این مراســم با تجلیل از مقام شــهدای انقالب و شهدای مدافع حرم 
اظهار داشت؛ شهید بزرگوار سیدجواد اسدی سال های سال در رشته تکواندو 
فعالیت می کرد و این مدال برای تجلیل از مقام ایشــان به خانواده محترم این 

شهید تقدیم می شود.
فیض اله نفجم  ملی پوش اسبق تکواندو ایران پس از اهداء مدال طال مسابقات 
جهانی خود به فرزند رشــید شــهید تکواندوکار مازندران گفت: با سید جواد 
اسدی 15 سال هم باشــگاهی  بودم. توصیف ایثار شهدا و خانواده  گرامی آنها 
به هیچ عنوان در بیــان نمی گنجد. تقدیم مدالم کمترین کاری اســت که به 
عنوان یک هم باشــگاهی و هم شهری در ابتدا مســئولیتم در هیات تکواندو 
می توانستم انجام دهم. امنیتی که امروز در کشور ما حکمفرماست، مدیون از 

خودگذشتگی شهدا و خانواده های آن عزیزان است.

دکتر حاکمی متخصــص بیماری های داخلی اســت و بورســیه تحصیلی از 
کنفدراسیون پزشکی ورزشی آسیا را دارا می باشــد. همچنین در بیمارستان 

خاتم النبیا )ص( به عنوان مشاور کلینیک درد فعالیت دارد.
وی هم اکنون نایب رییس فدراسیون پزشــکی ورزشی است؛ پیش از این نیز 
ریاست کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی را برعهده داشت 

و عضو کمیته معافیت درمانی ســتاد ملی  مبارزه با دوپینگ بوده است.

 انتخاب كشاورز به عنوان سرمربی تيم  ملی پاراتكواندو
با تصمیم کمیته فنی فدراسیون، عاطفه کشاورز به عنوان سرمربی تیم ملی پاراتکواندو انتخاب شد.

کشاورز از ملی پوشان اسبق تکواندو کشورمان اســت که سابقه سرمربیگری 
تیم تکواندو ناشنوایان را در کارنامه دارد.

پاراتکواندو برای نخســتین بار در بازی های پارالمپیــک توکیو حضور خواهد 
داشت؛ ایران در بخش مردان موفق شده است دو سهمیه حضور در این رویداد 
را توســط مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی به دســت آورد و حاال فدراســیون 
تکواندو به دنبال این اســت که شــرایط را برای حضور بانوان پاراتکواندو در 

مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک قاره آسیا نیز فراهم نماید.
عالوه بر این رویداد، اولین دوره بازی های آسیایی پاراتکواندو نیز سال 2021 
به میزبانی بحرین در رده ســنی جوانان برگزار می شود که تکواندو ایران قصد 

دارد در این رقابت ها نیز با ترکیبی از مردان و زنان حضور پیدا کند.
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برگزاری دوره های آموزشی تربيت ناظران فنی مربيان و باشگاه های تكواندو

سامانه بانک اطالعات تكواندوكاران بخش هيانگ راه اندازی شد

دو دوره آموزشی تربیت ناظران فنی مربیان و باشگاه های تکواندو با هدف ارتقاء کمی و کیفی این رشته از طریق کمک به شناسایی و رفع موانع، 
تکریم خانواده ها و هنرجویان در سال جاری با حضور 214 شرکت کننده )123 نفر مرد - 91 نفر زن( از 26 استان به صورت آنالین برگزار شد.

با توجه به اینکه تمامی فعالیت های بخش هیانگ )ITF( از سال 1393 به فدراسیون تکواندو واگذار شده است؛ برهمین اساس و به منظور ساماندهی 
و فراهم کردن امکان ثبت آنالین اطالعات ورزشکاران ITF، سامانه بانک اطالعات این سبک زیر نظر فدراسیون راه اندازی شد و ضروری بود 

تکواندوکاران فعال در این سبک نسبت به ثبت نام و یا تکمیل اطالعات خود در سامانه اقدام نمایند.

در ابتدای این دوره حســینعلی نظری رییس کمیته مربیان به تدریس تشریح 
کلیات اجرای طرح این پرداخت؛ سپس محسن باقریان مبحث مدیریت اماکن 

و تاسیسات ورزشی را آموزش داد. 
در ادامه مبحث شناســایی اصول مدیریت ریســک و رفتار در ارزیابی ناظران 
فنی توسط ســیروس رضایی دبیر کمیته فنی تدریس شد و همچنین آشنایی 
با اصول مدیریت، علوم مدیریت رفتار و مدیریت ریســک نیز توسط وی مرور 

گردید. 
در نهایت این دوره آموزشــی با تدریس مبحث آشنایی با اصول اولیه بهداشت 

در اماکن ورزشی توسط حسین حیدری به پایان رسید.
شرکت کنندگان در این دوره در آزمون ویژه ای حضور پیدا کرده و امتیاز الزم 

برای قبولی را کسب نمودند.

با توجه به تعدد ســازمان ها و انجمن هــای داخلی و بین المللی فعال کشــور 
امکان ثبت و عضویت برای تمامی پیشکســوتان، مربیان، داوران و هنرجویان 

پیش بینی شد.
هر فرد اطالعات مورد نظر در ســامانه را با دقت تکمیل کرد و ثبت نهایی برابر 
هر درخواست پس از مدارک ارسالی توسط کمیته هیانگ فدراسیون تکواندو 

انجام شد.
با توجه به اعالم نتایج قبول شــدگان دوره آموزشی و آزمون برگزار شده طی 
سال 1395 تا 1398 به منظور صدور و ارســال حکم، افراد باید با مراجعه به 

بانک اطالعات نســبت به تکمیل و یا تصحیح مشخصات خود اقدام کنند.

سپهری رييس  منتخب هيات تكواندو زنجان
مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان زنجان روز 14 اردیبهشت ماه 1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، 
علی خلیلی مدیر کل ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای مجمع 

در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
محمدرضا اروجی، محمدحســام جعفــری، بهنام رضایی، بهــزاد رهبر، علی 
ســپهری، فخرالدین صیدی و اصغر محمدی کاندیــدای انتخاباتی به منظور 
کسب عنوان ریاست هیات تکواندو استان زنجان بودند که محمدرضا اروجی، 
محمدحســام جعفری، بهنام رضایی، بهزاد رهبر و فخرالدین صیدی  پیش از 

آغاز رای گیری انصراف خود را اعالم کردند.
در پایان این انتخابات، علی ســپهری با کســب 11 رای از 17 رای ماخوذه به 
مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان انتخاب شد. اصغرمحمدی  

نیز6 رای به خود اختصاص داد.
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رنجبرپور رييس هيات تكواندو آذربايجان شرقی باقی ماند

 انتخاب خوش روزی به عنوان رييس هيات تكواندو اردبيل

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان آذربایجان شرقی روز 8 خرداد ماه 1399  با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، 
ایوب بهتاج مدیر کل ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای مجمع 

در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان اردبیل، روز 25 خردادماه 1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، سجاد 
انوشیروانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای مجمع 

در سالن اجتماعات اداره کل استان برگزار شد.

محمدحســین آبارنژاد، جعفر رنجبرپور، یحیی ســتوده افشــرد و سیدامین 
هاشــمی  کاندیدای انتخاباتی به منظور کســب عنوان ریاست هیات تکواندو 
استان آذربایجان شــرقی بودند که آبارنژاد و هاشمی  پیش از آغاز رای گیری 

انصراف خود را اعالم کردند.
در پایــان این انتخابات، جعفر رنجبرپور با کســب 12 رای از 19 رای ماخوذه 
به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان باقی ماند. یحیی ستوده 

افشرد نیز7 رای به خود اختصاص داد.

یعقوب آذرتاج، حسین اروجی، تورج خوش روزی، هوشنگ شنوا، عسگر عباسی 
و سعید مجتهدی نیا کاندیدای انتخاباتی به منظور کسب عنوان ریاست هیات 
تکواندو اســتان اردبیل بودند که پیش از آغاز رای گیری آذرتاج انصراف خود 

را اعالم کرد.
این انتخابات در دو مرحله پیگیری شــد که در مرحله نخست خوش روزی 7 
رای و عباســی 6 رای را به خود اختصاص داد و یک رای هم باطل اعالم شد؛ 
در مرحله پایانی خوش روزی با 9 رای به عنوان رییس هیات تکواندو اســتان 

انتخاب شد. عباسی  نیز7 رای به خود اختصاص داد.

طاهری نسب رييس هيات تكواندو سيستان و بلوچستان
مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان سیستان و بلوچستان، روز 22 مردادماه 1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، 
ادهم کردزابلی مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر 

اعضای مجمع در سالن اجتماعات دهکده بزرگ ورزشی زاهدان برگزار شد.

احمد احمدی، علی انوشــا، ســیدمرتضی داوودی، ســیدمصطفی داوودی، 
محمدرضا طاهری نســب و محمدرضا کشــانی کاندیدای انتخاباتی به منظور 
کسب عنوان ریاست هیات تکواندو استان سیســتان و بلوچستان بودند که 4 

کاندید پیش آغاز رای گیری انصراف خود را اعالم کردند.
رای گیری میان احمد احمدی و محمدرضا طاهری نســب انجام شــد که در 
نهایت طاهری نســب با کســب 10 رای از 17 رای ماخوذه به مدت 4 سال به 
عنوان رییس هیات تکواندو اســتان انتخاب شد و احمدی نیز 7 رای را به خود 

اختصاص داد.
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آريان رييس  منتخب هيات تكواندو خراسان شمالی

 انتخاب نوروزی عجم به عنوان رييس هيات تكواندو سمنان
مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان سمنان، روز 25 شهریورماه 1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، مصطفی مرادی 
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان اســتان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای مجمع در سالن 

جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان خراسان شمالی، روز 10 مهرماه 
1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، کوروش 
بهادری مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان رییس 
امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای مجمع در سالن 

جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در پایان این مجمع انتخاباتی مهدی آریان با کســب 17 رای از 17 آراء 
ماخوذه به مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان انتخاب شد.

علی اسالمی، ســعید نوروزی عجم و مهدی قاســمی کاندیدای انتخاباتی به 
منظور کســب عنوان ریاست هیات تکواندو استان ســمنان بودند که اسالمی 

پیش آغاز رای گیری انصراف خود را اعالم کرد.
رای گیری میان ســعید نوروزی عجم و مهدی قاسمی انجام شد که در نهایت 
عجم نورزی با کسب 13 رای از 17 رای ماخوذه به مدت 4 سال به عنوان رییس 
هیات تکواندو استان انتخاب شد و قاسمی  نیز 3 رای را به خود اختصاص داد.

نفجم به عنوان رييس هيات تكواندو مازندران انتخاب شد
مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان مازندران، روز 7 دی ماه 1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، حسن 
رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای مجمع در 

سالن اجتماعات شهید زرهون برگزار شد.
حســن امینی، قربانعلی براری، مجید حبیب زاده مرزونی، احمد رشــوندی، 
محمد زمانی، افشــین میارکانی، ســعید نجفدری و فیض اهلل نفجم کاندیدای 
انتخاباتی به منظور کسب عنوان ریاست هیات تکواندو استان مازندران بودند 
که امینی و حبیب زاده غایب بودند و پیش از رای گیری نیز براری، رشــوندی 

و نجفدری انصراف خود را اعالم کردند.
رای گیری میان زمانــی، میارکیانی و نفجم انجام شــد که در نهایت فیض اهلل 
نفجم با کســب 17 رای از 17 آرای ماخوذه به مدت 4 ســال به عنوان رییس 

هیات تکواندو استان انتخاب شد.
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همتی رييس منتخب هيات تكواندو كرمانشاه

 انتخاب سيد مردانی به عنوان رييس هيات تكواندو بوشهر

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان کرمانشاه روز 15 دی ماه 1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، صابر 
رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای مجمع 

برگزار شد.

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان بوشهر روز 17 دی ماه 1399 با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، احمد 
بهروزیان فرد مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، آرش فرهادیان رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضای 

مجمع برگزار شد.

محمد حسین زاده، عباس عباســی، مصطفی مومنه و مهدی همتی کاندیدای 
انتخاباتی به منظور کسب عنوان ریاست هیات تکواندو استان کرمانشاه بودند 
که پیش از آغاز رای گیری حسین زاده، عباسی و مومنه انصراف خود را اعالم 

کردند.
در پایان این مجمع انتخاباتی مهدی همتی با کسب 15 رای از 17 آراء ماخوذه 

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

در پایان این مجمع انتخاباتی ســید جالل ســید مردانی با کسب 12 رای از 
17 آراء ماخوذه به مدت 4 ســال به عنوان رییس هیات جدید هیات تکواندو 

استان انتخاب شد.
همچنین از تالش های 22 ساله غالمرضا کشتکار رییس پیشین این هیات از 
سوی فدراسیون تکواندو و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر تقدیر شد.
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بابادی، قهرمان تكواندو جهان به ديار باقی شتافت
محمدرضابابادی از قهرمانان شایســته کشورمان بود که در طول دوران ورزشی خود موفق به کسب مدال طال 
و برنز مسابقات قهرمانی ارتش های جهان شــد و به دفعات با بدست آوردن مدال های خوش رنگ در میادین 

بین المللی مایه فخر و شادی مردم ایران گردید.
وی همچنین طال جام باشگاه های آسیا، 11 مدال طالی مســابقات قهرمانی کشور و 13 سال سابقه حضور در 
لیگ های تکواندو را در کارنامه داشت و در ســال جاری نیز به عنوان مربی هدایت تیم صنعت مس کرمان را در 

لیگ برتر تکواندو بر عهده داشت. 
متاسفانه وی در سن 40 سالگی و در حالی که برای حضور در لیگ برتر تکواندو در تهران حاضر شده بود، پس 

از پایان مسابقات و در مسیر بازگشت در سانحه تصادف رانندگی درگذشت.
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پوالدگر: تكواندو ايران به بركت همدلی و 
وفاق از بحران كرونا سربلند بيرون آمد

با شعار تکواندو تعطیل نیست بحران را مدیریت کردیم
با شــعار تکواندو تعطیل نیســت برنامه ریزی هدفمندی انجام و موفق شــدیم 
بحران کرونا را مدیریــت و رکورد برگزاری 24 دوره آزمــون ارتقاء کمربند را با 
حضور38407 تکواندوکار ثبت کنیم. دوره  هــای هماهنگی مربیان و داوران با 
شرکت 9811 نفر و 89 دوره آموزش مربیگری و داوری هم با حضور 2855 نفر 
پیگیری شد. در سال گذشته مجموعا 13758 نفر تحت آموزش های تخصصی 
فدراســیون قرار گرفتند. همچنین در راستای سیاست ها و مأموریت فدراسیون 

اقدام به برگزاری همایش علمی تخصصی تکواندو بــا بیش از110 مقاله علمی 
پژوهشی داخلی و خارجی برای اولین بار به صورت غیرحضوری کردیم.

تعویق المپیک توکیو شوک بزرگی بود
تعویق بازی هــای المپیک توکیو شــوک بزرگی برای همه ورزشــکاران بود و 
تکواندوکاران هم از این قاعده مستثنی نیســتند چرا که بچه ها در مسیر آماده 
سازی به یک باره متوقف شدند. از تعویق و لغو اردوها لطمه دیدیم اما شرایط برای 

همه کشورها یکسان است و چاره ای جز پذیرش نداریم.

سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو در خصوص عملکرد فدراسیون در سال 1399 گفت: با وجود همه گیری کرونا، محدودیت ها و شرایط خاصی که 
وجود دارد خدا را شکر قلب تکواندو ایران همچنان منظم در حال تپیدن است. شاید تلخ ترین اتفاق کرونا تعطیلی باشگاه ها و رویدادهای ورزشی بود اما تکواندو 
ایران به برکت همدلی و وفاق و عنایت خداوند حکیم توانست از بحران کرونا سربلند بیرون آید و از آن مهم تر با کسب رتبه برترین فدراسیون در جهان توانایی خود 

را بر جهانیان ثابت کند.
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خدا را شکر با پیگیری  توانستیم جواز آغاز اردوهای تیم ملی را از شهریورماه بگیریم 
و همین موضوع باعث ایجاد انگیزه دوچندان میان ملی پوشــان شد. قبل از اخذ 

مجوز، تمرینات از طریق شبکه های مجازی زیر نظر کادرفنی پیگیری می شد.
از سرمایه هایمان محافظت می کنیم

تالش خود را می کنیم تا از این سرمایه های ملی محافظت کنیم و امیدوارم این 
جوانان با غیرت که زندگی خود را در این راه گذاشته اند بتوانند بهترین نتیجه را 
در بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان کسب کنند. حفظ شرایط فیزیکی با توجه به 
حضور این دو تکواندوکار در اوزان پایین و همچنین آمادگی روحی از سختی های 
مسیراســت که برای حضوری موفق در المپیک توکیو بایستی این مشکالت را 

پشت سر بگذاریم.

ایران و میزبانی 5 رویداد مهم بین المللی
سال 2020 میزبانی سومین دوره مسابقات آزاد آسیایی و دهمین دوره رقابت های 
تکواندو جام باشگاه های آسیا را گرفتیم ولی با توجه به شیوع این ویروس منحوس 
نتوانستیم مسابقات را برگزار کنیم که انشاءاهلل بعد از بازی های المپیک در صورت 
مهیا بودن شــرایط این مهم اتفاق می افتد. به لطف خدا جواز میزبانی پنجمین 
دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا، چهارمین دوره رقابت های 
آزاد آسیایی و یازدهمین دوره جام باشگاه های آسیا را نیز بدست آوردیم که این 

مسابقات را در سال 2022 برگزار می کنیم.
حضور در رقابت های بین المللی را از دست ندادیم

در رقابت های پومسه آنالین قهرمانی جهان و آســیا، دانش آموزی و ناشنوایان 
شرکت کردیم که خدا را شکر با وجود شرایط خاص موجود نتایج خوبی حاصل 
شد. اسفندماه هم تیم ملی مردان و زنان در تورنمنت های صوفیه و ترکیه حضور 
پیدا کرده و بعد از دوری طوالنی از شیاپ چانگ عملکرد قابل قبولی را شاهد بودیم.

رقابت های کسب ســهمیه المپیک و پارالمپیک قاره  آسیا اردیبهشت ماه برگزار 
خواهد شــد که دختران تکواندو و پاراتکواندو در این دو رویداد شرکت خواهند 
کرد. امیدوارم بتوانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند. بعد از آن رقابت های 
قهرمانی آسیا، بازی های المپیک، قهرمانی جهان و گرندپری را در پیش داریم که 

برای حضوری موفق در این رویدادها برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.
چراغ لیگ را روشن نگه داشتیم

لیگ تکواندو نیز در این سال با شرایطی متفاوت و به صورت متمرکز انجام شد که 
خدا را شکر با موفقیت همراه بود و باعث ایجاد پویایی و انگیزه میان تکواندوکاران 
شد. لیگ های پومسه و کیوروگی نوجوانان و بزرگساالن را با حضور بیش از 2000 

ورزشکار دختر و پسر بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار کردیم.

رقابت های متعدد غیر حضوری از جمله قهرمانی کشــور پومسه و چالش های 
رقابتی نیز با حضور بیش از 5000 تکواندوکار برگزار شد.

مشارکت ویژه خانواده تکواندو در پویش دست های خدایی
رییس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه در شرایط خاصی به سر می بریم و باید به 
فکر یکدیگر باشیم خاطرنشــان کرد: ستاد رزمایش همدلی در فدراسیون تحت 
عنوان پویش دست های خدایی از ابتدای اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرد و 20 

استان بصورت فعال در این رزمایش شرکت کردند.
با اجرای این طرح 700 میلیون تومان جمع آوری و در قالب بسته  های معیشتی 
تقدیم خانواده های تکواندوکار و همینطور ســایر خانواده های آســیب دیده در 
سراسر کشور شد. مسابقات غیرحضوری پومسه هم که تحت عنوان "جام بزرگ 

مهربانی" برگزار شد از استقبال بســیار خوبی برخوردار بود و عواید حاصله از آن 
برای پویش کمک های مومنانه صرف شد.

اپلیکیشن تخصصی تکواندو با هدف ارائه خدمات سریع تر
اپلیکیشن تخصصی تکواندو با هدف ارائه خدمات سریع تر، راحت تر و گسترده تر و 
ارتقاء کیفیت به جامعه تکواندو طراحی و رونمایی شد. تالش ما این است که این 
اپلیکیشن تمام نیازهای خانواده تکواندو را در زمینه های آموزش، اخبار، اطالعات 

و ... برطرف کند و یک قدم رو به جلو برداریم.
انتخاب بعنوان برترین فدراسیون جهان، موفقیتی ملی است

کسب عنوان برترین فدراسیون جهان از سوی فدراسیون جهانی افتخار ارزشمندی 
اســت که می توان گفت برای مدیریت ورزش ایران در دوران بعد از انقالب رقم 
خورد و این نکته بسیار مهمی است؛ به ویژه اینکه این افتخار زمانی بدست آمد که 
ورزش جهان به به واسطه شیوع ویروس منحوس کرونا کامال زمین گیر شده بود.

موفقیت های تکواندو حاصل همدلی تمام خانواده است
بدون تردید موفقیت های تکواندو ثمره تالش و همت شبانه روزی خانواده بزرگ 
تکواندو اســت. من معتقدم هم صدایی و همراهی خانواده بزرگ تکواندو کشور 
مهم ترین عامل در کســب این افتخارات است. وقتی چنین موفقیتی در گستره 
جهانی بدســت می آید، حاصل تالش همگانی است و مربوط به یک یا چند نفر 

نیست.
آرزوی سالمتی و تندرستی برای همه مردم جهان دارم و امیدوارم هرچه زودتر 
ویروس منحوس کرونا ریشه کن شــود تا همگی بتوانند با آرامش خاطر در کنار 
یکدیگر باشــند. از مردم می خواهم در این روزهای ابتدایی ســال برای تمامی 
ورزشکاران که در این روزهای سخت تالش می کنند دعا کنند تا انشاءاهلل بهترین 

نتیجه را در بازی های المپیک توکیو بدست آوریم.
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سروی: شعار "تكواندو تعطيل نيست" را سرلوحه قرار داديم

زهرا سروی نایب رییس بانوان تکواندو در خصوص سالی که سپری شد گفت: در ابتدای 
سال 1399 فدراسیون شعار "تکواندو تعطیل نیست" را سرلوحه کار خود قرار داد و 
با توجه به وضعیت موجود سعی کردیم بهترین شرایط را به وجود آوریم تا این رشته 

فعالیت های خود را ادامه بدهد و نبض آن بزند.
وی افزود: تمام آنچه در تقویم ســال 1399 پیش بینی شده بود به جز رقابت های 
کشــوری کیوروگی را برگزار کردیم حتی در بخش آموزش سال پرباری داشتیم و 
می توان گفت سال طالیی این بخش بود. دوره های آموزشی بسیاری در این سال انجام 
و بستری برای فعاالن این رشته فراهم شد تا در دوره های مربیگری و داوری حضور 
پیدا کنند. همچنین آزمون های ارتقاء کمربند بانوان در 12 دوره و با شرکت 20465 
تکواندوکار پیگیری شــد تا فعالیت تکواندوکاران متوقف نشود و خدا را شکر در این 

بخش هم موفق بودیم.
نایب رییس بانوان فدراسیون تکواندو با اشاره به رقابت های لیگ تکواندو گفت: شکل 
برگزاری لیگ در این سال متفاوت بود؛ با توجه به حساسیت هایی که از سوی خانواده ها 
وجود داشت مسابقات را به شکل محدودتر اما با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
برگزار کردیم. ورزشکاران، کادرفنی و مسئوالن برگزاری تست کرونا دادند؛ پس از آن 
هم در هتل قرنطینه و رقابت ها نیز بدون حضور تماشاچی برگزار شد. در رده سنی پایه 
هم هر ساله لیگ های پویایی داشتیم اما ترجیح دادیم در این شرایط آن را تعطیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری خوبی که در رده های سنی پایه صورت گرفته 

در رده سنی نونهاالن با اقتدار قهرمان آسیا و جهان هستیم و در رده سنی نوجوانان که 
پشتوانه بزرگساالن است، قهرمانی جهان را در میان 150 کشور بدست آوردیم؛ هنوز 
در بزرگساالن این مهم حاصل نشده اما دور از دسترس نیست و نیاز به زمان داریم. 
آن زمان را می بینم که دختران تکواندو هم دوشادوش مردان عنوان قهرمانی آسیا و 

جهان را از آن خود کنند.
ســروی در ادامه گفت: عملکرد تکواندوکاران در تورنمنت ترکیه قابل قبول بود؛ به 
هر حال در کار فنی افت و خیزهایی وجود دارد که طبیعی است اما به نظرم با اعزام 8 

ورزشکار، کسب یک مدال طال، یک نقره و 4 برنز نتیجه خوبی است.
نایب رییس بانوان با اشاره به مسابقات کسب سهمیه المپیک که اردیبهشت ماه برگزار 
می شود گفت: حضور در تورنمنت ترکیه بسیار مفید بود و کمک می کند تا کادرفنی در 
خصوص اوزان اعزامی به این رویداد به جمع بندی الزم برسند. انشاهلل به زودی اسامی 

نفرات اعزامی اعالم خواهد شد.
وی در پایان گفت: اولین اردوی تیم ملی پاراتکواندو بانوان از یک ماه پیش و به صورت 
رسمی آغاز شــد؛ عملکرد نفرات راه یافته به اردو در حال بررسی است و تمرینات به 
صورت جدی پیگیری می شود. بسیار ارزشمند است که فرصتی در اختیار این نفرات 
قرار گرفته تا فعالیت خود را حرفه ای انجام دهند. انشاءاهلل پاراتکواندوکاران با کسب 
آمادگی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد و نیم  نگاهی هم به رقابت های 

کسب سهمیه پارالمپیک داریم.

در ابتدای سال 1399 فدراسیون شعار "تکواندو تعطیل نیست" را سرلوحه کار خود قرار داد و با توجه به وضعیت موجود سعی کردیم بهترین شرایط را به وجود آوریم 
تا این رشته فعالیت های خود را ادامه بدهد و نبض آن بزند.
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عسكری: سال پرترافيكی را پيش رو داريم

کرونا در سال 1399 برای همه مردم جهان شرایط ویژه ای را رقم زد اما در بخش ورزش، بزرگ ترین رویداد را دستخوش تعویق کرد و ورزشکاران رشته های مختلف 
که خود را برای حضور در بازی های المپیک 2020 – توکیو آماده می کردند، دچار سردرگمی شدند. عالوه بر این رویداد رقابت های دیگر هم به تاخیر افتاد و به 

نوعی ورزش تعطیل بود.

تیم ملی تکواندو کشورمان که توسط آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی موفق 
به کسب سهمیه بازی های المپیک توکیو شده  بود نیز برای حضور در این رویداد 

آماده می شدند اما کرونا برنامه آنها را نیز بهم ریخت.
در ادامه گفت وگو با فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی کشورمان را می خوانید:

تکواندو، جزء اولین رشته هایی بود که مجوز برپایی اردو را گرفت
سالی که گذشت واقعا سال متفاوتی بود، شروع آن با استرس و دلهره  این موضوع 
همراه بود که آیا المپیک برگزار می شود یا خیر؟. اردوهای تیم ملی و باشگاه های 
ورزشی تعطیل بود و هیچکس امکان فعالیت نداشت و نهایت کاری که بچه ها انجام 
می دادند تمرینات ساده ای بود که فیلم آن را برای کادرفنی ارسال می کردند و به 
صورت آنالین با هم در ارتباط بودیم؛ تمرین به این شکل اصال برای آنها کافی نبود 

اما با شیوع کرونا باالجبار این موضوع را هم تجربه کردیم.
با پیگیری های مسئوالن فدراسیون، تکواندو جزء اولین رشته هایی بود که مجوز 
برپایی اردو و تمرینات را گرفت و بچه ها در مرکز جهانی تکواندو به صورت قرنطینه 

تمرینات جدی خود را از شهریورماه آغاز کردند که اتفاق بسیار خوبی بود.
وقفه در برگزاری المپیک، تکواندوکاران را از مسیر دور کرد

اگر کرونا نبود، سال گذشــته بازی های المپیک برگزار و قهرمانان مشخص شده 

بودند؛ این شرایط ناخواسته برای همه ورزشکاران پیش آمد اما به نوعی بچه های 
ما را خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار داد چراکه آرمین و میرهاشم از رنک های خیلی 
پایین خود را به جمع 5 نفر برتر رنکینگ المپیکی رسانده و موفق به کسب سهمیه 

شده بودند.
بچه ها برای کسب ســهمیه در یک روند صعودی قرار داشتند، فشارها را تحمل 
می کردند و هدفمند پیش می رفتند و اگر المپیک در تاریخ خود برگزار می شــد، 
قطعا شرایط متفاوت بود. این وقفه باعث شــد تکواندوکاران از مسیر دور شده و 
متاسفانه در این بین برای آرمین هم به خاطر شرایط ویژه کرونا و تمرینات انفرادی 
آسیب دیدگی پیش آمد. این نوع تمرین با تمرینات گروهی بسیار متفاوت است 
چرا که در اردو همه چیز تحت کنترل کادرفنی و پزشــک است و بچه ها امکانات 

حرفه ای را در اختیار دارند.
مهم ترین وظیفه ما در این دوران حفظ روحیه و امیــدواری تکواندوکاران بود تا 
بتوانند کار خود را خوب پیش ببرند. با این شرایط تا شهریورماه پیش رفتیم و بعد از 
آن که مجوز برگزاری اردو کسب شد بچه ها باانگیزه باال در تمرینات حاضر شدند.

تورنمنت صوفیه، میدان سنگینی بود
بعد از حدود 14 ماه دوری از میدان مسابقات در تورنمنت صوفیه شرکت کردیم؛ 
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قبل از اعزام، پیش بینی ما این بود که مثل تورنمنت هایی است که پیش از این در 
آن شرکت کرده ایم و جزء رقابت های رده اول نیست و برای حرکت در مسیر، میدان 
خوبی است چراکه ما مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو داریم و قصد داشتیم نقاط 

قوت و ضعف بچه ها را در این رویداد محک بزنیم.
با توجه به تعطیلی طوالنی مدت مسابقات، بیشتر تیم های حاضر سعی داشتند تا 
از این فرصت بهترین استفاده را ببرند؛ به همین خاطر تورنمنت بسیار سنگینی 
بود و فکر می کنم هیچ چیز از مسابقات گرندپری کم نداشت چراکه این رقابت ها با 
حضور تکواندوکارانی پیگیری شد که سهمیه المپیک، مدال های المپیک، جهانی 

و قاره ای را در کارنامه داشتند.
حتی بازنده های این مسابقات تا آخرین لحظه تالش کردند

از عملکرد بچه ها راضی هستم و فکر می کنم با همین آمادگی نسبی مبارزات خوبی 
را به نمایش گذاشتند؛ هرچند برخی در زمین هدف را گم کرده بودند اما به صورت 
کلی میدان خوبی بود، حتی بازنده ها هم تا آخرین لحظه تالش کردند و نتیجه را 

خیلی نزدیک واگذار کردند.
لطفی و بخشی عملکرد خوبی از خود به جا گذاشــتند. سجاد حریف آلمانی که 
سهمیه المپیک را گرفته بود از پیش رو برداشت و در مقابل حریف اسپانیایی خیلی 
خوب جنگید و با اختالف یک ضربه بازی را واگذار کرد؛ به نظرم  کسانی مثل سجاد، 

مهران و سروش از حریفان خود سرتر بودند.

در ترکیب قهرمانی آسیا تغییری ایجاد نمی کنیم
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، بچه ها از چندین فیلتر انتخابی عبور کرده 
بودند اما متاسفانه این رقابت ها به تعویق افتاد. با این حال در لیگ، تکواندوکاران را 
رصد کردم تا اگر شرایط متفاوت بود نفرات جدیدی را برای حضور در انتخابی دعوت 
کنم. با توجه به عملکرد بچه ها در ترکیب تغییری ایجاد نکردیم. فقط بحث آسیب 
آرمین در میان است اما با توجه به اینکه قبل از المپیک باید میدان سختی را تجربه 
و به پای خود اعتماد کند تصمیم گرفتیم او را فارغ از هر نتیجه ای در ترکیب داشته 
باشیم. هر جا احساس کردیم مشکلی وجود دارد از مبارزه اش جلوگیری می کنیم؛ 

در واقع تیم ایران به نوعی با 5 نفر به مصاف رقبای خود می رود.
سال پرترافیکی را پیش رو داریم

ســال پرترافیکی را پیش رو داریم؛ ســالی که باید در مســابقات قهرمانی آسیا، 
بازی های المپیک و قهرمانی جهان حضور پیدا کنیم. رقابت های جهانی با فاصله 
کمی از المپیک توکیو برگزار خواهد شد که برای شرکت در آن برنامه داریم؛ قطعا 
تکواندوکاران برای قرار گرفتن در ترکیب باید مسابقات انتخابی را پشت سر بگذارند 

و اگر شرایط کرونا اجازه بدهد رقابت های آزاد کشوری هم برگزار می کنیم.

المپین های تکواندو با جدیت تمرینات را پیگیری می کنند
هادی پور و حسینی تا قبل از آسیب دیدگی آرمین شرایط خوبی داشتند. میرهاشم 
مثل قبل تمرینات خود را پیگیری می کند اما وضعیت آرمین متفاوت است و بیشتر 
کارهای درمانی را در دستور کار داریم تا بتوانیم وضعیت پا او را به شرایط مطلوبی 

برسانیم که در زمین دچار آسیب مجدد نشود.
المپین های تکواندو بــا جدیت تمرینات را پیگیری و بــا انگیزه تالش می کنند، 
امیدوارم این روند تا المپیک ادامه پیدا کنــد؛ در کنار بحث آمادگی بدنی تالش 
می کنیم از نظر ذهنی نیز آنها را آماده حضور در این رقابت ها کنیم تا بتوانند نماینده 

شایسته برای تکواندو ایران باشند.
در ادامه مسیر باز هم تورنمنت و اردوهای تدارکاتی مشترک را در نظر داریم؛ انشاهلل 
اگر شرایط مهیا باشد برنامه ها را اجرا می کنیم، در غیر اینصورت با امکانات موجود 

پیش می  رویم و تیم خوبی را برای المپیک توکیو آماده کنیم.
هموطنانمان سال خیلی سختی را پشت سر گذاشتند؛ بسیاری عزیزان خود را از 
دست دادند؛ برخی مردم در بحث کسب و کار و معیشت دچار مشکل شدند؛ آرزو 
می کنم با شروع ســال 1400 تمامی این مشکالت و سختی ها رخت بسته و این 
ویروس از کره زمین پاک شود تا زندگی مردم به روال عادی برگردد. در سال جدید 
انشاهلل هیچ خانواده ای ســختی و گرفتاری نداشته باشد و همه در سراسر دنیا در 
رفاه و آرامش باشند و سالی پر از موفقیت، شادی، لبخند و رضایت برای همه باشد.

از ریاست فدراسیون تکواندو، ســازمان تیم های ملی و تمامی عزیزان مجموعه 
فدراسیون که در این سال سخت برای ملی پوشان تکواندو تالش کردند و مثل یک 

خانواده در کنار ما بودند، تشکر می کنم.

از تالش هـای 
مجموعــــه 
فدراسیــون
تشکـر میکنم
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كمرانی: بايد از فرصت كسب سهميه به خوبی استفاده كنيم 

در ادامه گفت و گو مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان را می خوانید:
مدیریت بازیکنان از دور سخت بود

سال متفاوتی را با وجود ویروس کرونا پشت سر گذاشتیم؛ اردوی تیم ملی 9 ماه 
تعطیل بود و بچه ها تمرینات را در خانه پیگیری می کردند که این موضوع باعث 
شد کار ما دشوارتر شود. در این مدت مدیریت بازیکنان از دور واقعا سخت بود اما 
سعی کردیم بچه ها را از نظر جسمانی و روانی آماده کنیم و خدا را شکر زمانی که 
با پیگیری های فدراسیون باالخره مجوز برپایی تمرینات صادر شد، بچه ها آمادگی 

خوبی داشتند.
دختران تکواندو حرفه ای تر شده اند، این روند صعودی از سال 1398 چشمگیرتر 
شده و پله پله رشد کردند تا به این مرحله رسیدند. همان ابتدا هم اعتقاد داشتم که 
تیم آماده تری از نظر ذهنی، فنی و آمادگی جسمانی در اختیار داریم و با همدلی و 
همبستگی که میان آنها وجود دارد کار ما راحت تر شده و می توانیم تمرکز خود را 

بر بخش فنی و نقاط ضعف بگذاریم.
یکی از عواملی که باعث می شــود تمرینات را بهتر پیگیری کنیم کاهش درصد 
چربی تکواندوکاران اســت که خدا را شکر در سالی که گذشت این امر نیز محقق 
شد. هرچند این روند خیلی طول کشید اما در نهایت به نتیجه دلخواه خود رسیدیم.

ســال 1398 اعالم کردم که کادرفنی از تیمی همدل رونمایی می کند که خدا را 
شکر این اتفاق افتاد؛ این موفقیت ها حاصل تالش کادرفنی و نایب رییس بانوان 
است؛حمایت ریاست فدراســیون بود و حتی اضافه شدن استاد خلیفه به عنوان 

مشاور فنی تاثیر مثبت و به سزایی در این راه داشت.
دختران تکواندو در تورنمنت ترکیه گل کاشتند

تورنمنت ترکیه میدان سختی بود که حریفان قدرتمندی در آن حضور داشتند؛ 
با توجه به اینکه سیســتم تمرینی را عوض کرده ایم توانستیم به خوبی بچه ها را 

محک بزنیم. بازخوردی که از مبارزات تکواندوکاران در ترکیه گرفتیم نشان داد در 
مسیر درستی قرار داریم و برنامه ریزی هایی صورت گرفته ثمربخش بوده است. این 
مسابقات باعث شد گام بعدی را محکم  تر برداریم و اشکاالت فنی تکواندوکاران را 
متوجه شویم. مهم ترین نتیجه ای که از این رقابت ها گرفتم مدیریت لحظات پایانی 

بازی است که بایستی بیشتر بر روی آن کار شود.
دختران تکواندو واقعا گل کاشــتند چراکه توانستند با این حریفان رقابت کنند و 
خیلی از آنها را شکست دهند اما باید سعی کنیم از این هم بهتر شویم؛ قطعا نقاط 
ضعفی داریم که می بایست روی آنها تمرکز کرده تا بچه ها آماده تر شوند. الزم است 
روی این نفرات سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد و به تورنمنت ها و اردوهای 

مشترک بیشتری اعزام شوند تا بتوانیم نتیجه تمرینات آنها را در میدان ببینیم.
این برنامه ها نه تنها به تجربه ملی پوشان کمک می کند بلکه باعث می شود کادرفنی 
نقاط ضعف تکواندوکاران را متوجه شده و مقایسه کند که در چه سطحی از آمادگی 
قرار دارند. تیم تکواندو بانوان از لحاظ فنی چیزی کم ندارد اما نیازمند تجربه بیشتر 
است که این مورد هم باید با برنامه ریزی هدفمند و حضور در تورنمنت ها و اردوها 

بهبود پیدا کند.
در شرایط کرونایی کار کردن به مراتب سخت تر است

در شرایط کرونایی کار کردن به مراتب سخت تر است اما چاره ای نیست؛ ما در این 
مدت کامال قرنطینه بودیم و شاید به طور کلی دو یا سه بار برای تمرینات میدانی 
و هوازی از فدراسیون خارج شــدیم. قطعا حفظ روحیه بچه ها در این شرایط کار 
سختی است اما از بایکنان و کادرفنی تشکر می کنم که توانستند با همدلی و محبتی 

که میان آنها وجود داشت این دوره را سپری کنند.
باید از فرصت کسب سهمیه به خوبی استفاده کنیم

برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک هنوز بر روی اعزام در وزن اول اصرار 

تیم ملی تکواندو بانوان با شیوع ویروس کرونا و تعویق مسابقات کسب سهمیه المپیک تمرینات خود را از آذرماه در مرکز جهانی تکواندو آغاز کرد تا برای حضور در 
این رویداد سرنوشت ساز آماده شود.
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داریم اما بازیکن آن مشخص نیست همچنین با توجه به زمانی که در اختیار داریم 
برای اعزام در وزن دوم یا چهارم دســت نگه  داشته ایم. ما یک فرصت بیشتر برای 
کسب سهمیه المپیک نداریم؛ باید به نحو احســن از این موقعیت استفاده کرده 
تا نتیجه خوبی بدست آوریم؛ در این خصوص به یک جمع بندی کلی رسیده ایم 
اما می خواهیم باز هم عملکرد بچه ها را از نظر روانی و فنی بررسی کرده و بهترین 

تصمیم را بگیریم.
تغییری در نفرات اعزامی به قهرمانی آسیا نداریم

تغییری در نفرات اصلی اعزامی به رقابت های آسیایی نداریم اما شاید از برخی نفرات 
که در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی سهمیه کسب کرده اند و می توانند به 
ما کمک کنند استفاده کنیم. برای حضور در مسابقات جهانی حتما انتخابی برگزار 
خواهیم کرد و امیدوارم پتانسیل تکواندوکاران به قدری باال باشد که بتوانیم در هر 

8 وزن نماینده داشته باشیم.
متاسفانه کرونا دست و پای ما را برای برخی برنامه ها بسته است اما بچه هایی که 
خارج از اردو هســتند تالش خود را متوقف نکنند تا انشاهلل بتوانیم در مسابقات 

انتخابی شاهد حضور آنها باشیم. رقابت های انتخابی همیشه برای من مهم بوده و 
دوست داشــتم تکواندوکاران جدید و با انگیزه شناسایی و به اردو راه پیدا کنند تا 

شاهد رشد و شکوفایی این نفرات باشیم.
گام بلندی را در شروع برداشتیم

تیم بانوان به مرحله ای از آمادگی فنی و روانی رســیده و گام بلندی را در شــروع 
برداشته ایم؛ امیدوارم بچه ها تالش کنند تا آماده تر از قبل ظاهر شوند و کادرفنی 

نیز تمام سعی خود را می کند تا این بستر را برای آنها فراهم سازد.
انشــاءاهلل اتفاقی خوب در مســابقات پیش رو برای تکواندوکاران و ورزشکاران 
رشته های دیگر که در این شرایط سخت تالش می کنند، بیفتد و بهترین عملکرد 

را داشته باشند.
همچنین از مردم می خواهم برای ما دعا کنند تا بتوانیم قدم اول را در کسب سهمیه 
محکم برداریم و امیدوارم دختران تکواندو بتوانند برای چهارمین مرتبه در المپیک 

حضور پیدا کنند.



144
سال دهمفدراسیون تکواندو

شماره 22 | 1399 رویداد

هادی پور: اميدوارم در المپيک بتوانيم دل مردم را شـاد كنيم

امیدوارم همه چیز در بازی های المپیک خوب پیش برود و در این رقابت ها نتیجه خوبی بگیریم تا هم از خودمان راضی باشیم و هم بتوانیم دل مردم کشورمان را 
شاد کنیم.

آرمین هادی پور تکواندوکار وزن اول المپیکی کشــورمان در خصوص ســالی 
که گذشت گفت: با توجه به شــیوع کرونا امسال با همه سال هایی که پشت سر 
گذاشتیم، متفاوت بود؛ مردم جهان در شرایط بدی به سر می بردند و سالی است 
که هیچوقت فراموش نمی شود. امیدواریم هرچه زودتر این بیماری از بین برود و 

مردم به زندگی عادی برگردند تا کمتر عزیزان خود را از دست بدهیم.
وی افزود: در ســال 1399 هیچ رویدادی برگزار نشد و نتوانستیم خود را محک 
بزنیم؛ تنها میدان، مسابقه لیگ بود که متاسفانه با توجه به شرایطی که برای من 
به وجود آمد امکان مبارزه کردن را نداشتم. این شرایط پیش آمده و هیچ کاری 

از دست ما برنمی آید و باید با این وضعیت کنار بیاییم.
المپین تکواندو کشــورمان خاطرنشــان کرد: 6 ماه ابتدایی سال تمرینات را به 
صورت مجازی زیر نظر کادرفنی پیگیری کردیم اما واقعا شــرایط سختی بود 
چراکه از محیط تکواندو دور بودیم و برای ما که چندین ســال اســت در کنار 

یکدیگر زندگی می کنیم، این وضعیت غیرقابل تحمل بود.
هادی پور در ادامه با اشاره به آسیب دیدگی خود گفت: متاسفانه آسیب دیدگی 
از ناحیــه رباط صلیبی برای من پیش آمد که غیرقابل اجتناب اســت و من اگر 
این موضوع را نپذیرم بیشتر اذیت می شــوم. باالجبار باید این شرایط را قبول و 
در کنار آن نیز فعالیت  حرفه ای خود را پیگیری کنم. از زمانی که تکواندو را آغاز 
کردم گاهی آسیب های جزئی داشته ام اما حاال یکی از اصلی ترین اعضای بدنم 
را در مبارزات کم دارم و می خواهم با این آســیب در بزرگ ترین رویداد ورزشی 

جهان شرکت کنم.
وی اینطور ادامه داد: قطعا با این شرایط کار سختی پیش رو دارم اما تمام تالش 

خود را می کنم تا بهترین نتیجه و عملکرد را از خود به نمایش بگذارم.

المپین تکواندو کشورمان با اشــاره به تاثیر کرونا بر برنامه های آنها گفت: من و 
هاشم موفق به کسب سهمیه بازی های المپیک شده بودیم و اگر کرونا شیوع پیدا 
نمی کرد اکنون این رویداد بزرگ را پشت سر گذاشته بودیم. با توجه به اینکه آن 
زمان در کوران مسابقات بودیم خیلی شرایط بهتری داشتیم؛ این تعطیلی ها قطعا 
در روند کار ما تاثیر می گذارد اما سعی داریم با تمریناتی که پشت سر می گذاریم 

به اوج آمادگی برگردیم.
هادی پور تصریح کرد: در حال حاضر بر روی آسیب دیدگی خود کار می کنم تا 
ضعف نبودن این رباط را جبران کنم و من را در میدان مبارزه خیلی اذیت نکند. 
کادرفنی نیز برایمان تا بازی های المپیک برنامه منظم و مدونی را در نظر گرفته 
و ما هم به یک عنوان یک سرباز آنها را اجرا می کنیم تا به نتیجه مورد نظر برسیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اردوی مشترک با تکواندوکاران بلغارستان برای تنوع 
در روند تمرینات آنها خوب بود گفت: بــا توجه به اینکه ما یک دوره طوالنی در 
محیطی ثابت تمرین می کردیم این اردو در ارتقاء روحیه ما تاثیر مثبتی داشت.

المپین تکواندو در ادامه گفت: خردادماه رقابت های قهرمانی آســیا را پیش رو 
داریم؛ سعی می کنم با یک آمادگی نســبی در این رویداد حاضر شوم تا بتوانم 
خود را محک زده و از آن نهایت اســتفاده را برای حضور در بازی های المپیک 

داشته باشم.
هادی پور در پایان گفت: امیدوارم همه چیز در بازی های المپیک خوب پیش برود 
و در این رقابت ها نتیجه خوبی بگیریم تا هم از خودمان راضی باشیم و هم بتوانیم 
دل مردم کشورمان را شاد کنیم. از مردم عزیز ایران می خواهم برای ما دعا کنند 
چراکه واقعا نیازمند آن هستیم؛ برای همه هموطنان خود آرزوی سالمتی دارم و 
امیدوارم در سال جدید همه سالمت باشند چراکه بهترین چیز تندرستی است.
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حسينی: يک پله تا بازی هـای المـپيک باقی مانـده است

پله های رسیدن به المپیک را طی کرده ایم و حاال یک گام تا این آوردگاه بزرگ باقی مانده است؛ باید با تالش مضاعف و قدم محکم این پله آخر را نیز پشت سر 
بگذاریم و بتوانیم دل مردم عزیز ایران را شاد کنیم.

میرهاشم حسینی تکواندوکار المپیکی وزن دوم کشورمان در خصوص سالی که 
گذشت گفت: ســال 1399 بر خالف آن چیزی که پیش بینی می کردیم، خوب 
نبود. ویروس منحوس کرونا تمام برنامه های ورزشکاران را بهم ریخت و بازی های 

المپیک، جهانی، قهرمانی آسیا را به تعویق انداخت.
وی افزود: اسفند 1398 مسابقات قهرمانی آســیا را پیش رو داشتیم که با شیوع 
ویروس کرونا معوقه و به ماه های ابتدایی سال 1399 موکول شد اما با این وجود 
باز هم رقابت ها کنسل شد. با توجه به اینکه رویدادی نداشتیم تمام اردوها لغو شد 
و ما نیز باالجبار تمرینــات را به صورت مجازی پیگیری  کردیم اما طبیعتا تمرین 

چندان جدی نبود.
المپیــن وزن 68- کیلوگرم تکواندو کشــورمان گفت: فکــر می کردیم نهایتا تا 
اردیبهشت ماه به اردو برمی گردیم و تمرینات را به صورت جدی آغاز می کنیم اما با 
توجه به شرایط این موضوع کمی طوالنی تر شد و از این نظر واقعا ضربه خوردیم؛ 

نه تنها ما بلکه تمام مردم از کرونا ضربه خوردند.
حسینی در ادامه گفت: تمرینات مجازی را نمی توان خیلی جدی تلقی کرد چراکه 
کادرفنی باال سر ما نیستند و بعد از مدتی به خاطر فشار زیاد، انگیزه کم می شود. 
خدا را شکر با پیگیری های صورت گرفته بعد از 6 ماه به اردو بازگشتیم و تمرینات 

خود را به صورت جدی آغاز کردیم.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود کمی از شرایط مسابقات دور شده ایم و 
طول می کشد تا به مسابقات و تمرینات بازگردیم اما در حال حاضر به آمادگی نسبی 

رسیده ایم و امیدوارم در رویدادهای پیش رو نتایج خوبی کسب کنیم.
المپین تکواندو کشورمان در ادامه گفت: کادرفنی برنامه منظم و منسجمی را در 
نظر گرفتند که بر اساس آن و با قدرت جلو می رویم. پله های رسیدن به المپیک 
را طی کرده ایم و حاال یک گام تا این آوردگاه بزرگ باقی مانده است؛ باید با تالش 
مضاعف و قدم محکم این پله آخر را نیز پشت سر بگذاریم و بتوانیم دل مردم عزیز 

ایران را شاد کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: کرونا زندگی همه ورزشــکاران و مردم عادی را مختل 
کرده و از وقتی آمده بیشتر مردم، کار، زندگی، شغل و حتی عزیزان خود را از دست 
داده اند و خیلی از این موضوع صدمه دیده ایم؛ انشــاهلل هر چه زودتر این بیماری 
ریشه کن شود. کرونا تمام برنامه های ما را بهم ریخت؛ ما قرار بود سال 1399 در 
بازی های المپیک، قهرمانی جهان اعزام شویم که یک سال به تاخیر افتاده و ما در 

اوج تمرینات و مسابقات یک وقفه اجتناب ناپذیر داشتیم.
وی افزود: هدف اصلی ما حضور در بازی های المپیک اســت، همه تالش خود را 
می کنیم تا با تمام توان در این رویداد بزرگ ورزشــی شــرکت کرده و انشاءاهلل با 

فرصت 5 ماهه ای که در اختیار داریم به اوج آمادگی برسیم.
حسینی با اشاره به اردوی مشــترک تیم ملی ایران با بلغارســتان گفت: اردوی 
مشترکی را با این تیم به مدت 20روز در مرکز جهانی تکواندو پیگیری کردیم و بعد 
از آن 14 اسفند به صوفیه اعزام شدیم تا در تورنمنت و اردویی به میزبانی بلغارستان 
شــرکت کنیم. برای حضور در این تورنمنت که پس از گذشت 15 ماه از آخرین 
رویداد برگزار می شد آمادگی خوبی داشتم اما متاسفانه دچار سرماخوردگی شدید 

و تب و لرز شدم و با صالحدید کادرفنی در این رویداد شرکت نکردم.
المپین تکواندو کشــورمان در ادامه خاطرنشان کرد: انشاءاهلل مسابقات قهرمانی 
آسیا در تاریخ تعیین شده برگزار شــود چون قبل از این هم چند مرتبه به تعویق 
افتاد. رقابت های آسیایی با توجه به اینکه قبل از بازی های المپیک برگزار می شود 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، می توانیم خود را محک بزنیم و میزان آمادگی 

خود را بسنجیم.
حسینی در پایان گفت: انشاهلل ویروس کرونا از سراسر دنیا ریشه کن شود و مردم به 
زندگی عادی خود بازگردند. آرزوی سالمتی، تندرستی و شادکامی برای مردم دارم 
و به امید خدا در سال جدید تنها خوشی و شادی بر زندگی شما عزیزان حاکم باشد.
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خانلرخانی: تالش می كنيم ششمين كاپ قهرمانی آسيا را باالی سر ببريم

پاراتکواندو ایران که برای حضور در بازی های پارالمپیک توکیو موفق به کسب دو سهمیه توسط مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی شده است، پیش از آغاز سال جدید 
پنجمین مرحله تمرینی خود را به میزبانی جزیره کیش برگزار کرد و به استراحت چند روزه رفت تا از 15 فروردین پر قدرت تر به اردو بازگردد و برای حضور در این 

رویداد آماده شود.

در ادامه گفت وگو پیام خانلرخانی ســرمربی تیم ملی پاراتکواندو کشــورمان در 
خصوص سالی که سپری شد را می خوانید:

کرونا، تمامی برنامه های ما را معوقه کرد
سال 99، با وجود کرونا سال خوبی نبود و تقریبا می توان گفت تمامی فعالیت ها نیمه 
تعطیل بود؛ بازی های پارالمپیک و قهرمانی آسیا به تعویق افتاد و تا شهریورماه در 

بالتکلیفی به سر می بردیم اما چاره ای هم جز این نداشتیم.
کرونا تمامی برنامه ریزی های و مســیری که برای رسیدن به هدف تعیین کرده 
بودیم بهم ریخت اما خدا را شــکر با پیگیری های که از سوی فدراسیون صورت 
گرفت توانستیم بعد از چندین ماه دوری از شهریورماه تمرینات را در کنار یکدیگر 

آغاز کنیم.
پارالمپین های تکواندو از انگیزه باالیی برخوردار هستند

6 ماه ابتدایی سال اردو تعطیل بود اما بچه ها با اهدافی بزرگ و انگیزه باال تمرینات 
را به صورت مجازی و مستمر زیر نظر کادرفنی پیگیری می کردند و زمانی که در 

اردو حاضر شدند از آمادگی خوبی برخوردار بودند.
خدا را شکر بحران به وجود آمده از شیوع کرونا را تبدیل به فرصت کرده و در این 
زمانی که وجود داشت سعی کردیم بر روی نقاط ضعف و قوت بچه ها کار کنیم تا 

بهترین عملکرد را در رویدادهای پیش رو داشته باشند.
بچه ها آسیب جدی ندارند و از نظر روحی در شرایط خوبی به سر می برند. مهم ترین 
مسابقه ای که پیش از بازی های پارالمپیک در دستور کار داریم، رقابت های قهرمانی 

آسیا است اما تالش می کنیم تا با کشورهای دیگر اردوی تدارکاتی داشته باشیم و 
به بچه ها کمک کنیم. همچنین به دنبال حضور در تورنمنت بین المللی هستیم تا 

مهدی و اصغر قبل از المپیک محک جدی بخورند.
تالش می کنیم ششمین کاپ قهرمانی آسیا را باالی سر ببریم

تیم ملی پاراتکواندو در هر پنج دوره برگزاری رقابت های آسیایی عنوان قهرمانی را 
کسب کرده و ما تالش می کنیم تا ششمین قهرمانی را از آن خود کنیم؛ انشاءاهلل 
در این دوره هم بتوانیم موفق عمل کنیم و پارالمپین های تکواندو بتوانند مبارزات 

تدارکاتی خوبی را پشت سر بگذارند.
آذرماه، بازی های پاراآسیایی را در برنامه داریم

بازی های پاراآسیایی جوانان آذرماه در بحرین برگزار خواهد شد و پاراتکواندو برای 
اولین بار در این رویداد حضور دارد. مســابقات انتخابی جوانان را برای شرکت در 
این رقابت ها برگزار و برترین ها را انتخاب کردیم تا انشاءاهلل از سال جدید وارد اردو 

شوند و در کنار بچه های دیگر تجربه کسب کنند.
امیدوارم همه ورزشکاران در سال 1400 بهترین عملکرد را داشته باشند

در روزهای ابتدایی سال 1400 برای همه آرزوی سالمتی دارم و انشاهلل به دور از بیماری 
و هرگونه اتفاقات ناخوشایند باشد. امیدوارم سالی برای سربلندی ورزش کشور به ویژه 
در بازی های پارالمپیک و پارالمپیک باشد؛ انشاءاهلل تکواندوکاران و پاراتکواندوکاران از 
این آزمون بزرگ سربلند خارج شوند و با کسب بهترین عملکرد و مدال های خوش رنگ، 

دل مردم عزیزمان را شاد کنند.
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كشاورز: پاراتكواندو بانوان، تيم نوپايی است

تیم ملی پاراتکواندو بانوان برای نخستین مرتبه از 18 بهمن ماه اردوی تمرینی خود را با 2 هوگوپوش آغاز کرد تا برای حضور در رویدادهای پیش رو آماده شود؛ پس 
از آن هم مسابقات انتخابی برگزار و 2 تکواندوکار دیگر برای اردونشینی دعوت شدند.

در ادامه گفت و گوی عاطفه کشاورز سرمربی تیم ملی  پاراتکواندو را می خوانید:
پاراتکواندو بانوان، تیم نوپایی است

اردوی تیم ملی پاراتکواندو بانوان برای اولین مرتبه و به صورت رسمی از 18بهمن ماه 
با دو هوگوپوش کار خود را شروع کرد؛ در حال حاضر هم بعد از برگزاری یک دوره 
مسابقات انتخابی در سطح کشــور که در تاریخ 3 اسفندماه انجام شد 2 نفر دیگر 
به تیم ملحق و با 4 بازیکن به همراه مهربانی به عنوان مربی تمرینات را پیگیری 

می کنیم.
پاراتکواندو بانوان تیم نوپایی است و به تازگی وارد این مسیر شده اما همه تالش 
ما این است که با برنامه ریزی در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک شرکت کنیم 
و عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم. بعد از بازگشــت از رقابت های کسب 
ســهمیه تمرینات را برای حضور در مسابقات قهرمانی آســیا به صورت مستمر 

پیگیری می کنیم.

برای کسب آمادگی بچه ها در رویدادهای پیش رو برنامه ریزی کرده ایم
سطح آمادگی بچه ها در ابتدا خیلی پایین بود؛ به همین خاطر برنامه ریزی کردیم 
و تمرینات را قبل از حضور در اردو به صورت مجازی آغاز کردیم تا به آمادگی نسبی 
برسند اما در این مدت پیشرفت قابل توجهی نداشتند و با توجه به زمان کمی که تا 

مسابقات داریم امیدوارم با برنامه ریزی بتوانیم به آمادگی مطلوبی برسیم.
دو مسابقه انتخابی برگزار کردیم اما برای باال بردن سطح فنی باید از بازیکنان جدید 
استفاده کنیم. با توجه به اینکه تیم پاراتکواندو بانوان نوپا است شاید بسیاری اطالع 
نداشته باشند که تیم ملی تشکیل شده اما شرایط ویژه ای برای تمامی افراد فراهم 

شده و همگی می توانند از این فرصت استفاده کنند.
بعد از مسابقات قهرمانی آسیا بازی های پاراآسیایی را پیش رو داریم که در رده سنی 
جوانان برگزار می شود و امیدوارم بتوانیم بازیکنانی را به سطحی از آمادگی برسانیم 

تا در این رویداد شرکت کرده و با کسب بهترین نتایج باعث افتخار کشور شویم.
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پوررهنما: می خواهم با طالی پارالمپيک 
كارنامه افتخاراتم را تكميل كنم

آرزو می کنم با مدال طال پارالمپیک بتوانم کارنامه افتخاراتم تکمیل کنم و برای کسب این نشان همه تالش خود را می کنم.

مهدی پوررهنما پارالمپین تکواندو کشورمان در خصوص سالی که گذشت گفت: 
سال سختی بود چراکه بدترین خبر زندگی ام که تعویق بازی های پارالمپیک بود را 
شنیدم؛ این تعویق ضربه بزرگی به آینده ام زد و حتی زندگی شخصی من را تحت 

تاثیر قرار داد اما به هر حال گذشته و چاره ای نیست.
وی افزود: 6 ماه ابتدایی سال تمرینات ما تعطیل بود و سخت یا آسان گذشت؛ اما در 
این مدت سعی کردم به صورت خصوصی در باشگاه  تمرینات خود را پیگیری کنیم 

تا از شرایط آمادگی خیلی دور نشوم.
پوررهنما در ادامه گفت: کادرفنی برنامه منظم و مدونی را برای ما در نظر گرفته اند 

که طبق آن تا رقابت های پیش رو، جلو می رویم.
وی با اشاره به نخستین حضور پاراتکواندو در بازی های پارالمپیک خاطرنشان کرد: 
من در دوره قبل پارالمپیک که رقابت های پاراتکواندو در آن به صورت نمایشــی 

برگزار شــد، حضور پیدا کردم که بازی را بردم اما مسابقات به صورت نمادین بود 
و اصال قابل قیاس با این دوره نیست. بهترین ها برای کسب بهترین نتیجه در این 

رویداد شرکت خواهند کرد و فکر می کنم روز سختی را در پیش دارم.
پارالمپین تکواندو افزود: خدا را شکر آسیب جدی ندارم و به نظرم از آمادگی باالیی 
برخوردار هستم اما هر روز تالش خود را بیشتر می کنم تا در روز مسابقات در اوج 

آمادگی خود باشم.
پوررهنما با اشاره به برپایی اردو در کیش گفت: تمرین در این جزیزه نقاط مثبت و 
منفی داشت اما به نظرم فاکتورهای مثبت آن بیشتر بود؛ البته امکانات تمرینی در 

کیش به نسبت فدراسیون تکواندو خیلی کمتر است.
وی در پایان گفــت: آرزو می کنم با مدال طال پارالمپیک بتوانم کارنامه افتخاراتم 

تکمیل کنم و برای کسب این نشان همه تالش خود را می کنم.
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رویداد

عزيزی: بازی های پارالمپيک قابل پيش بينی نيست

اولین دوره است که پاراتکواندو به صورت رسمی به بازی های پارالپیک اضافه شده و نمی توان هیچ پیش بینی کرد اما به نظرم تجربه خوبی 
خواهد بود و ورزش جهان منتظر این رویداد است.

اصغرعزیزی پارالمپین تکواندو کشورمان در خصوص سالی که سپری شد گفت: 
سال 1399 برای همه مردم جهان با سختی کرونا و بیماری همراه بود که بر تمامی 
جنبه های زندگی مردم تاثیر گذشته است اما ما از این فرصت استفاده کرده و به 
صورت مجازی تمرینات را زیر نظر کادرفنی پیگیری کردیم تا از ورزش حرفه ای 

عقب نمانیم.
وی افزود: در این 6 ماه که از تمرینات و اردو دور بودیم سعی کردیم آمادگی خود را 
حفظ کنیم که خدا را شکر خوب عمل کردیم و امیدوارم بتوانیم در مسابقات آینده 

بهترین نتیجه را بدست آوریم.
عزیزی با اشــاره به بازی های پارالمپیک خاطرنشــان کرد: اولین دوره است که 
پاراتکواندو به صورت رسمی به بازی های پارالمپیک اضافه شده و نمی توان هیچ 
پیش بینی کرد اما به نظرم تجربه خوبی خواهد بــود و ورزش جهان منتظر این 

رویداد است.
پارالمپین تکواندو ادامه داد: کرونا تاثیرات منفی خود را بر جای گذاشــته و ما را 
از هدف اصلی دور کرده اما این شــرایط برای همه است و باید تالش کنیم از این 

تهدید، فرصت بسازیم.
وی با اشاره به برپایی اردوی تیم ملی در جزیره کیش گفت: با توجه به اینکه شرایط 
آب و هوایی کیش به توکیو نزدیک است، کمیته ملی پارالمپیک اردوی دو هفته ای 

را برای ما در این جزیره در نظر گرفت و به نظرم بسیار مفید بود.
عزیزی در پایان گفت: از تمام مســئولین فدراسیون تکواندو و ارکان کمیته ملی 
پارالمپیک به خاطر امکاناتی که در اختیار ما گذاشتند تشکر می کنم. کادرفنی در 
این مدت زحمات زیادی برای ما کشیده اند و امیدوارم با کسب مدال طال بتوانیم 

زحمات آنها را جبران کنیم.






