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خــدا را شــاکریم کــه تالش های 
صادقانــه همراه بــا برنامه محوری 
و انضبــاط اداری مجموعه تکواندو 
کشور به ثمر نشست و شاهد استمرار 
موفقیت ها در سال جاری نیز بودیم. 
جوانان ایــن مرز بوم توانســتند به 
دفعات پرچم پرافتخار ایران اسالمی 
را در اقصی نقاط دنیــا به اهتزاز در 
آورده و طنیــن زیبای ســرود ملی 
کشــورمان ذائقــه خانــواده بزرگ 

تکواندو را شیرین کرد.

این موفقیت هــا نه تنهــا در حوزه 
قهرمانی بلکــه در زمینــه علمی و 
آموزشی، حمایت از تولیدات و لوازم 
و تجهیزات تولیــد داخل تکواندو و 
آزمون هــای بین المللــی نیز ادامه 

پیدا کرد.

در ادامه مســیر نیــز برنامه ریزی و 
هدف گذاری مناسبی در حوزه های 
قهرمانی، همگانی و توسعه تکواندو 
بــرای چهار ســال آینــده در نظر 

گرفته ایم.
مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان 
و کســب ســهمیه المپیک جوانان، 
رقابت هــای قهرمانــی آســیا که 
خردادماه به میزبانــی ویتنام انجام 
می شــود و پس از آن هم بازی های 
آســیایی جاکارتــا کــه برخــالف 

دوره های قبل با 5 نماینده در بخش 
کیوروگــی و دو نماینــده در بخش 
پومســه برگزار مي گردد، همچنین 
5 دوره مســابقات گرندپــری را در 
ســال 2018 پیش رو داریــم که با 
برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم 
به نتایج دلخواه برسیم و دل جامعه 

تکواندو و ملت ایران را شاد کنیم.

تکواندو بانوان مســیر خــود را پیدا 
کرده، در این بخش از سال ها پیش 
با رویکرد اســتعدادیابي علمي، ریل 
گذاری صحیحــی صورت گرفته که 
می توان آثار مثبت آن را مشــاهده 
کرد؛ همچنان حمایت های خود را از 
این بخش ادامه می دهیم تا بتوانیم 
به اهدافی که برای این بخش برنامه 

ریزي کرده ایم برسیم.
با گذشــت ســه دهــه از برگزاری 
آزمون هــا بــا هدف چابک ســازی 
سیســتم و بــه حداقل رســاندن 
مشــکالت هنرجویــان بــه کمیته 
پژوهــش ماموریت دادیم تا شــیوه 
برگزاری آزمون ها را بررسي و نقاط 
ضعف و قوت آن استخراج نماید. در 
همین راستا شیوه جدید تدوین و در 

مرحله آزمایش می باشد.
ارتباط خوبی نیز بــا مرکز آموزش 
جهانــی تکواندو برقــرار کرده ایم و 
برنامه هــای ما بــرای ارتقای دانش 

فنی مربیان و اخــذ گواهینامه های 
بین المللــی در این بخــش با دقت 
در حال پیگیری اســت. آزمون های 
کوکــی وان مرحلــه ورود به عرصه 
جهانی اســت و در دو سال اخیر دو 
دوره این آزمون را به صورت جهشي 
در ایران برگــزار کردیم که منجر به 
ارتقا بیش از 700 تکواندوکار ایراني 
گردید. همچنین برگزاري دوره هاي 
مربیگــري و داوري بین المللــي در 
اولویت های فدراســیون اســت که 
امیــدوارم تکوانــدوکاران از ایــن 
فرصت ها در راستای رشد و ارتقای 
تکوانــدو ایران بهره بــرده و به طور 
منظم نســبت به بروزرساني احکام 
کمربنــد، مربیگــري و داوري خود 

اقدام نمایند. 
در سال آینده نیز به صورت هدفمند 
سیاســت حمایت از تولید کنندگان 
داخلی لــوازم و تجهیــزات تکواندو 
را همچون گذشــته ادامه خواهیم 
داد و تالش ما این است که از تولید 
کنندگان هوگو، جوراب الکترونیکی، 
کاله و سیســتم های داوری ساخت 
داخــل حمایت و در مســابقات نیز 
همانند ســال جاری از آن استفاده 
کنیم. خدا را شــاکریم که امســال 
توانســتیم مســابقات لیگ تکواندو 
و قهرمانی کشــور در تمام رده های 
ســنی را با تجهیزات ساخت داخل 

برگزار کنیم و مصمم هستیم انگیزه 
الزم میان تولیدکننــدگان داخلی 
برای تولید محصول بــا کیفیت باال 
را به وجود بیاوریم تا با ایجاد فضایی 
رقابتی شــاهد تولیــد محصوالت با 

کیفیت و قیمت مناسب باشیم.
تغییر الزمه پیشرفت است، درب های 
فدراسیون به روی تمام دوستداران و 
دلسوزان این رشته باز است و دست 
هرکسی که فکر می کند می تواند به 
این رشــته کمک کنــد را به گرمی 
می فشاریم، دوســتداران این رشته 
را به توجــه به بیانات مقــام معظم 
رهبری که در دیدار اعضای شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی با ایشان 
مطرح شد، دعوت کرد و خاطر نشان 
ســاخت: بر اســاس فرمایش رهبر 
معظم انقــالب نقد بایــد منصفانه 
و مســئوالنه باشــد نه نقد همراه با 
تهمت. نقد و نقد پذیری واجب است، 
تهمت و لجن پراکنی حرام است. نقد 
با تهمت زدن و تکــرار کردن حرف 
دشمن فرق دارد. نقد باید منصفانه و 
عاقالنه و مسئوالنه باشد. سیاه نمایی 

هنر نیست.
امیدکــه پرچم مقــدس جمهوری 
اســالمی ایران همواره بر قله های 
افتخار و بــر بلندای بــام جهان در 

اهتزار باشد.





 مرحله سوم  لندن - انگلستان
 مرحله فینال آبیجان- ساحل عاج

 
گرند پری
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دو نقره و یک برنز 
ایرانی ها در مرحله سوم و فینال گرندپری سال 2018           

جشن هفتمین مدال گرندپری 
توسط مردانی در لندن

 یک ماه پس از پایان دومین مرحله 
مسابقات گرندپری در مراکش، لندن 
آوردگاه مرحله سوم گرندپری بود که 
از تاریــخ  28 مهرماه میزبان 32 نفر 
برتر اوزان المپیکی بود و ملی پوشان 
تکواندو ایران نیز با 5 هوگوپوش برای 
کسب دســتاوردی دیگر به رقابت با 

حریفان خود می پرداختند.
تکواندو ایران که در دو مرحله گذشته 
این رقابت ها موفق به کسب دو نشان 
برنز توســط محمد کاظمی و فرزان 
عاشورزاده شــده بود در شرایطی با 
امیدواری بیشــتری در مسکو حاضر 
شد که امیدوار به کسب نتایج بهتری 

نسبت به دو مرحله گذشته بود.  
آرمین هادی پور و فرزان عاشورزاده 

در وزن اول المپیک )58- کیلوگرم(، 
میرهاشــم حســینی و ابوالفضــل 
یعقوبــی در وزن دوم المپیک )68- 
کیلوگرم( و ســجاد مردانی در وزن 
چهــارم المپیــک )80+ کیلوگرم(، 
نماینــدگان ایران در ایــن رقابت ها 
بودند و کادرفنی تیــم ملی نیز پس 
از اســتفاده از محمد کاظمی در دو 
مرحله گذشته این بار به او استراحت 

داده بود. 
ن  لمپیــک، فــرزا ول ا در وزن ا
عاشــورزاده پس از اســتراحت در 
دور نخســت، در مرحلــه بعــد بــا 
"  اســتپان دیمیتــرو" از مولداوی 
پیکار کــرد و موفق بــه برتری 17 
بــر 19 مقابل رقیب شــد. فرزان در 
مرحله یک چهــارم نهایی به مصاف 
"میخائیل آرتونوموف" روس رفت و 

تکواندو ایران که در مرحله اول و دوم مسابقات گرندپری موفق به کسب دو مدال برنز شده بود؛ مرحله 
سوم و فینال این مسابقات را با کسب 2 مدال نقره و یک برنز به پایان رساند تا جمع آوری امتیاز توسط 

نمایندگان کشورمان برای حضور در بازی های المپیک 2020 توکیو در سال 2018 به پایان رسد.
مهدی منرصف
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مغلوب تکواندوکا روس شد تا از دور 
مسابقات کنار برود. 

در همیــن وزن آرمین هادی پور که 
در نخســتین گرندپری سال 2017 
نــاکام مانده بود با انگیزه بیشــتری 
در روسیه حاضر شده بود. هادی پور 
در دور نخســت با "صالح الدین بن 
صالح" بلژیکی دیــدار کرد و موفق 
شد با نتیجه 11 بر 5 از سد نماینده 

بلژیک عبور کند. 
هادی پــور در مرحله بعــد با "جک 
وولی" ایرلندی به رقابت پرداخت و با 
برتری 20 بر 13 به مرحله نیمه نهایی 
صعــود کند. هادی پور بــا انگیزه در 
این مرحله نیز پس از تســاوی 7-7 
مقابل "هانپراب" تایلندی در وقت 
قانونی موفق به برتری در راند طالیی 
مقابــل تکواندوکار تایلندی شــد تا 
اولین حضور خود را در دیدار نهایی 

مسابقات گرندپری را تجربه کند. 
آرمین در دیدار نهایی نیز به مصاف 

"میخائیل آرتومونوف" از روســیه 
رفت و مانند فرزان عاشورزاده مغلوب 
این حریف توانمند شد. هادی پور در 
دیدار نهایی با نتیجه 3 بر صفر مقابل 
نایب قهرمان مسابقات جهانی موجو 
کره جنوبی شــد تا اولین مدال خود 
را از مسابقات گرندپری کسب کند. 

اما در وزن دوم المپیک، میرهاشــم 
حسینی و ابوالفضل یعقوبی با رقبای 
خود پیکار کردند و متاسفانه توفیقی 
در کسب مدال نداشــتند. حسینی 
با شکست مقابل "یو جن هوآنگ" 
چین تایپه ای  وداعــی زودهنگام با 

مسابقات داشت. 
یعقوبی نیز در شرایط به مسکو اعزام 
شــده بود که بعد از عــدم توفیق در 
مرحله نخســت گرندپری در روسیه 
با تصمیم کادرفنی در مراکش حاضر 
نشــد تا برای حضور در لندن آماده 
شود. ابوالفضل پس از استراحت در 
دور نخســت با نتیجه 14 بر 8 از سد 

" دنی آندران رازیک" از کرواســی 
گذشت تا به مرحله یک چهارم نهایی 
صعــود کند. رقیب یعقوبــی در این 
مرحله" احمد ابوغــاش" پدیده و 
قهرمان المپیک ریو از کشــور اردن 
بود. تکواندوکار اردنی که با کســب 
مدال برنز قهرمانی جهان در ســال 
2017 نشــان داد مــدال طــالی 
المپیــک ریو او اتفاقی نبوده اســت 
مقابــل یعقوبــی نیز پیروز شــد تا 
نماینــدگان وزن دوم تکواندو ایران 

بدون دستاورد بمانند. 
لندن اما برای مردانی خوش یمن بود 
و این قهرمان با اخالق سنگین وزن 
ایران را به هفتمین مــدال خود در 
گرندپری رساند. مردانی که تا پیش 
از مسکو با کسب دو طال، یک نقره و 
سه برنز دستاورد خوبی از رقابت های 
گرندپری داشــت در این مسابقات 
پس از اســتراحت در دور نخســت 
به مصاف " ســیدو گیانه" ساحلی 

عاجی رفت و به راحتی با نتیجه 11 
بر صفر از سد قهرمان، نایب قهرمان 
و نفر سوم مسابقات قهرمانی آفریقا 

گذشت. 
ســجاد در یک چهارم نهایــی نیز با 
برتری قاطع 21 بر 9 مقابل " آیوان 
تراجکویک" از اســلوونی به دیدار 
نیمه نهایی صعود کــرد. " این کیو 
دون" کره ای حریف سجاد در مرحله 
نیمه نهایی بود. دیداری که با برتری 5 
بر صفر سجاد در پایان دو راند ابتدایی 
همراه بود اما در پایان راند ســوم با 
عقب نشینی بیش از حد مردانی در 
نهایت به تساوی 5-5 رسید. مردانی 
و حریف کــره ای در راند طالیی نیز 
موفق به کســب امتیــاز از یکدیگر 
نشــدند تا در نهایت با رای سیستم 
داوری حریف کره ای به دیدار نهایی 
صعود و مردانی چهارمین مدال برنز 
خود را از مسابقات گرندپری کسب 

کند.



MARCH - SEP 2017 10

پایان فصل همکاری بی باک 
با تیم ملی تکواندو 

مسابقات گرندپری ســال 2017 با 
برگزاری مرحله نهایی این مسابقات 
در شهر "آبیجان" ســاحل عاج در 
تاریــخ 12 آذرماه به پایان رســید تا 
پرونــده این مســابقات در پنجمین 
سال برگزاری نیز بسته شود. تیم ملی 
تکواندو کشــورمان در مرحله نهایی 
این مســابقات که با حضــور 16 نفر 
برتر رنکینگ المپیک برگزار شد نیز 

4 نماینده داشت. 
آرمین هادی پور و فرزان عاشورزاده در 
وزن نخست المپیک، ابوالفضل یعقوبی 
در وزن دوم المپیک و سجاد مردانی 
در وزن چهارم المپیک، چهار نماینده 
کشــورمان بودند که مجــوز حضور 
در آبیجــان را دریافت کــرده بودند. 
نمایندگان تکواندو کشورمان که در 
مراحل گذشــته موفق به کسب یک 
مدال نقره توســط آرمین هادی پورو 

سه برنز توسط محمد کاظمی، فرزان 
عاشورزاده و سجاد مردانی شده بودند 
با انگیزه کســب مدال طال به ساحل 

عاج اعزام شدند.
آرمین هادی پور نخســتین نماینده 
تکوانــدو ایــران در دور نخســت به 
مصاف " صفوان خلیل" تکواندوکار 
باسابقه استرالیایی رفت تا در صورت 
برتری مقابل این تکواندوکار، حریف 
عاشــورزاده در دور بعدی شــود اما 
شکســت 9 بر 7 آرمین باعث شد تا 
پرونده حضور در ســاحل عاج خیلی 

زود بسته شود. 
با شکســت هادی پــور تمــام امید 
کادرفنی در وزن نخســت به فرزان 
عاشورزاده پرانگیزه دوخته شد. فرزان 
کار خود را با برتری قاطعانه 28 بر 12 
مقابل " مکس کاتر" انگلیســی آغاز 
کرد تا برای رقبای خود خط و نشان 
بکشد. عاشورزاده در دور دوم پس از 
عدم صعود آرمین هادی پور به مصاف 

" صفوان خلیل" اســترالیایی رفت 
تا با برتری 7 بر 6 نــه تنها به مرحله 
نیمه نهایی صعود کنــد، بلکه انتقام 
هادی پــور را نیز از ایــن تکواندوکار 

استرالیایی بگیرد. 
حریــف نیمه نهایی امــا "میخائیل 
آرتامونــوف" روس بود کــه پیش از 
این دو بار در مسابقات قهرمانی جهان 
2017 موجو کره جنوبی و گرندپری 
مسکو 2017 موفق به شکست فرزان 
عاشورزاده شده بود و در فینال نیز از 
سد هادی پور گذشته بود. با این وجود 
انگیزه فرزان برای جبران شکست های 
گذشته باعث شد تا سونامی تکواندو 
ایران با برتری 11 بــر 7 مقابل نایب 
قهرمان 2017 جهان انتقام دیدارهای 
گذشــته را گرفته و  تا تنها یک گام تا 

کسب مدال طال فاصله داشته باشد. 
عاشــورزاده در دیدار نهایی نیز با " 
تای هون کیم" کــره ای دیدار کرد 
کــه در کارنامه خــود 2 مدال طالی 

مســابقات جهانی، برنز المپیک ریوو 
طالی بازی های آســیایی و قهرمانی 
آســیا را داشــت. فرزان پیش از این 
یک بار مقابل ایــن حریف کره ای در 
فینال گرندپــری 2015 دیدار کرده 
بود و قصد داشت با شکست او پرونده 
انتقام از رقبای خود را تکمیل کند اما 
شکســت 14 بر 2 مانع از این مهم و 
کسب مدال طالی فرزان عاشورزاده 

در فینال گرندپری شد. 
ابوالفضل یعقوبی نیز در شــرایطی به 
مرحله فینال گرندپــری 2017 راه 
یافت که در دو مرحله گذشته در لندن 
و مسکو عملکرد مناسبی نداشت و از 
دور مسابقات کنار رفته بود. یعقوبی 
برای جبران عملکرد مراحل گذشته 
خود با حذف قهرمان المپیک 2016 
ریو کار خود را آغار کرد و با نتیجه 10 
بر 3 از سد " شوآی ژائو" از چین تایپه 
گذشت. قرعه ســخت یعقوبی باعث 
شــد تا او در دومین گام به مصاف " 
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دای هون لی" هوگوپوش نابغه دنیای 
تکواندو برود. 

کسب 3 طال مســابقات جهانی، یک 
نقره و یــک برنز المپیــک و 7 مدال 
طالی مسابقات گرندپری نشان دهنده 
کار سخت یعقوبی مقابل تکواندوکار 
کره ای بود و در نهایت نیز شکست 25 
بر 14 ابوالفضل باعث شد تا او دست 
خالی مســابقات گرندپری در ســال 

2017 را ترک کند. 
سجاد مردانی آخرین نماینده تکواندو 
ایــران در ســال 2017 مســابقات 
گرندپری بود. مردانی  بعد از کســب 
نشان برنز مســابقات لندن با انگیزه 
کسب ســومین طال و هت تریک در 
فینال های این مســابقات در آبیجان 
حاضر شــد و با برتری قاطع 22 بر 7 
مقابل " مبار دیای" فرانسوی، انگیزه 

باالی خود برای این مهم نشان داد. 
مردانی در دومین دیــدار به مصاف 
"دیمیتــری شــوکین" قهرمــان 
مسابقات قهرمانی آسیا 2016 رفت 
و در دیداری تماشایی با نتیجه 9 بر 7  
سد تکواندوکار باتجربه ازبکستان عبور 
کرد تا حریف "کیــو دو این" رقیب 
آشــنای کره ای خود شود. مردانی در 
دیدار نیمه نهایــی گرندپری لندن با 
این تکواندوکار کــره ای دیدار کرده 
بود و در نهایت با بدشانسی به واسطه 
انتخاب سیســتم از حضور در دیدار 

نهایی بازمانده بود. 
مردانی که به خوبی می دانست چشم 
امید تکواندو ایران برای کسب مدال 
طال در رقابت های گرندپری 2017 به 
او دوخته شده است با این فشار روانی 
در میــدان حاضر شــد و در نهایت با 
شکســت 12 بر 7 به کار خود خاتمه 
داد تا به دیدار رده بندی راه پیدا کند. 
مردانی که از رســیدن به مدال طال نا 
امید شــده بود برای کسب هشتمین 
مدال گرندپری خود و پنجمین مدال 
برنز به مصاف "ایســوفو" از نیجریه 
رفت اما به واســطه روحیه نامناسب 
از عــدم حضــور در دیــدار نهایی با 
عملکردی بی انگیــزه با نتیجه 11 بر 
3 مغلوب حریف خود شــد تا پرونده 
تکواندوکاران کشورمان با کسب یک 
مدال نقره در مرحله نهایی گرندپری 

سال 2017 بسته شود. 
تکواندو ایران در ســال 2017 نهایت 
با کســب دو مدال نقره توسط آرمین 
هادی پور و فرزان عاشــورزاده و سه 
برنز توســط محمد کاظمــی، فرزان 

عاشورزاده و سجاد مردانی به کار خود 
خاتمه داد.

او دوخته شده است با این فشار روانی 
در میــدان حاضر شــد و در نهایت با 
شکســت 12 بر 7 به کار خود خاتمه 
داد تا به دیدار رده بندی راه پیدا کند. 
مردانی که از رســیدن به مدال طال نا 
امید شــده بود برای کسب هشتمین 
مدال گرندپری خود و پنجمین مدال 
برنز به مصاف "ایســوفو" از نیجریه 
رفت اما به واســطه روحیه نامناسب 
از عــدم حضــور در دیــدار نهایی با 
عملکردی بی انگیــزه با نتیجه 11 بر 
3 مغلوب حریف خود شــد تا پرونده 
تکواندوکاران کشورمان با کسب یک 

مدال نقره در مرحله نهایی گرندپری 
سال 2017 بسته شود. 

تکواندو ایران در ســال 2017 نهایت 
با کسب دو مدال نقره توسط آرمین 
هادی پور و فرزان عاشــورزاده و سه 
برنز توســط محمد کاظمــی، فرزان 
عاشورزاده و سجاد مردانی به کار خود 

خاتمه داد.



 قهرمانی جهان 
 بازی های آیواز

 
پاراتکواندو
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تیم ملی پاراتکواندوی کشورمان با کسب یک مدال طال و دو برنز توانست عنوان چهارمی رقابت های جهانی را به نام خود ثبت نماید و 
مهدی پور رهنما نیز به عنوان فنی ترین بازیکن جهان معرفی شد.

این رقابت ها در شــرایطی در سالن 
»کاپرباکــس آرنا« لنــدن برگزار 
شــد که 257 تکوانــدوکار )164 
کیوروگی، 93 پومسه( از 59 کشور 
در این دوره از مســابقات شــرکت 
کردند و بــا توجه بــه اینکه مرزی 
برای تعداد شرکت کنندگان وجود 
نداشــت برخی تیم ها با تعداد قابل 
توجهی بازیکن حضــور پیدا کرده 
بودند که قطعا در کسب عنوان برای 

آنها بی تاثیر نبود.
در پایان هفتمین دوره مســابقات 
تیم ملــی  ن  جهــا نــی  ما قهر
پاراتکواندوی کشــورمان که تنها با 
5 نماینده در ایــن رقابت ها حضور 

پیدا کرده بود با کسب یک مدال طال 
)مهدی پوررهنمــا(، 2 برنز )احمد 
نریمانی و ســعید صادقیان پور( و 9 
امتیاز موفق شد عنوان چهارم جهان 

را به خود اختصاص دهد.
تیم روسیه با 5 مدال طال، یک نقره، 
5 برنز و 43 امتیاز عنوان قهرمانی را 
به نام خود ثبت کرد و این در حالی 
بود که با توجه به اینکه در مسابقات 
پارا محدودیتی برای تعداد شرکت 
کنندگان یــک تیم وجود ندارد این 
تیم با 18 نماینده حضور پیدا کرده 

بود.
 تیم ترکیه با یک طال، 3 نقره، 2 برنز 
و 18 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم 

قزاقســتان با 2 طال و 14 امتیاز بر 
سکوی سومی ایستاد.

امــا مهــدی پوررهنمــا نماینــده 
آینده دار کشــورمان کــه پیش از 
این نیــز عملکرد قابــل توجهی را 
در کارنامه خــود ثبت کرده بود، در 
این رقابت ها توانســت بــا مبارزات 
مقتدرانه خــود عنــوان فنی ترین 

بازیکن را به خود اختصاص دهد.
تیم ملــی پاراتکوانــدو کشــورمان 
توانســت با حضــور در رقابت های 
آسیایی، قهرمانی جهان و بازی های 
جهانــی آیــواز بــه موفقیت های 
چشمگیری برسد و این قدرت نمایی 
می تواند نویدبخش روزهای هرچه 

درخشــان تر برای این بخش باشد و 
همچنین در بازی هــای پارالمپیک 
2020 شــاهد مــدال آوری ایــن 
تکواندوکاران غیور و باانگیزه باشیم.

هدایــت این تیــم برعهــده »پیام 
خانلرخانــی« به عنوان ســرمربی 
و»مهدی احمدی« به عنوان مربی 
بود و مســعود لشــکر نیز به عنوان 
سرپرست در کنار تیم حضور داشت.

گفتنی اســت؛ امتیاز این رقابت ها 
G10 بود و به نفر اول 100 امتیاز، 
نفر دوم 60 امتیاز و نفرات سوم 36 
امتیاز در راســتای کســب سهمیه 
پارالمپیــک2020 توکیــو تعلــق 

گرفت.

3 طال و برنز حاصل تالش نمایندگان 
کشورمـان در میدان جهـانی
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تیم ملی پاراتکواندوی کشورمان با کسب 4 مدال طال و یک برنز توانست با شایســتگی عنوان نخست هفتمین دوره بازی های جهانی 
آیواز را به خود اختصاص دهد. 

14 سال پیش آیواز )فدراسیون بین 
المللی ورزش هــای ویلچری و قطع 
عضــو( نخســتین دوره از بازی های 
جهانــی خــود را برگزار کــرد. این 
مسابقات که هر دو سال یک بار برگزار 
می شود، از سال 2007 کارخودرا آغاز 
کــرد و هفتمین دوره اش در ســال 
2017 به میزبانی »ویال رئال دسانتو 

آنتونیو« پرتغال برگزار شد. 
خبر خوش بــرای پاراتکواندو اما این 
بود که ایــن ورزش در ایــن دوره از 
بازی ها به صورت رســمی به لیست 

مسابقات اضافه شده است. 
پاراتکوانــدو در ششــمین دوره از 
بازی های جهانی آیواز با تفاهمنامه ای 
که میان فدراسیون آیواز و فدراسیون 

جهانی شــکل گرفت، در میانه راه به 
همراه چند رشــته دیگر به مسابقات 
راه یافت اما پــس از آن با حضور در 
لیست اولیه، رسما برگزار کننده یکی 

از مسابقات این بازی ها است.
امــا هفتمیــن دوره این مســابقات 
اهمیــت ویژه تری پیدا کــرده بود و 
تیم های شرکت کننده مدت ها برای 
درخشش در این میدان تالش کرده 
بودند تا از همین ابتــدای راه چهره 
مدعی به خود بگیرنــد و از طرفی با 
امتیاز این مسابقات به ذخایر امتیازی 
خود برای رســیدن بــه پارالمپیک 

2020 اضافه نمایند.
تیم ملی پاراتکواندوی کشــورمان با 
 ،)K 42( ترکیب سعید صادقیان پور

مهدی پوررهنمــا )k44(، محمود 
جعفــرزاده )k44(، احمد نریمانی 
)K 42(، اصغــر عزیــزی )k44( و 
حامد حق شناس )K44(  به مصاف 
رقبای خود رفــت  که در این ترکیب 
3 نفر از هوگوپوشان سابقه حضور در 

این میدان را داشتند.
نمایندگان کشــورمان در پایان این 
رقابت ها موفق شدند با کسب 4 مدال 
طال )مهدی پوررهنما، اصغر عزیزی، 
احمد نریمانی و سعید صادقیان پور( 
و یک برنز )محمود جعفرزاده( جایگاه 
اول جدول رده بنــدی را به نام خود 

ثبت کنند.
تیم ترکیه بــا یک مدال طال، دو نقره 
و دو برنــز در رده دوم قــرار گرفت، 

آذربایجــان با یک مــدال طال، یک 
نقره و سه برنز جایگاه سوم را به خود 
اختصاص داد و روسیه نیز با یک طال، 

یک نقره و یک برنز چهارم شد.
پیام خانلرخاني سرمربیگری و مهدی 
احمــدی مربیگری تیــم را برعهده 
داشت. مسعود لشکری نیز به عنوان 

سرپرست تیم را همراهی کرد.
نکته حائز اهمیــت در این رقابت ها 
امتیازات المپیکی بــود؛ امتیاز این 
رقابت ها G6 بود و  بــه نفر اول 60 
امتیاز، نفر دوم 36 امتیــاز و نفرات 
سوم 24,60 امتیاز در راستای کسب 
ســهمیه پارالمپیــک 2020 توکیو 

تعلق گرفت.

قهرمانی پاراتکواندودر بازی های 
جهانی آیواز



 ساحل عاج-آبیجان2018

 
جام جهانی
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بزرگترین و معروف ترین شهر فرانسوی 
زبان ساحل عاج، یعنی »آبیجان« 14 و 
15 آذر میزبان رویدادی مهم در تکواندو 
جهان بــود، درســت بالفاصله پس از 
میزبانی مرحله نهایی رقابت های جایزه 
بزرگ؛ مســابقاتی با شــکل و شمایل 
متفاوت کــه جذابیت خــاص خود را 

داشت. 
تغییرات، راهی برای جذب 

سکو  
رقابت هــای جــام جهانــی تکواندو 
از ابتــدای راه انــدازی فاصلــه زمانی 
مشــخصی برای برگزاری نداشــت و 
فدراسیون جهانی در ابتدا این مسابقات 
را همچون پیکارهای جهانی به صورت 
انفرادی برگزار می کرد اما پس از طرح 
حذف تکوانــدو از بازی های المپیک، 
مسئوالن فدراســیون جهانی به فکر 
انجام تغییراتی برای این رشته افتاده تا 
عالوه بر کمتر کردن دخالت داوران در 
نتایج مسابقات، به فکر افزایش جذابیت 
رقابت ها و جذب تماشاگر برای آن هم 
باشند.  درجام جهانی تکواندو با سبک و 
سیاق جدید، عالوه بر انجام مسابقات 
به صورت تیمی، زمانی تقریبا مشخص 
برای برگزاری آن تعیین شد که تکواندو 
ایران در همــه دوره های آن به جز یک 

سال شرکت داشته است.
مسابقات جام جهانی تکواندو با دعوت 
از بهترین تیم های تکواندو جهان در 2 
بخش مردان و بانوان برگزار می شود که 
با تغییر قوانین مسابقات، تکواندوکاران 
ابتدا با دو رنگ لباس قرمز و آبی به روی 
شــیاپ چانگ می رفتند اما حاال لباس 
مصوب تکواندوکار به رنگ سفید سابق 

بازگشته اســت. تیم های پنج تا هفت 
نفره با تکوانــدوکاران ذخیره، تعیین 
مجموع اوزان بــرای تیم های مردان و 
بانوان، تعویض نامحدود، زمان متفاوت 
و حضور تکواندوکاران کشورهای دیگر 
در یک تیم بــه عنوان یــار کمکی از 
جمله قوانینی اســت که در این سالها 
برای رقابت های جام جهانی تعیین و 

دستخوش تغییر نیز شده است.
اما ایران که از چهارمین دوره مسابقات 
جام جهانی کم و بیش در این مسابقات 
شرکت کرده است، در مجموع 15 دوره 
حضورش، صاحب سه عنوان قهرمانی، 
هشت سکوی نایب قهرمانی، یک مقام 
سومی و یک پنجمی شده است. از این 
تعداد عنوان، 2 قهرمانــی، 3 دومی و 
یک مقام سومی از سال 2009 به بعد با 
سبک جدید مسابقات به صورت تیمی 
برای ایران بدست آمده است. در سالهای 
اخیر با راه اندازی رقابت های گرندپری 
)جایزه بزرگ( برای کســب امتیازات 
المپیکی در چند مرحله در طول سال، 
مرحلــه نهایی آن به طــور همزمان با 
رقابت های جام جهانی میزبانی می شود.

مسیر قهرمانی در آبیجان
تکواندو ایران اگر چه توفیقی در رقابت 
های جام جهانی 2016 باکو نداشــت، 
اما توانست با یک تصمیم و تغییر خود 
را بــار دیگر روی قلــه قهرمانی ببیند. 
پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر سال 
96 و مسابقات جام جهانی ساحل عاج، 
نخستین دوره رقابت های لیگ به شیوه 
جام جهانی به صورت داخلی برگزار شد 
تا راهی برای تمرین تکواندوکاران با نوع 
جدید مبارزات باشد. پاداش تیم قهرمان 

هم حضور در مســابقات جام جهانی 
ساحل عاج تعیین شد. با قهرمانی تیم 
دانشگاه آزاد، فدراسیون تکواندو تصمیم 
گرفت این تیم را به عنوان نماینده ایران 

راهی ساحل عاج کند.
با دعوت فدراســیون جهانی از بهترین 
تیم ها بــرای حضور در جــام جهانی 
2017، تکواندو ایران هم به طور رسمی 
در بین هشت تیم برتر جام بیست و یکم 
جای گرفت و با انجام قرعه کشی در دور 
مقدماتی با تیم های چین، نیجر وساحل 

عاج هم گروه شد.
سالن »تریچویله« شهر آبیجان شاهد 
شکست 58 بر 51 و 37 بر 14 تیم های 
چین و نیجــر در دور گروهی بود اما در 
بازی ســوم تیم میزبان از رویارویی با 
تیم کشورمان انصراف داد تا شاگردان 
سیدنعمت خلیفه سرمربی تیم ایران به 
عنوان تیم نخست راهی دور بعدی شود. 
در مرحله نیمه نهایــی تکواندوکاران 
ایرانــی مقابــل رقیب دیرینــه یعنی 
کره جنوبی به برتری 55 بر 38 رسیدند 
و گام به دیــدار پایانی گذاشــتند. در 
فینال جذاب مســابقات جــام جهانی 
تکوانــدوکاران تیم ایــران 34 بر 33 
روسیه را شکست دادند و برای سومین 
بار قهرمان مسابقات جام جهانی شدند.

ســروش احمــدی، هــادی تیــران 
ولی پور، سیدحسین احسانی، مهدی 
خدابخشــی، ســعید رجبی و عرفان 
ناظمی ترکیب تیم دانشگاه آزاد اسالمی 
را در این رقابت ها تشکیل می دادند که 
هدایت آن برعهده سیدنعمت خلیفه به 
عنوان سرمربی، رضا ایمان زاده به عنوان 
مربــی و علی رضایی به عنــوان مربی 

بدنساز بود. ساحل عاج و کره جنوبی هم 
به طور مشترک سکوی سومی جام را 

بدست آوردند.
برای مســابقات جام جهانی امتیازات 
المپیکی نیز در نظر گرفته شده است. در 
پایان جام بیست و یکم به تکواندوکاران 
تیم های اول تا چهارم به ترتیب 20، 12، 
7.2 و 4.32 امتیاز در رنکینگ المپیکی 

تعلق گرفت.
3 قهرمانی با 3 سرمربی

نخستین قهرمانی ایران در رقابت های 
جام جهانی با سرمربیگری غالمحسن 
ذوالقدری مربی با تجربه تکواندو ایران 
بدست آمد. مسابقات »لیون« فرانسه 
در سال 2000 که به سبک قدیمی و 
به صورت انفرادی برگزار شد و در آن 
مهدی بی باک و هادی ســاعی طال 
گرفتند و فرهاد اصالنی و مجید افالکی 
هم 2 مدال نقره کسب کردند تا ایران 

روی سکوی قهرمانی قرار بگیرد.
اما تیم تحت هدایت رضا مهماندوست 
در رقابت های 2010 » ارومچی«چین 
بــرای دومین بار تکوانــدوی ایران را 
قهرمان مســابقات جام جهانی کرد. 
رقابت هایی که بــه صورت تیمی اجرا 

شد. 
قاره سیاه یادآور خاطرات خوبی است. 
مهدی بی باک در سال 1997 در قاهره 
مصر نخســتین طالی جام جهانی را 
بــرای تکواندوی ایران کســب کرد و 
سومین قهرمانی جام جهانی نیز این 
دوره در شهر »آبیجان« ساحل عاج در 
غرب آفریقا از آن شاگردان سیدنعمت 

خلیفه شد.

انسیه بحری

شاید بهترین اتفاق سال 96 برای تکواندو، در مسابقات جام جهانی 2017 ساحل عاج رقم خورد؛ جایی در غرب آفریقا، وقتی 
که گام های قدرتمند تکواندوکاران ایرانی آنها را به سکوی قهرمانی رساند.







 انفرادی
 تیمی 

 
گرنداسلم
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ایران نخستین تیم قهرمان در مسابقات گرندِاسلم

سال گذشته فدراسیون جهانی تکواندو دستی در تقویم مسابقات خود برد تا یک میدان جذاب دیگر را برای هوگوپوشان و طرفداران 
این ورزش خلق کند. این میدان چیزی نبود جز مسابقات گرنداِسلم که "ووشی" چین میزبانی آن را برعهده داشت. 

نخستین دوره مسابقات گرنداسلم در 
حالی برگزار شــد که این میدان یک 
فرصت طالیی برای هوگوپوشــان به 
حساب می آمد. از یک سو این مسابقات 
یک راه تازه برای رسیدن به المپیک 
2020 بود و از سوی دیگر پاداش های 
دالری آن )70، 20 و 10 هزار دالری 
به نفرات اول تا سوم( هر تکواندوکاری 
را وسوسه می کرد تا برای رسیدن به 

ســکو بجنگد.  همچنین هوگوپوشی 
که بتواند بیشــترین امتیــازات را از 
مسابقات گرنداِســلم تا سال 2019 
کســب کند، بلیت المپیک به نامش 

می خورد. 
مســابقات گرنداِســلم در دو بخش 
تیمی و انفرادی در پنج مرحله برگزار 
شد. طبق قانون، قهرمان المپیک ریو 
2016، طالیی های مسابقات قهرمانی 

جهــان، قهرمانان فینــال گرندپری 
2016 و 2017، قهرمانــان 3 مرحله 
مقدماتی گرندپری 2017، هوگوپوش 
کشــور میزبان )یک ســهمیه( و 3 
ورزشــکار از رشــته های رزمی دیگر 
که باید در انتخابی موفق می شدند، 
می توانستند در این مسابقات حضور 

پیدا کنند. 
همچنین در صورتی که یک ورزشکار 

در دو دوره گرندپری موفق به کسب 
مدال طال شــده باشــد، بر اســاس 
رنکینگ المپیکی، تکواندوکار دیگری 
که در رده بندی در میان 8 هوگوپوش 
برتر اســت برای حضور در گرنِداسلم 

معرفی می شد. 
بــه این ترتیــب پیش از مســابقات 
انتخابی ایران دو ســهمیه در جیب 
داشت. یکی سجاد مردانی به واسطه 
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کســب مدال طال در فینال گرندپری 
2016 و دیگــری فرزان عاشــورزاده 
بــا صدرنشــینی در رنکینــگ وزن 
58- کیلوگرم. در نهایت تیم ایران با 
هدایت مهدی بی باک راهی مسابقات 
انتخابی شد و توانســت سه سهمیه 
دیگر هم کســب کند تا تیم مردان با 
پنج نماینده )ســجاد مردانی، فرزان 

مرحله دوم مسابقات روز 16 دی ماه 
و در اوزان 68- کیلوگــرم مردان و 
67- کیلوگــرم زنان پیگیری شــد؛ 
دومین نماینده ایران در گرنداِســلم 
میرهاشــم حســینی در وزن 68- 
کیلوگرم بود. هوگوپوشــی که از راه 
انتخابی خود را به نخستین دوره این 
رقابت ها رساند که پای سکو از کسب 

مدال بازماند. 

عاشورزاده، ابراهیم صفری، ابوالفضل 
یعقوبی و میرهاشــم حسینی( راهی 
"ووشی" شود. از ســوی دیگر مهرو 
کمرانی هم دو سهمیه در بانوان )ناهید 
کیانــی و زهرا پوراســماعیل( گرفت 
تا در مجموع ایــران هفت نماینده در 

گرنداسلم داشته باشد. 
نخستین سری از مسابقات گرنداسلم 

میرهاشــم که با کوله باری از انگیزه 
راهی چین شــده بــود، کارش را با 
پیــروزی مقتدرانه برابــر »آیخان 
تقــی زاده« از آذربایجــان بــا ثبت 
نتیجــه 11 بــر 5 آغاز کــرد. او در 
دومین دیدار »جوآد آچاب« نماینده 
نامدار بلژیکی را 17 بر 8 شکست داد 
تا با دســت پر به نیمــه نهایی برود؛ 
مرحله ای که »شوآی ژائو« نماینده 

در اوزان 80- کیلوگرم مردان و 68+ 
کیلوگرم زنان 9 دی ماه 1397 برگزار 
شــد. به این ترتیب زهرا پوراسماعیل 
تنها و نخستین نماینده ایران در مرحله 
اول مسابقات بود. پوراسماعیل در حالی 
به ســرمربیگری مهرو کمرانی روی 
شــیاپ چانگ حاضر شد که سهمیه 
این مسابقات را با کســب مدال برنز 

چین با عناوینــی از جمله قهرمانی 
المپیک ریو و قهرمانی جهان 2017 
انتظار میرهاشــم را می کشید. این 
مسابقه در حالی که تا پایان راند دو 
به سود نماینده کشــورمان بود، در 
راند سوم ورق برگشت و میرهاشم با 
شکست 13 بر 11 پشت فینال ماند. 
میرهاشــم در دیــدار رده بندی با 
»الکســی دنســینکو« روس نایب 

رقابت های انتخابی به دست آورده بود. 
پوراســماعیل اما در نخستین دیدار 
برابر »سائه بوم آن« نماینده قدرتمند 
کره جنوبــی وداع زودهنگامــی بــا 
گرنداِسلم داشت. او در نخستین گام 
این تکواندوکار را پیش رو داشــت که 
در نهایت با نتیجه ای نزدیک11 بر 8 

نتیجه را واگذار کرد.

قهرمان المپیک ریو 2016 و دارنده 
برنــز المپیک لنــدن 2012، نایب 
قهرمان جهان 2015، نایب قهرمان 
اروپا 2014 و دارنــده 8 مدال طال، 
نقره و برنز گرندپری مبارزه کرد و در 
پایان دیداری حساس و نفس گیر با 
تنها یک اختالف امتیاز )15 بر 14( 

پای سکو از مدال بازماند. 
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سومین مرحله گرنداِســلم در تاریخ 
23 دی ماه به تیــم ایران روی خوش 
نشان داد. در حالی که سجاد مردانی 
در وزن 80+ کیلوگرم و ناهید کیانی 
در وزن 49- کیلوگــرم نماینــدگان 
کشــورمان بودند، مردانی تک مدال 
ایران از مسابقات را دشت کرد و کیانی 

پای سکو با مسابقات وداع کرد. 
ســجاد که از مــدت ها پیــش جواز 
حضورش در گرنداِسلم صادر شده بود، 
رقابتش را مقابل  » سئونگ هوآن لی« 
کــره ای نایــب قهرمــان بازی های 
یونیورســیاد 2017 آغاز کرد که در 
دیداری نزدیک توانست با نتیجه 12 

بر 11 پیروز میدان باشد. او در دومین 
دیدار رودرروی »رادیک ایســائف« 
آذربایجانــی قهرمــان بازی هــای 
المپیک ریو 2016 ایستاد و توانست 
در دیداری نفس گیر، با نتیجه 11 بر 
9 بر رقیبش غلبه کند. نتیجه سومین 
مبارزه ســجاد را اما سیستم داوری 

تعیین کرد.
نماینده ســنگین وزن کشورمان در 
حالی برابر »رمان کوزنتســو« روس 
دارنده مــدال برنــز قهرمانی جهان 
2017و نقره قهرمانی اروپا 2016 قرار 
گرفت که هیچ امتیــازی بین این دو 
هوگوپوش رد و بدل نشد. در نهایت هم 

سیستم داوری نماینده روس را برنده 
اعالم کرد. سجاد در دیدار رده بندی 
برای کســب مدال برنز بــا »ودران 
گولس« مبارزه کرد و با شکست 9 بر 
4 او بر سکوی سوم مسابقات ایستاد. 

ناهید کیانی نیز گام نخست را محکم 
برداشت. او با ثبت نتیجه 19 بر 7 برابر 
»تیجانا بوگدانویک« از صربستان که 
نقره المپیک ریو 2016، برنز قهرمانی 
جهان 2015، نایب قهرمانی مسابقات 
گرندپری 2017، طــالی بازی های 
یونیورســیاد 2017، طالی قهرمانی 
اروپا 2016 و… را در کارنامه دارد با 
اقتدار سراغ دومین حریفش رفت. او 

در دومین مبارزه »جائ یونگ سیم« 
کره ای قهرمان جهان را با نتیجه 6 بر 

3 از پیش رو برداشت.
عملکرد کیانــی در نیمه نهایی باعث 
شده بود انتظارات برای کسب مدال 
شــکل بگیرد. او در حالی بــا »وانجا 
اســتانکویچ« از صربســتان قهرمان 
جهــان 2017 و قهرمــان اروپــا 
2017مبارزه کرد کــه تا یک دقیقه 
پایانی 3 بر هیچ جلو بود اما مبارزات 
6 – 6 شد و کار به راند طالیی کشید. 
جایی که تکواندوکار صربستان نتیجه 

را به سود خود چرخاند.
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آخرین مرحله گرنداِسلم )30 دی ماه( 
را شــاید بتوان جذاب تریــن آن نیز 
عنوان کرد. چراکه قرار بود سونامی را 
روی شیاپ چانگ ببینیم. این مرحله 
از مســابقات در اوزان 58- کیلوگرم 
مردان و 57- کیلوگرم زنان برگزار شد 

و فرزان عاشــورزاده و ابراهیم صفری 
آخرین نمایندگان کشورمان بودند.  

گرنداِسلم برای فرزان با تک بازی برابر 
»رویدانگ وو« چینی تمام شــد که با 
ثبت نتیجه 8ـ  8 بازی به راند طالیی 
کشیده شد و سونامی با قبول شکست 

برابر رقیب چینی اش بــا این میدان 
خداحافظی کرد. 

ابراهیــم صفری دیگــر نماینده وزن 
58- کیلوگرم اما یک گام بیشــتر از 
فرزان برداشــت. تکواندوکار نوجوان 
ایران در نخستین مسابقه اش »جک 

وولی« ایرلندی را با نتیجه 21 بر 13 از 
پیش رو برداشت اما در دومین رقابت 
برابر »تای هون کیم« کره ای بازی را با 
نتیجه 16 بر 13 واگذار کرد تا مسابقات 
انفرادی گرنداِسلم در روز آخر مدالی 

برای ایران نداشته باشد.







وقتی نام ایران به عنوان اولین تیم قهـــرمان
گرندِاسلم ثبت می شود



وقتی نام ایران به عنوان اولین تیم قهـــرمان
گرندِاسلم ثبت می شود



17      شماره 17      شماره 17 1396شهریورماه 1396شهریورماه 1396

MARCH - SEP 2017

تکــوانــدو TAEKWONDO

32

نگار رشیدی

پنجمین و آخرین مرحله از نخستین دوره مسابقات گرنداِسلم در حالی به میزبانی "ووشی" چین برگزار شد که این 
نام ایران بود که در میان مدعیان درخشید البته این قهرمانی زیر سایه تصمیم درست و به جای فدراسیون تکواندوی 

ایران به دست آمد.
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فدراسیون در اقدامی تحسین برانگیز 
با برگزاری لیگ به شیوه جام جهانی 
و وعده اعزام تیم قهرمان به مسابقات 
جهانی و گرنداِسلم، مقدمات کسب 
دو قهرمانی شیرین را فراهم کرد. در 
نهایت هم این ســیدنعمت خلیفه و 
شاگردانش در تیم دانشگاه آزاد بودند 
که توانســتند با از پیش رو برداشتن 
رقبای لیگی خود، نماینده ایران در 

قوانین منحصر به فرد
اما مسابقات تیمی گرنداِسلم با قوانین 
مخصوص به خودش برگزار شد. طبق 
قانون فدراســیون جهانــی تکواندو 
این مسابقات در 4 راند )5، 3، 5 و 5 
دقیقه ای( برگزار شد که در راند اول 
5 هوگوپوش به ترتیب اوزان مبارزه 
کردند؛ راند دوم 3 ورزشکار انتخاب 
شده توسط مربی روی شیاپ چانگ 
رفتنــد و در دو رانــد پایانــی نیز 5 
تکواندوکار با امــکان حداکثر 12 بار 

جابه جایی باید مبارزه می کردند.
همچنین برای ضربه چرخشــی به 
هوگو 4 امتیاز، ضربه چرخشی به سر 
5 امتیاز، شمارش داور برای ناک دان 

دو تورنمنت مهم باشند. 
نکتــه حائز اهمیــت دیگــر اینکه 
قهرمانی تیم خلیفه در گرنداِســلم و 
مسابقات جهانی، با توجه به پتانسیل 
باالیی کــه تکواندو دارد نشــان از 
اهمیت وجود یک تیم دیگر کنار تیم 
اصلی کشورمان داشــت. تیمی که 
بتوان همیشه روی آن حساب کرد و 

نگرانی ها به حداقل برسد. 

5 امتیاز و خروج یک پا از زمین یک 
اخطار)Gam-jeom(  در نظر 
گرفته شده بود. تیمی که در مجموع 
40 اخطار می گرفت نیز بازنده میدان 

می شد. 
روسیه و چین حریف ایران 

نشدند
مصــاف با روســیه به عنــوان نایب 
قهرمان جام جهانی بــا تیم ایران به 
عنوان قهرمان، یک پیکار دیدنی بود. 
روسیه در حالی به زمین آمد که بدش 
نمی آمد انتقام جام جهانی را از ایران 
بگیرد اما روس ها در رســیدن به این 
هدف ناکام ماندند و این شــاگردان 
خلیفــه بودند که با اقتــدار و با ثبت 

در نهایــت ســیدنعمت خلیفه که با 
کســب عنوان قهرمانی جام جهانی 
جواز حضور در گرنداِسلم را گرفته بود 
و ماموریت داشت تا از نام تکواندوی 
ایران دفاع کند، شاگردانش را به خط 
کرد. او برای این مســابقات ترکیب 
آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، 
سیدحسین احسانی، عرفان ناظمی، 
مهدی خدابخشی و سعید رجبی را 

نتیجه 39 بر 20 مقتدرانه راهی فینال 
شدند. 

دو تیم دیگــر این مســابقات چین 
میزبان و کره جنوبــی بودند که کره 
به عنــوان تیم پیشــنهادی از طرف 
کمیته فنی در ایــن رقابت ها حضور 
پیدا کــرده بود. چین کــه در نبرد با 
کره توانسته بود پیروز شود، به عنوان 
دیگر فینالیســت گرنداِســلم رقیب 

ایران شد. 
رقیبی که برای هوگوپوشــان ایران 
چندان دســت و پا گیر نبود و پیش 
از مسابقه می شد پیش بینی کرد که 
تیم برنده از کدام کشور خواهد بود. 
نمایندگان کشــورمان در حالی گام 

معرفی کرد. 
هادی پور یکی از شــانس های ایران 
برای کســب ســهمیه در مسابقات 
انتخابی گرنداِســلم بــود که موفق 
نشد از این راه بین شاگردان بی باک 
راهی چین شــود اما او این شانس را 
پیدا کــرد تا در تیــم طالیی خلیفه 
بدرخشــد و از تجربه گرند اسلم بی 

نصیب نماند. 

به دیدار فینال گذاشتند که در پایان 
شاهد غلبه قاطعانه شاگردان خلیفه با 
نتیجه 76 بر 56 بر چینی ها بودیم. به 
این ترتیب تیم ایران با درخشش در 
این میدان نامش را به عنوان قهرمان 
نخستین دوره مسابقات گرنداِسلم در 

تاریخ تکواندو جهان ثبت کرد. 
هدایت این تیم برعهده ســیدنعمت 
خلیفه به عنوان سرمربی، رضا ایمان 
زاده به عنوان مربی و علی رضایی به 

عنوان مربی بدنساز باشد.
در این مســابقات به تیم های اول تا 
سوم به ترتیب 20، 10 و 5 هزار دالر 

جایزه تعلق گرفت.







 تورنمنت بین المللی ترکیه- 2018

 
تورنمنت
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پنجمیــن دوره تورنمنت بین المللی 
ترکیه با حضور 2400 شرکت کننده 
در دو بخــش کیوروگی و پومســه و 
در سه رده ســنی نونهاالن، نوجوانان 
و بزرگســاالن از روز 22 بهمن ماه به 
مدت 4 روز برگزار شد که از این تعداد 
701 نفر )385 پسر - 316 دختر( در 

رده سنی نوجوانان حضور داشتند.
تیم های ملی تکواندو نوجوانان دختر و 
پسر کشورمان که با تصمیم کادرفنی 
و برای حضوری قدرتمند در مسابقات 
کســب ســهمیه المپیک و قهرمانی 
نوجوانان جهان 2018، در تورنمنت 
بین المللی ترکیه )G1( شرکت کردند 
موفق به کسب 14 مدال طال، 6 نقره و 

4 برنز شدند.
این رقابت ها در بخش پسران طی یک 
روز پیگیری و پیکارهای گروه دختران 
نیز طی دور روز )5 وزن روز نخست – 5 

وزن روز دوم( برگزار شد.

نوجوانــان دختــر با ترکیــب مبینا 
کلی وند و مریم حاج علیــزاده )وزن 
42- کیلوگرم(، مهال مومن زاده )وزن 
44- کیلوگرم(، غزل سلطانی و زهرا 
علیــزاده )وزن 46- کیلوگرم(، مریم 
ملکوتی خــواه )وزن 49- کیلوگرم(، 
نرگس میرنوراللهی و فاطمه جعفری 
)وزن 52- کیلوگرم(، کوثر اساســه و 
مبینا شــاکری )وزن 55- کیلوگرم(، 
کیمیا همتی و مهسا کیادلیری )وزن 
59- کیلوگرم(، یلــدا ولی نژاد )وزن 
63- کیلوگــرم(، آناهیتا توکلی )وزن 
68- کیلوگرم( و یلدا رنجبر )وزن 68+ 
کیلوگرم( در این رقابت ها حضور پیدا 

کرده بودند.
دختران تکواندو در پایان 6 مدال طال 
)شــاکری، همتی، توکلی، ولی نژاد، 
مومن زاده و غزل سلطانی(، 3 نقره )کیا 
دلیری، مریم حاجی علیزاده و نرگس 
میرنورالهی( و 2 برنــز )یلدا رنجبر و 

مبینا کلی وند( را بــه خود اختصاص 
دادند؛ علیزاده، ملکوتی خواه، جعفری و 
اساسه نیز موفق به کسب مدال نشدند.

فاطمه صفرپور به عنوان ســرمربی، 
نیلوفر صفریان، سیده زهرا حسینی، 
زهرا باباخانلو به عنــوان مربی و لیال 
سلیمی به عنوان مربی بدنساز هدایت 

این تیم را برعهده داشتند.
تکوانــدوکاران کشــورمان در گروه 
پســران نیز با ترکیب حسین لطفی 
)وزن 45- کیلوگــرم(، آریــن آرش 
)وزن 48- کیلوگــرم(، امیر ولی پور 
)وزن 51- کیلوگــرم(، امیرســینا 
بختیــاری و ابوالفضل حاتمیان )وزن 
55- کیلوگــرم(، حامــد اصغــری و 
محمداحســان مهاجری )وزن 59- 
کیلوگرم(، عرفان مــرادی و علیرضا 
یعقــوب تبــار )وزن 63- کیلوگرم(، 
محمدمهــدی عمــادی واشــکان 
زحمتکشــان )وزن 68- کیلوگرم(، 

امیرحســین بهرآبــادی )وزن 73- 
کیلوگــرم(، محمد علی خســروی و 
محمد خانــی )وزن 78- کیلوگرم( و 
نیما مهرعلی )وزن 78+ کیلوگرم( در 
این میدان به مصاف حریفانشان رفتند.

در پایان نوجوانان پســر نیز موفق به 
کســب 8 مدال طال )لطفی، ولی پور، 
بختیاری، اصغری، عمادی، بهرآبادی، 
خسروی و مهرعلی(، 3 نقره )مهاجری، 
زحمتکشان و خانی( و 2 برنز )آرش و 
مرادی( شــدند. ابوالفضل حاتمیان و 
علیرضا یعقوب تبار نیز از کسب مدال 

بازماند.
وحید عبدالهي به عنوان ســرمربي، 
رشید فتاحی به عنوان مربی و وحید 
ناصری به عنوان مربی بدنســاز کادر 
فنی این تیم را تشــکیل داده بودند. 
محمدرضا زوار نیز مدیریت فنی تیم 

را برعهده داشت.

درخشش نوجوانان ایرانی در 
تورنمت ترکیه

در پایان پنجمین دوره تورنمنت بین المللی ترکیه نوجوانان تکواندوکار کشورمان که برای آمادگی هرچه بیشتر  به منظور حضور در 
مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی جهان در این رقابت ها شرکت کرده بودند موفق به کسب 14 مدال طال، 6 نقره و 4 برنز شدند.
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 جوانان و بزرگساالن »جام سفیر کره جنوبی«
 جوانان» امید«

 آزاد قرآن و پومسه ویژه مربیان و داوران
 پاراتکواندو 

ITF »آزاد قهرمانی سبک »هیانگ 

 
قهرمانی کشور
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تهران قهرمان جام سفیر کره جنوبی

سی و نهمین دوره مسابقات قهرمانی 
کشور جوانان و بزرگســاالن در گروه 
مردان با عنوان »جام سفیر کره جنوبی« 
به مدت دو روز با حضور 236 تکواندوکار 
و در قالــب 32 تیــم از اســتان های 
آذربایجان شــرقي، آذربایجان غربــي، 

در پایان سی و نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور هوگوپوشان تهرانی، موفق شدند از عنوان قهرمانی خود دفاع کرده و برای سومین 
سال پیاپی جام قهرمانی را در تهران نگه دارند، البرز نایب قهرمان شد و مازندران بر سکوی سومی ایستاد.

اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، بوشــهر، 
تهران، چهارمحال بختیاري، خراسان 
جنوبي، خراســان رضوي، خراســان 
شمالي، خوزســتان، زنجان، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، 
قم، کردســتان، کرمان، کرمانشــاه، 

کهکیلویه و بویر احمد، کیش، گلستان، 
گیالن، لرســتان، مازندران، مرکزي، 

همدان، هرمزگان و یزد برگزار شد.
رقابت های تکواندوکاران کشورمان در 
حالی به پایان رســید که تیم تهران با 
کســب 2 مدال طال، 2 نقــره، 2 برنز و 

57 امتیاز بر ســکوی قهرمانی ایستاد، 
هوگوپوشان البرزی با 3 مدال طال، یک 
برنز و 55 امتیــاز عنوان نایب قهرمانی 
را کسب کردند و تکواندوکاران استان 
مازندران با 2 مدال طال، یک نقره و 41 

امتیاز سوم شدند.

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:
وزن اول )54- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانابراهیم صفریاول
قمعلی چهرقانیدوم
آذربایجان غربیامیرحسین ربانیسوم
بوشهرامیرمحمد زارعی سوم

وزن سوم )63- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنآریان محمدیاول
تهرانکامران مردانی پوردوم
زنجانکامران امانلوسوم
ایالمحمید رضا محبتیسوم

وزن دوم )58- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانابوالفضل قشقایی اول
مازندرانحسین طالب پور دوم
خراسان رضویسیدبابک حسینی کفاش سوم
گلستانابوالفضل کاووسی سوم

وزن چهارم )68- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانسروش احمدی اول
قممحمد صفایی دوم
آذربایجان شرقیامیرمحمد بخشی سوم
تهرانامیرحسین کولیوند سوم
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بهترین داوران: 
مهرداد حقیقی )اصفهان( 

آرش آیین جمشید )بوشهر(

بهترین سرمربی: 
محمد رضا زوار  

استان: تهران

بازیکن پهلوان: 
جالل سرآبانی 

استان: خراسان رضوی

تیم اخالق: 
آذربایجان غربی

بهترین سرپرست: 
سید محمد رضا آهو قلندری   

استان: لرستان

فنی ترین بازیکن: 
سروش احمدی
استان: مازندران

مسابقات قرآنی جوانان و بزرگساالن مردان نفرات برتر خود را شناخت

همزمان با سی و نهمین دوره مسابقات 
قهرمانی کشــور جوانان و بزرگساالن 
مردان با همــکاری کمیته فرهنگی 
رقابت هایی ویژه قاریــان تکواندوکار 
برگزار شــد که از هر استان تنها یک 

نماینده جواز حضور داشت.
این دوره از مســابقات بــا حضور 12 

نماینده از اســتان های اردبیل، ایالم، 
خراســان رضوی، خراســان  جنوبی، 
زنجان، سمنان، قم، لرستان، مازندران، 
مرکزی، هرمزگان و همدان پیگیری 
شد که از این میان 6 تکواندوکار راهی 

فینال این دوره از رقابت ها شدند.
در پایان رسول تمجید از استان اردبیل 

با 96,5 امتیاز موفق شــد ســکوی 
نخســت را به نام خود ثبــت نماید، 
محمدصادق نوری از استان مازندران 
با 83 امتیاز عنوان دوم را کســب کرد 
و حمیدرضا محبتی از استان ایالم با 
82,25 امتیاز و احسان وفایی از استان 
خراسان رضوی با 82,5 امتیاز مشترکا 

در رده سوم قرار گرفتند.
علی داداشــی )زنجان( و رضا محسن 
آبادی )مرکزی( به ترتیب در رده پنجم 

و ششم قرار گرفتند.
گفتنی است؛ به نفرات اول تا سوم حکم 

و مدال قهرمانی اهدا گردید.

وزن پنجم )74- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانسید حسین احسانیاول
خراسان رضویرسول کسراییدوم
قممحمد مهدی شازده احمدیسوم
البرزرامین حسینقلی زادهسوم

وزن ششم )80- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفرشید شفیع خانی اول
فارسمحمد مهدی گودرزی دوم
لرستانمحمد رضا رادفر سوم
تهرانامیرحسین امیدی سوم

وزن هفتم )87- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزآرش دباغ تفرشیاول
قممجتبی دهقاندوم
گیالنمهرزاد احمدیسوم
همدانآرمان مهدوی رادسوم

وزن هشتم )87+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزسیاوش فخرایی اول
تهرانفرشاد قیاس شندی دوم
گیالنعماد محمدزاده سوم
فارسآرش مختاری سوم

در پایان نخستین دوره مســابقات قرآنی ویژه تکواندوکاران که همزمان با سی و نهمین دوره رقابت های قهرمانی کشورجوانان و 
بزرگساالن مردان برگزار شد، نمایندگان استان های اردبیل، مازندران، ایالم و خراسان رضوی به ترتیب در رده اول تا چهارم قرار گرفتند.

فارس
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اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:
وزن اول )46- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنفاطمه مداحی اول
تهرانزهرا کنگرانی دوم
فارسسیده آرزو مظلوی سوم
مرکزیزهرا جودکی سوم

وزن سوم )53- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهراندنیا محمدی اول
فارسآیدا خورشیدی دوم
البرزبهاره ندرخانلو سوم
کردستانسیده اسرا هاشمی سوم

وزن دوم )49- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

خراسان رضویزهرا توانا اول
البرزکیانا اخوان دوم
قمفرناز امینی سوم
گیالنسارا فتحی سوم

وزن چهارم )57- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانناهید کیانی اول
آذربایجان شرقیفرزانه نصرتی دوم
گیالنطیبه پارسا سوم
مازندرانساناز بحری سوم

کاپ قهـرمانی برای دومـین سال متوالــی در 
تصاحب پایتـخت نشــینان

بیســت و دومین دوره مســابقات 
ن و  نــا ا ر جو نــی کشــو ما قهر
بزرگســاالن در گروه زنان با عنوان 
»جام ســفیر کره جنوبی« به مدت 
دو روز با حضــور 210 تکواندوکار 
و در قالــب 29 تیم از اســتان های 
آذربایجان شرقي، آذربایجان غربي، 
اردبیــل، اصفهــان، البــرز، ایالم، 

در پایان بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشــور جوانان و بزرگساالن زنان، هوگوپوشان تهرانی برای دومین سال متوالی جام 
قهرمانی را باالی سر بردند، گیالنی ها بر ســکوی نایب قهرمانی ایستادند و تیم البرز عنوان سومی را به خود اختصاص داد.

بوشــهر، تهران، خراســان رضوي، 
خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، 
ســمنان، سیســتان و بلوچستان، 
فــارس، قزویــن، قم، کردســتان، 
کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر 
احمد، گلســتان، گیالن، لرستان، 
مازنــدران، مرکــزي، همــدان، 
هرمــزگان و یــزد در فدراســیون 

تکواندو کشورمان برگزار شد. 
ایــن دوره از رقابت هــا در حالی به 
پایان رســید که تیم تهران با کسب 
2 مدال طال، 4 نقره، یک برنز و 66 
امتیاز مقتدرانه بر سکوی قهرمانی 
ایستاد، زنان گیالنی با 2 مدال طال، 
2 برنــز و 44 امتیاز عنــوان نایب 
قهرمانــی را بــه تصاحــب خویش 

در آوردند و هوگوپوشــان البرزی 
نیز با یک مدال طــال، یک نقره، 3 
برنز و 41 امتیاز بر ســکوی سومی 

ایستادند.
تیم های خراسان رضوی، مازندران، 
آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشاه، 
کرمان و قم به ترتیب در رده چهارم 

تا دهم قرار گرفتند.
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وزن پنجم )62- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنمهسا پورمیزای اول
تهرانشقایق خانجانی دوم
هرمزگانفاطمه ساالری سوم
البرزمبینا بابالو سوم

وزن ششم )67- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانزهرا شیدایی اول
تهرانحدیثه شکری دوم
کرمانشاهسحر مرادی سوم
اردیبلناهید درخشان سوم

وزن هفتم )73- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفاطمه مصطفایی اول
کرمانزینب سیدمرادی دوم
تهرانکتایون هاشمی سوم
قزوینآتوسا کاکاوند سوم

وزن هشتم )73+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

خراسان رضوینفیسه رنگرزاده اول
تهرانزهرا فاضل کلخوران دوم
مازندرانزهرا پوراسماعیل سوم
البرززینب اسماعیلی سوم

بهترین داوران: 
ندا ورمزیار  )لرستان( 

مژده پزشکیان  )خوزستان(

بهترین سرمربی: 
مریم آذرمهر   

استان: تهران

بازیکن شیرزن: 
مهسا پورمیرزای 

استان: گیالن

تیم اخالق: 
خوزستان

بهترین سرپرست: 
 رویا سنگی    

استان:آذربایجان غربی

فنی ترین بازیکن: 
ناهید کیانی 
استان: تهران

نفرات برتر مسابقات قرآنی زنان معرفی شدند

همزمان بــا بیســت و دومین دوره 
مســابقات قهرمانی کشور جوانان و 
بزرگساالن در گروه زنان با همکاری 
کمیته فرهنگــی رقابت هایی ویژه 
قاریــان تکواندوکار برگزار شــد که 
از هر اســتان تنها یک نماینده جواز 

حضور داشت.
ایــن دوره از رقابت هــا بــا حضور 

ز اســتان های  ر ا نــدوکا 16 تکوا
 ، بیــل د ر ، ا قی ن شــر یجا با ر ذ آ
ایــالم، تهــران، خراســان رضوی، 
خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، 
سیســتان و بلوچســتان، فــارس، 
قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیالن، 
لرستان و مازندران برگزار شد که از 
این میان 8 هوگوپوش توانستند به 

فینال راه پیدا کنند.
در پایان مهدیه حصبایی از اســتان 
آذربایجان شــرقی با 4/86 امتیاز به 
عنوان نخســت این رقابت ها دست 
یافت، زهــرا زارع از اســتان فارس 
بــا 15/81 امتیــاز در رده دوم قرار 
گرفت، ســهیال انصاری از اســتان 
مازندران با 85/79 امتیاز و آتوســا 

کاکاوند از اســتان قزوین با 72/ 4 
امتیاز مشترکا جایگاه سوم را به خود 

اختصاص دادند.
صدیقه دوســت محمدی )سمنان(، 
مرجان اصغــری )گیــالن(، مریم 
حقانی )خراســان رضوی( و فرسته 
رستار )تهران( در رده پنجم تا هشتم 

قرار گرفتند.

در پایان نخستین دوره مسابقات قرآنی ویژه تکواندوکاران که همزمان با بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و 
بزرگساالن زنان برگزار شد، نمایندگان استان های آذربایجان شرقی، فارس، مازندران و قزوین در رده نخست تا چهارم قرار گرفتند.

البرز
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جوانان گیالنی قهرمان امیدهای کشور

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:
وزن اول )46- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفاطمه آقابگلو اول
قزوینشکیال کلهر دوم
خوزستانشیرین منفرد سوم
گیالنحدیثه پورکاظمی سوم

وزن سوم )53- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

فارسآیدا خورشیدي اول
همدانحدیثه نیازی فرید دوم
اصفهانحدیثه عبداللهی سوم
قزوینزهرا مسعودی جزیسوم

وزن دوم )49- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

کردستانسیده اسرا هاشمی اول
تهراندنیا محمدی دوم
گیالنسارا فتحي ماشک سوم
فارسزهرا زارع سوم

وزن چهارم )57- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

سمناننگین عدالت نیا اول
گیالنمهسا پور میزاي دوم
اصفهانسلیمه غالمی سوم
البرزمیترا انصاری سوم

دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور 
امید )جوانان( در گروه زنان به مدت 
دو روز با حضــور 161 هوگوپوش در 
قالب 28 تیم از 27 استان آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اردبیل، 
اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان 
شمالی، خراســان رضوی، خراسان 

در پایان دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور امید )جوانان( زنان، هوگوپوشان گیالنی توانستند بر سکوی قهرمانی بایستند، تیم البرز عنوان 
نایب قهرمانی را به تصاحب خویش در آورد و تیم تهران بر سکوی سومی تکیه زد.

جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان 
و بلوچســتان، فــارس، قزوین، قم، 
کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، 
گیالن، مرکــزی، هرمزگان، همدان، 
یزد و کیش به میزبانی هیات تکواندو 
خراسان رضوی در مجموعه ورزشی 

»شهید بهشتی« مشهد برگزار شد.

ایــن دوره از رقابت هــا در حالی به 
کار خود پایــان داد که تکواندوکاران 
گیالنی با کسب 2 مدال طال، 2 نقره، 2 
مدال برنز و 55 امتیاز توانستند عنوان 
نخست را به نام خود ثبت نمایند، تیم 
البرز با کسب 3 مدال طال، 2 برنز و 53 
امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد 

و تهران با کسب 2 نقره، یک برنز و 28 
امتیاز سوم شدند.

تیم های اصفهان، فارس، کرمانشــاه، 
آذربایجان شرقی، قزوین، کردستان و 
خوزستان به ترتیب در جایگاه چهارم 

تا دهم قرار گرفتند.
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وزن پنجم )62- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنطیبه پارسا اول
کرمانشاهفاطمه مرادی دوم
هرمزگانفاطمه ساالری سوم
البرزمبینا بابالو سوم

وزن ششم )67- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزهانیه اخالقی اول
گیالنصدیقه السادات رضازاده دوم
اصفهانمحدثه نوري سوم
تهرانفاطمه سادات شاه صاحب سوم

وزن هفتم )73- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفاطمه مصطفایی اول
آذربایجان شرقیهانیه پور مهدی دوم
کرمانزینب سیدمرادی سوم
کرمانشاهفاطمه کرمی سوم

وزن هشتم )73+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنفائزه یوسفي اول
تهرانزهرا فاضل کلخوران دوم
اصفهانشیما آزاد سوم
کرمانالهه پورخسروانی سوم

بهترین داور: 
زهره طهماسبی زاده  )فارس( 

بهترین سرمربی: 
نیلوفر صفریان    

استان: گیالن

بازیکن شیرزن: 
آیدا خورشیدی  

استان: فارس

تیم اخالق: 
خراسان رضوی

بهترین سرپرست: 
 فروغ عبدمحمدی     

استان:کردستان

فنی ترین بازیکن: 
نگین عدالت نیا  

استان:سمنان

نفرات برتر مسابقات قرآنی زنان معرفی شدند

همزمان با دومین دوره مســابقات 
قهرمانــی کشــور امیــد )جوانان( 
در گــروه زنان با همــکاری کمیته 
فرهنگی رقابت هایــی ویژه قاریان 
تکواندوکار برگزار شــد کــه از هر 
استان تنها یک نماینده جواز حضور 

داشت.

این رقابت ها با حضور 11 تکواندوکار 
از اســتان های آذربایجان شــرقی، 
آذربایجــان غربی، اردبیــل، البرز، 
ایــالم، تهــران، خراســان رضوی، 
خوزســتان، قم و کرمانشاه برگزار 
شــد.در پایان زهرا بابلی از اردبیل 
به عنــوان نخســت ایــن رقابت ها 

دســت یافت، فرناز رزاقی از استان 
آذربایجان شــرقی در رده دوم جای 
گرفت و لیال ســجادی مهر از ایالم 
و فاطمــه عرب پور از قم مشــترکا 
جایگاه ســوم را به خــود اختصاص 

دادند.
بهنــاز حقانی )خراســان رضوی(، 

زهرا قربانی )تهران(، فاطمه کرمی 
)کرمانشــاه(، فرزانــه شــیرخانی 
)آذربایجان غربــی(، محبوبه کالته 
)خراســان رضوی(، فاطمــه پاپی 
)خوزســتان( و فاطمــه مصطفایی 
)البرز( به ترتیــب در رده چهارم تا 

دهم قرار گرفتند.

کرمان

در پایان نخستین دوره مسابقات قرآنی ویژه تکواندوکاران که همزمان با دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور امید )جوانان( برگزار شد، نمایندگان 
استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، ایالم و قم در رده اول تا چهارم قرار گرفتند.
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پایان طالیی جوانان تهرانی در مسابقات قهرمانی کشور
 امید 

دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور 
امید در گروه مــردان با حضور 207 
تکوانــدوکار در قالــب 30 تیم از 29 
استان آذربایجان شرقي، آذربایجان 
غربي، اردبیــل، اصفهان، البرز، ایالم، 
بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاري، 
خراسان جنوبي، خراســان رضوي، 

خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، 
ســمنان، سیســتان و بلوچســتان، 
فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، 
کرمانشاه، گلستان، گیالن، لرستان، 
مرکزي، هرمــزگان، همدان و یزد به 
مدت دو روز و به میزبانی هیات تکواندو 
خراسان رضوی در مجموعه ورزشی 

»شهید بهشتی« مشهد برگزار شد.
ایــن دوره از رقابت ها در حالی به کار 
خود پایان داد که تکواندوکاران تهرانی 
در روز نخســت تنها موفق به کسب 
یک مدال برنز شــده بودند اما در روز 
دوم)پایانی( با انســجام تیمی موفق 
به کسب 3 مدال خوشرنگ طال شده 

و با 53 امتیاز قهرمان شدند، جوانان 
شایسته البرزی نیز با کسب 2 مدال 
طال، یک مدال برنز و 46 امتیاز عنوان 
نایب قهرمانــی را به نــام خود ثبت 
کردند و تکواندوکاران دیار حافظ نیز 
با 4 مدال نقره و 41 امتیاز سوم شدند.

اسامی مدال آوران هر وزن به شرح ذیل است:
وزن اول )54- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

بوشهرامیرمحمد زارعی اول
قزوینمحمد آجورلو دوم
تهرانیاشار عطاردی عزیز سوم
اصفهاناحسان عبدالوند سوم

وزن سوم )63- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزسید امید حسینی بیجی اول
گیالنمصطفي محجوبي دوم
لرستانشایان گودرزي سوم
آذربایجان شرقیمهدی یوسفی سوم

وزن دوم )58- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمد گودرزی اول
قمعلی چهرقانی دوم
گیالنرضا یعقوبي ازبري سوم
قزوینمحمدرضا کشاورزی سوم

وزن چهارم )68- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیامیرمحمد بخشی کلهری اول
گیالنعلیرضا قویدل دوم
اصفهاناسماعیل مردانی کرانی سوم
البرزامیر علی پروینی ثانی سوم

در پایان دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور امید مردان، هوگوپوشان تهرانی برای دومین سال متوالی توانستند بر سکوی قهرمانی بایستند، 
تیم البرز عنوان نایب قهرمانی را به تصاحب خویش در آورد و جوانان فارس نیز سکوی سومی را به نام خود ثبت کردند.
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وزن پنجم )74- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزعلیرضا علیاری اول
فارساحمدرضا مختاری دوم
اصفهانمحمدحسین یزدانی سوم
زنجانسینا کریمی سوم

وزن ششم )80- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانامیر حسین ساسان اول
فارسمحمد مهدی گودرزی دوم
قممحمد حسین علی محمدی سوم
اصفهانعلیرضا حاجیان سوم

وزن هفتم )87- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمحمدرضا خانی خوزانی اول
فارسمحمدرضا مختاری دوم
همدانآرمان مهدوی راد سوم
قزوینفردین نظرپور سوم

وزن هشتم )87+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانفرشاد قیاس شندی اول
فارسآرش مختاری دوم
آذربایجان غربیرشید تنومند سوم
قزوینسهیل درویشوند سوم

بهترین داوران: 
حسین زارعی مقدم  )خراسان رضوی(

علی محمد باج   )البرز( 
 

بهترین سرمربی: 
پیام خانلرخانی 

استان: تهران

بازیکن پهلوان: 
سید بابک حسینی  

استان: خراسان رضوی

تیم اخالق: 
سمنان

بهترین سرپرست: 
 احمد نورالدینی      

استان:هرمزگان

فنی ترین بازیکن: 
سید امید حسینی   

استان:البرز

برترین تکواندوکاران حافظ و قاری قرآن معرفی شدند

همزمان با دومین دوره مســابقات 
قهرمانی کشــور امید )جوانان( در 
گروه مردان بــا همــکاری کمیته 
فرهنگی رقابت هایی ویــژه قاریان 
تکواندوکار برگزار شــد کــه از هر 
استان تنها یک نماینده جواز حضور 

داشت.

این رقابت ها با حضور 12 تکواندوکار 
آذربایجــان غربی، اردبیــل، ایالم، 
تهران، خراســان جنوبی، خراسان 
رضوی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، 

لرستان، همدان و یزد پیگیری شد.
در پایان مسعود علمی فرد از زنجان 
با 75/87 امتیاز بر ســکوی نخست 

این رقابــت ها ایســتاد، حمیدرضا 
محبتــی از ایالم بــا 75/74 امتیاز 
عنوان دومی را بدست آورد و مرتضی 
خنگــی از خراســان جنوبی 5/69 
امتیاز و محسن رضانیان از لرستان 
با 75/68 امتیاز مشترکا سوم شدند.

امرحسین پرستار )اردبیل(، دانیال 

اصالنی )کردستان(، علیرضا عزیزی 
)همدان(، رضا شفیعی )آذربایجان 
غربی(، امیرحسین تمیزی )خراسان 
رضوی(، محمد گــودرزی )تهران(، 
امیــر نظرآبادی )کرمانشــاه(، امیر 
ملکی )یزد( به ترتیب در رده چهارم 

تا یازدهم قرار گرفتند.

در پایان نخستین دوره مســابقات قرآنی ویژه تکواندوکاران که همزمان با دومین دوره مســابقات قهرمانی کشور امید )جوانان( 
مردان برگزار شد، نمایندگان اســتان های زنجان، ایالم، خراسان جنوبی و لرستان در رده اول تا چهارم قرار گرفتند.

قزوین
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برترین پاراتکواندوکاران کشور معرفی شدند

در ایــن رقابت هــا 50 تکواندوکار از 
17 استان تهران، خوزستان، اردبیل، 

کرمانشــاه، آذربایجان غربی، گیالن، 
کرمان، آذربایجان شرقی، کردستان، 

مرکزی، فارس، بوشهر، اصفهان، قم، 
مازندران، زنجان و خراســان رضوی 

بر روی شیاپ چانگ رفتند و در پایان 
نفرات برتر مشخص شدند.

اسامی نفرات برتر به شرح ذیل است:
K42)وزن )75- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

بوشهرعبدالمحمد شادمان اول
مرکزیسید ابوالفضل موسوی دوم
خراسان رضویعرفان پریان سوم
خراسان رضویمجید محتشمی سوم

K44)وزن )75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

بوشهرعلیرضا بخت اول
قممحمدرضا شعبانی دوم
تهرانمجید شفی زاده سوم
اردبیلامیرحسین فکرت سوم

K43)وزن )75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانعمران رحمانف اول
تهرانعباس مختاری دوم
کرمانشاهمهدی بهرامی آذر سوم
--سوم

K44)وزن )61- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجانمهدی کردلو اول
اصفهانابوالفضل حسینی دوم
اردبیلاحسان دشتی سوم
--سوم

K43)وزن )75+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهفرید کریمخانی اول
آذربایجان شرقیالیاس بابایی دوم
کردستانمختار اصغری سوم
فارسسیدمحسن فخر پور سوم

NE)وزن )61-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانامید رییسی اول
کرمانصالح الدین سنجری دوم
--سوم
--سوم

دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراتکواندو مردان 18 بهمن ماه به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر و 
به میزبانی هیات تکواندو استان تهران برگزار شد. 
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ایمانی: هدفم رسیدن به تیم ملی است
 ابوالفضــل ایمانــی پاراتکواندوکار 
خردسال کشــورمان در دومین دوره 
مســابقات قهرمانی کشور موفق شد 
مدال طال را بر گــردن بیاویزد؛ وی از 
آرزوی خــود که حضــور در تیم ملی 
است می گوید: من 10 سال دارم و یک 
سال است که رشته تکواندو را زیر نظر 
ناصر برجی در اسالمشهر آغاز کرده ام و 
عالقه زیادی به این رشته دارم و خدا را 
شکر توانستم در نخستین حضور مدال 

طال را کسب کنم.
انگیزه بســیار باالیی برای ملی پوش 
شدن دارم و معلولیت باعث محدودیت 

من نشده است.

البته پیش از تکواندو به ســراغ رشته 
ژیمناستیک رفته بودم و در حال حاضر 

در هر دو  رشته ها فعالیت می کنم.
من به صورت مادرزادی از ناحیه دست 
معلولیت دارم اما بــا انگیزه ای که به 
کمک خانواده ام کســب کــردم این 
مشکل هیچ وقت مانع از آن نشده است 

که گوشه نشین شوم.
من در لیگ استان تهران هم همراه تیم 
آکادمی قهرمانان اسالمشهر شرکت 
کرده بودم و عالقه زیادی به حضور در 

شیاپ چانگ دارم.
در حال حاضر کمربنــد قرمز دارم و 
امیدوارم با کمک تمرین و پشتکاری 
که دارم بتوانم به تیم ملی راه پیدا کنم.

NE)وزن )75-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان غربیکاظم رنجی اول
مرکزیبهروز رضائی دوم
مرکزیایرج قادری سوم
--سوم

بخش پومسه
استاننام نام خانوادگیمقام

رده سنی نونهاالن)تهران(ابوالفضل ایمانی اول
رده سنی جوانان و بزرگساالن)اصفهان(احمدرضا برهانی اول
رده سنی جوانان و بزرگساالن)خوزستان(احمد وفائی نسب دوم
رده سنی جوانان و بزرگساالن)تهران (محمد هادی محمودیان سوم

رده سنی جوانان و بزرگساالن)زنجان (سجاد مایل سوم
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اصفهان بر سکوی قهرمانی هیانگ ایستاد

این رقابت ها در اوزان 50-، 57-، 64-، 
71-، 78-، 85- و 85+ کیلوگــرم 
پیگیری شد و در پایان تیم اصفهان با 

کسب 2 مدال طال، یک نقره و یک برنز 
قهرمان شد، تهرانی ها با کسب 2 مدال 
طال، یک نقره و یک برنز عنوان نایب 

قهرمانی را کسب کردند و تیم کرمان 
با تصاحب یک مدال طال و یک نقره بر 

سکوی سومی ایستاد.

وزن )50- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهان الفامیرحسین میرحاج اول
فارسعلی اصغر عرب پور دوم
کردستانپارسا ظاهری سوم
البرز بعلی مومیوند سوم

وزن )71- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهان الفسیامک شیرانی اول
تهرانامید گرم رودی دوم
کردستانرضا صالحی سوم
اصفهان جعرفان شاهمحمدی سوم

وزن )57- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمهدی شاداب اول
کرمانعلی نیک رفتار دوم
البرز بسیدمجتبی خدایی رحمت سوم
کردستانکاروان غرابی سوم

وزن )64- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهران الفامیر احمدنژاد اول
یزدمحسن زهتابیان دوم
فارسرضا پیوست سوم
اصفهان الفسعید طالبی سوم

وزن )78- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانفرزاد ترابی اول
تهران الفمهدی باقری دوم
کیشعماد نیازی سوم
اصفهان الفابراهیم گلخند سوم

مدال آوران این دوره از مسابقات به شرح ذیل معزفی شدند:

دومین دوره مسابقات تکواندو آزاد قهرماني سبک هیانگ ITF چهارم اسفندماه به میزبانی هیات تکواندو اصفهان و در 
سالن کوثر شهرداری بر روی سه دایانگ )شیاپ چانگ( برگزار شد.
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وزن )85-کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهران الفمهرشاد ارشدی اول
اصفهان الفجواد رضوانی دوم
البرز الفمحمد رهنما سوم
یزدبایداد آچکزهی سوم

وزن )75+کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرز الفمحمدیوسف اردالن اول
گیالنمجتبی نجف پور دوم
تهران الفمحسن رحمانی سوم
کردستانهاشم هوشنگی سوم
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شاهد توسعه تکواندو در سراسر کشور هستیم

کمیته مسابقات فدراسیون تکواندو هر ساله فعالیت خود را در بخش رقابت های بین المللی، قهرمانی کشور، آزاد کشوری 
و انتخابی تیم های ملی در تمامی رده های سنی با نظم و انضباط خاصی برگزار می کند. این کمیته در سال 1396 نیز با برنامه 
ریزی صورت گرفته  14 رویداد داخلی و خارجی را  در دستور کار خود داشت که با رقابت  بیش از 8600 تکواندوکار همراه 

بوده است.  در ادامه صحبت های سیدحسین زینال حسینی رییس کمیته مسابقات را می خوانید.

برنامه های کمیته مسابقات طبق 
تقویم اعالمی اجرا شده است  

تقویم کمیته مســابقات در سه ماهه 
پایانی هر ســال تدوین شده و پس از 
تصویب برای برنامه ریزی به هیات های 
استانی به منظور حضوری هرچه بهتر 
در رویدادهای کشوری ابالغ می گردد. 
برگزاری منظم با کمترین تغییر نسبت 
به تقویم اعالم شده از افتخارات کمیته 
مسابقات است که بی شــک این امر 
بــدون هماهنگی و همکاری ســایر 
کمیته ها و سازمان لیگ  قطعا میسر 

نیست.
بر اساس درخواست کمیته فرهنگی 
فدراسیون نخســتین دوره مسابقات 
قرآنی ویژه داوران و مربیان پومسه را 
برگزار کردیم و خدا را شکر با استقبال 
خوبی نیز همراه بود. یکی دیگر از برنامه 

های این کمیته برگزاری مسابقات آزاد 
کشوری  به میزبانی هیات ها بود که این 
مهم نیز در سال جاری تحقق پیدا کرده 
و توانستیم  مســابقات آزاد کشوری 
نوجوانان را در قم و به مدت 6 روز و با 
حدود 1100 تکواندوکار برگزار کنیم.

 شاهد توسعه تکواندو در سراسر 
کشور هستیم

امسال سعی کردیم تمرکززدایی کرده 
و میزبانی رقابت های کشــوری را به 
اســتان های متقاضی واگذار نماییم. 
ســال آینده نیــز سیاســت کمیته 
مســابقات به همین صورت است و در 
صورتی که استان های متقاضی شرایط 
الزم را داشته باشند میزبانی را به آنها 
واگــذار خواهیم کــرد. موفقیت های 
تکواندوکاران کشورمان در رویدادهای 
بین المللی باعث استقبال هرچه بیشتر 

از مســابقات قهرمانی و آزاد کشوری 
شده است و سطح فنی تیم ها افزایش 
و پیشرفت چشــمگیری داشته است. 
با نگاهی به جــدول توزیع مدال ها به 
راحتی می توانیم توسعه و رشد تکواندو 
را در سراسر کشــور متوجه شویم. در 
گذشته مدال ها تنها میان چند استان 
مشــخص توزیع می شــد اما در حال 
حاضر استان ها کامال آماده در رویدادها 
شرکت کرده و رقابت بین تیم ها بسیار 

نزدیک شده است.
 مســابقات کشــوری با آخرین 
قوانیت و تجهیزات برگزار می شود

با حمایت های صورت گرفته ریاست 
فدراســیون از تولید کنندگان داخلی 
شــاهد افزایــش روزافــزون کیفیت 
تجهیــزات الکترونیکــی  ایرانــی و 
برگزاری تمامی مسابقات با تجهیزات 

الکترونیکی هستیم
به دنبال اجرایــی کردن هرچه 
بهتر برنامه های کمیته مسابقات 

هستیم
عالوه بر برنامه ریزی که هر ساله برای 
برگزاری هرچه بهتر مســابقات انجام 
می دهیــم در نظر داریم ســال آینده 
مسابقات قرآنی را در کنار رقابت های 
قهرمانی کشــور برگزار کرده و برای 
نخســتین بار اســت که امتیاز مدال 
قرآنی در رده بنــدی تیمی تاثیرگذار 

خواهد بود.
از تمامی کمیته ها و به ویژه همکاران 
خود در کمیته مسابقات تشکر می کنم 
و امیدوارم در سال آینده نیز با همکاری 
و همدلی دوچندان بتوانیم برنامه ها را 

به خوبی اجرا نماییم.
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نخستین دوره مسابقات آزاد قرآن و پومسه ویژه مربیان و داوران تکواندو کشور در گروه زنان با همکاری کمیته فرهنگی 
فدراسیون صبح روز 26 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.

رقابت ها در بخــش قرائت )صوت و 
لحن( و اجرای فرم های پومســه در 
سه رده ســنی 22 تا 50 سال، 36 تا 
50 ســال و باالی 51 سال با حضور 
نمایندگانی از استان های اصفهان، 
بوشــهر، تهران، خراســان رضوی، 
زنجان، ســمنان، فارس، کردستان، 

کرمانشاه و مازندران برگزار گردید.
در رده سنی 22 تا 35 سال سید ذاکر 

قنبری از استان تهران عنوان نخست 
را بدســت آورد، علیرضا هاشمی از 
اســتان خراســان رضوی بر سکوی 
دومی ایستاد و ناصر جعفری از استان 

اصفهان عنوان سومی را کسب کرد.
در رده ســنی 36 تا 50 سال عباس 
لطفی از اســتان خراسان رضوی در 
رده اول قــرار گرفــت، مهدی علی 
محمدی از استان زنجان جایگاه دوم 

را به خود اختصــاص داد و مجتبی 
احسان زاده از استان خراسان رضوی 

سوم شد.
در رده ســنی باالی 51 ســال نیز 
هدایت آریان فر از اســتان مازندران 
در رده نخســت جای گرفت، محمد 
کرمی از اســتان تهران دوم شــد و 
حسین جاللی از اســتان سمنان بر 

سکوی سومی ایستاد.

بت هــا رده بنــدي  قا یــن ر در ا
شــرکت کنندگان براساس مجموع 
امتیازات مســابقات قرآن و پومسه 
مشخص گردید و در پایان به نفرات 
اول تا ســوم هــر رده ســني حکم 
قهرماني، مــدال و جایزه نقدی )نفر 
اول: 10 میلیون ریــال/ نفر دوم: 5 
میلیــون ریال/نفر ســوم: 2 میلیون 

ریال( اهدا شد.

مربیان و داوران تکواندو بر سکوی قهرمانی مسابقات قرآنی
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رقابت ها در بخش قرائــت )ترتیل( و 
اجرای فرم های پومسه در دو رده سنی 
22 تا 50 سال و 36 تا 50 سال با حضور 
نمایندگانی از اســتان های اردبیل، 
اصفهان، البــرز، خراســان رضوی، 
خوزستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، 
کهکیلویــه و بویراحمــد و مازندران 
پیگیری شــد که از میان آنها 17 نفر 

موفق شدند به فینال راه پیدا کنند.
در رده ســنی 22 تا 35 سال فهیمه 
ســلمانی زاده از اســتان اصفهان با 
139/1 امتیــاز موفــق شــد عنوان 
نخست را کسب کند، صفورا اردشیری 
از استان خوزستان با 136 امتیاز رده 
دوم را به خود اختصــاص داد، عفت 
گودرزی از اســتان خوزستان با45/ 

135 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد. 
در رده ســنی 36 تا 50 سال نیز زهره 
پورحسینی از استان خراسان رضوی با 
75 /145امتیاز اول شد، کبری سخایی 
از استان قم با 85 /129امتیاز عنوان 
دومی را بدست آورد، نرجس شریفی 
از استان کرمان با 25 /126امتیاز در 

جایگاه سوم قرار گرفت.

یــن مســابقات، رده بنــدي  در ا
شرکت کنندگان براســاس مجموع 
امتیازات مســابقات قرآن و پومســه 
مشــخص گردید و در پایان به نفرات 
اول تا سوم هر رده سني حکم قهرماني، 
مدال و جایــزه نقدی )نفــر اول: 10 
میلیون ریال/ نفر دوم: 5 میلیون ریال/

نفر سوم: 2 میلیون ریال( اهدا شد.

نخستین دوره مسابقات آزاد قرآن و پومسه ویژه مربیان و داوران تکواندو کشور در گروه مردان با همکاری کمیته فرهنگی 
فدراسیون روز 26 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.

برترین داوران و مربیان قاری قرآن معرفی شدند



 لیگ های نونهاالن و نوجوانان
 لیگ به شیوه جام جهانی

 لیگ های پومسه برتر و دسته یک»زنان،مردان«
 لیگ بزرگساالن زنان»جام کوثر«

 لیگ دسته یک مردان»جام نقش جهان«
 لیگ برتر»جام خلیج فارس«

 
لیگ تکواندو
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جام قهرمانی در دستان هوگوپوشان 
لوازم خانگی کن

هشــتمین دوره لیگ نونهاالن دختر » 
جام شکوفه های تکواندو« با حضور 20 

تیم و طی دو مرحله برگزار شد. 
در مرحله نخست این رقابت ها تیم های 
شهید نادری هیات تکواندو ابهر، هیات 
تکواندو شهرستان شازند، هیات تکواندو 
جنوب غرب، هیات تکواندو شهرستان 
کرج، باشگاه ورزشی تاتی، هیات تکواندو 
لنگرود، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو 
استان خوزســتان الف، هیات تکواندو 
حوزه شمال شــرق و هیــات تکواندو 

شمال غرب در گروه اول و تیم هاي فجر، 
هیات تکواندوی استان فارس، آکادمی 
تکواندو ابزار و یراق توسن، هیات تکواندو 
زنجان، هیات تکواندو اســتان لرستان، 
هیات تکواندو گیالن، هیــات تکواندو 
حوزه جنوب شرق، هیات تکواندو استان 
سمنان، شورای اسالمی شهر تنکابن و 
هیات تکواندو البرز در گروه دوم با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
از گروه اول تیم لوازم خانگی کن، شهید 
نادری هیات تکواندو ابهر، هیات تکواندو 

خوزســتان الف و باشگاه ورزشی موفق 
شــدند به مرحله پایانی راه پیدا کنند و 
از گروه دوم نیز تیم های شورای اسالمی 
شهر تنکابن، آکادمی تکواندو ابزار و یراق 
توســن، هیات تکواندو گیالن و هیات 
تکواندو البرز جواز حضور در مرحله پایانی 

را بدست آوردند.
در پایان ایــن دوره از رقابت ها تیم لوازم 
خانگی کن با کسب 6 برد، یک تساوی 
و 19 امتیاز توانســت برای دومین سال 
متوالی جام قهرمانی را باالی سر ببرد، 

تیم شورای اسالمی شهر تنکابن با 5 برد، 
یک تساوی، یک باخت و 16 امتیاز عنوان 
نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم آکادمی 
تکواندو ابزار و یراق توسن با یک برد، یک 
تساوی، 2 باخت و 13 امتیاز بر سکوی 

سوم قرار گرفت.
تیم های شهید نادری هیات تکواندو ابهر، 
هیات تکواندو گیالن، باشــگاه ورزشی 
تاتی، هیات تکواندو اســتان خوزستان 
الف و هیات تکواندو البزر به ترتیب در رده 

چهارم تا هشتم قرار گرفتند.

در پایان هشتمین دوره لیگ نونهاالن دختر، تیم لوازم خانگی کن موفق شد عنوان قهرمانی »جام شکوفه ها« را به نام خود ثبت 
نماید. تیم شورای اسالمی شهر تنکابن نایب قهرمان شد و تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن بر سکوی سومی ایستاد.



69

بهترین داور: 
سارا نوروزی    )فارس(

 

بهترین سرمربی: 
ریحانه فوالدي 

تیم: لوازم خانگی کن

فنی ترین بازیکن: 
آناهیتا توکلی 

تیم: لوازم خانگی کن

تیم اخالق: 
ندواســتان  هیات تکوا

خوزستان

بهترین سرپرست: 
 فاطمه فالح        

استان:  گیالن

 هشــتمین دوره لیگ نونهاالن دختر با حضور بیش از 400 تکواندوکار در 
قالب 20 تیم به صورت گروهی برگزار شــد که این لیگ در دوره گذشته با 

حضور 15 تیم و به صورت دوره ای پیگیری گردید.
 در این دوره شاهد استقبال خوب و رقابت های سنگینی میان تیم ها بودیم؛ 
مبارزات نسبت به گذشته فنی تر شده است و تیم  ها با سرمایه گذاری و آمادگی 
بیشتری حضور پیدا کرده بودند تا جایی که هوگوپوشان حاضر نبودند حتی 

یک امتیاز را از دست بدهند.
 اعزام تیم نونهاالن به مسابقات جهانی و آسیایی و کسب مدال های رنگارنگ 
از عوامل استقبال لیگ بوده است و همینطور مربیان در لیگ می توانند توانایی 

خود را نشان دهند تا شانس خود را برای همراهی تیم ملی امتحان کنند. 
همچنین موفقیت کیمیا علیزاده دختران کشــورمان را به خودباوری رساند 

که می توانند در میان برترین های دنیا بدرخشند.
 میزان رضایتمندی تیم ها در این دوره نیز رضایت بخش بود. تمام 

سعی ما این است که با افزایش امکانات و در نظر گرفتن شرایط مختلف 
در دوره بعد حضور تکواندوکاران بیشتری را شاهد باشیم و بتوانیم در 

رده سنی نونهاالن بیش از پیش افتخار آفرینی کنیم.

عاطفه کرمی، مدیر اجرایی لیگ نونهاالن دختر
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ســیزدهمین دوره لیــگ نونهاالن 
پسر »جام شکوفه ها« با حضور 533 
تکوانــدوکار و در قالب 22 تیم و طی 

دو مرحله برگزار شد. 
در این دوره تیم هاي آکادمی تکواندو 
ابزار و یراق توسن، هیات تکواندو بند 
پــي، آکادمی بــرادران حجی زواره، 
آزمایشــگاه آراد البرز، هیات تکواندو 
گیالن، هیات تکوانــدو البرز، هیات 
تکواندو شمیرانات، لوازم خانگی کن، 
هیات تکواندو شــمال شــرق، هیات 
تکواندو ســرپل ذهاب، ملوان نداجا، 

باشــگاه ورزشــی تاتی در گروه اول 
و تیم های هیات تکوانــدو اصفهان، 
باشــگاه ورزشــی شــادمهر، امیــد 
خارکالته علی آباد کتــول، آکادمی 
تکواندو رکنی اهــواز، هیات تکواندو 
اســتان مرکزی، هیات تکواندو حوزه 
جنوب شــرق، ســید، هیات تکواندو 
الیگــودرز، هیات تکوانــدو زنجان و 
آینده سازان لوازم خانگی کن در گروه 

دوم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
از میان تیم های حاضر در گروه اول، 
لوازم خانگــی کن، هیــات تکواندو 

شمال شرق، آزمایشــگاه آراد البرز و 
هیات تکواندو بند پــی جواز حضور 
در مرحله پایانی را بدست آوردند. از 
گروه دوم نیز تیم سید، هیات تکواندو 
زنجان، آینده ســازان لــوازم خانگی 
کن و اصفهان موفق شدند به مرحله 

پایانی راه پیدا کردند.
در پایــان ایــن دوره از رقابت ها تیم 
لوازم خانگی کن با کسب 6 برد، یک 
تساوی و 19 امتیاز توانست چهارمین 
جام قهرمانی خود در این سال را باالی 
ســر ببرد، تیم آزمایشگاه آراد البرز با 

5 برد، 2 تســاوی و 17 امتیاز عنوان 
نایب قهرمانی را کســب کــرد و تیم 
سید و هیات تکواندو بند پی نیز با 4 
برد، یک تساوی، 2 باخت، 13 امتیاز 
و تفاضل امتیاز 10 و 8 به ترتیب سوم 

و چهارم شدند.
تیم های هیات تکواندو شمال شرق، 
آینده سازان لوازم خانگی کن، هیات 
تکوانــدو زنجــان وهیــات تکواندو 
اصفهان بــه ترتیــب در رده پنجم تا 

هشتم قرار گرفتند.

قهرمانی نونهاالن 
لوازم خانگی کن در جام سیزدهم 

در پایان سیزدهمین دوره لیگ نونهاالن پسر تیم لوازم خانگی کن بر سکوی قهرمانی ایستاد، آزمایشگاه آراد 
عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم سید سوم شد.
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بهترین داور: 
سیدرضی مروج حریری     )گیالن(

 

بهترین سرمربی: 
حسین کریمی 

تیم: لوازم خانگی کن

فنی ترین بازیکن: 
ابوالفضل غفاری

تیم:هیات تکواندو بند پی

تیم اخالق: 
هیات تکواندو زنجان

بهترین سرپرست: 
کیومرث چگینی 

تیم:لوازم خانگی کن

 سیزدهمین دوره لیگ نونهاالن پسر »جام شکوفه ها« با حضور 592 هوگوپوش در قالب 23 
تیم )دو گروه( طی دو مرحله برگزار و مهرماه با معرفی قهرمان این دوره از رقابت ها به پایان رسید.
 با توجه به اینکه در این دوره از رقابت ها لیگ دســته یک و برتر ادغام شد، مبارزات جذابی را 
شــاهد بودیم و تیم ها در یک قالب با بکیدگر مبارزه کردند که در نهایت 8 تیم به مرحله نهایی 

صعود کردند.
 برگزاری لیگ به این شیوه رضایت تیم ها را به همراه داشت و همچنین تکواندوکاران قدرتمند 

میان تیم های مختلف توزیع شده بودند.
 پیکارهای این دوره با اســتفاده از هوگو و کاله های الکترونیکی پیگیری شــد و تیم های از 

استان های مختلف نیز حضور داشتند که به جذابیت لیگ کمک زیادی کرد. 
 در این دوره با اعالم سازمان لیگ به تکواندوکارانی که از ضربات چرخشی استفاده می کردند 
جوایزی تعلق می گرفت که این موضوع در شرکت کنندگان ایجاد انگیزه کرد؛ به نظرم در سال 
آتی این طرح باید به صورت جدی تر پیگیری شــود تا انشاهللا شاهد رقابت های جذاب تری در 

میان هوگوپوشان باشیم.
 تکواندوکاران این رده سنی از نظر فنی در جایگاه خوبی قرار داشتند و رقابت ها حاکی از آن 

بود که تکواندو در سراسر کشور پیشرفت چشمگیری  داشته است.
 با توجه به اینکه در این رده سنی اعزام به رقابت های جهانی و آسیایی را داریم تمامی شرکت 
کنندگان در لیگ سعی می کنند در این رقابت ها توانایی خود را به نمایش بگذارند تا با گذر از 
فیلترهای انتخابی شــرایط حضور خود در تیم ملی را فراهم کنند و همین امر موجب استقبال 

بیشتر از لیگ شده است.

عزیزی، مدیر اجرایی لیگ نونهاالن پسر
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نهمیــن دوره لیگ نوجوانــان دختر 
»جام آینده سازان المپیک« با حضور 
317 تکوانــدوکار و در قالــب 16 تیم 
 ،)kwon(لــوازم تکوانــدو کــوان
هیات تکواندو چالوس، هیات تکواندو 
جنوب غرب، لــوازم خانگی کن، هیات 
تکواندو حوزه جنوب شــرق، باشــگاه 
مهرورزان، هیات تکواندو البرز، هیات 
تکواندو استان خوزستان، آینده سازان 
هیات تکوانــدو جنوب شــرق، هیات 

تکواندو شهرستان کرج، هیات تکواندو 
فارس، هیات تکواندو استان خوزستان 
یک، هیات بابل، باشگاه المپیا محمدیه 
هیات تکواندو قزویــن، هیات تکواندو 
شــمال غرب و هیات تکواندو اســتان 

سمنان برگزار شد.
در پایان این دوره از مســابقات »جام 
آینده ســازان المپیک« این دختران 
نوجوان تیم لوازم خانگی کن بودند که 
با عملکردی قابل تحســین با شکست 

تمامی حریفان خود و بدون باخت تیمی 
توانســتند با 42 امتیاز با شایستگی بر 

سکوی قهرمانی بایستند.
تیم لــوازم تکواندو کوان بــا 12 برد، 
2 باخت و 36 امتیاز بر ســکوی نایب 
قهرمانی ایستاد و باشگاه المپیا محمدیه 
هییت تکواندو قزوین بــا 11 برد، یک 
تســاوی، یک باخت و 34 امتیاز مقام 
سوم این دوره از مسابقات را به نام خود 

ثبت کرد.

تیم های باشــگاه مهــرورزان، هیات 
تکواندو چالــوس، هیات تکواندو البرز، 
هیات تکواندو حوزه شمال شرق، هیات 
تکواندو شمال غرب، هیات بابل، هیات 
تکواندو شهرستان کرج، هیات تکواندو 
فارس، هیات تکواندو استان خوزستان، 
آینده سازان هیات تکواندو جنوب شرق، 
هیــات تکواندو جنوب غــرب و هیات 
تکواندو استان سمنان به ترتیب در رده 

چهارم تا پانزدهم قرار گرفتند.

دختران نوجوان کن با شایستگی جام قهرمانی را از آن خود کرده و تیم های لوازم تکواندو کوان و باشگاه المپیا 
محمدیه هیات تکواندو قزوین به ترتیب بر سکوی دومی و سومی ایستادند.

قهرمانی دختران نوجوان 
باشگاه کن در جام آینده سازان المپیک 
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بهترین داور: 
سارا نوروزی     )استان فارس(

 

بهترین سرمربی: 
راضیه آقاجان پور 
تیم: لوازم خانگی کن

فنی ترین بازیکن: 
کوثر اساسه 

تیم:لوازم خانگی کن

تیم اخالق: 
تکواندواستان خوزستان

بهترین سرپرست: 
الهام پور عاشور 

تیم:باشگاه مهرورزان

جوانمرد، مدیر اجرایی لیگ نوجوانان دختر
 نهمین دوره لیگ نوجوانــان دختر با حضور 326 تکواندوکار و در قالب 16 تیم 
)5 تیم از تهران و 11 تیم از شهرســتان( طی 15 هفته برگزار و دی ماه با معرفی 

قهرمان این دوره به پایان رسید.
 سال های گذشته لیگ به صورت رفت و برگشت برگزار می شد اما در این دوره 
با توجه به تعداد باالی تیم ها و همچنین محصل بودن تکواندوکاران ترجیح دادیم 

طی یک مرحله برگزار شود.
 در این دوره از مسابقات، مبارزات جذابی را شاهد بودیم و در رقابت های هفته 
هفتم و هشتم تیم های دوم و سوم با واگذاری نتیجه برابر تیم هایی که در رده پنجم 

و ششم قرار داشتند جایگاهشان در جدول رده بندی تغییر کرد. 
 تمامی تیم ها از پتانســیل باالیی برخوردار بودند و نمی توانســتیم پیش بینی 
کنیم که در جام نهم کدام تیم ها می توانند بر روی ســکو قرار بگیرند اما در پایان 
هوگوپوشان لوازم خانگی کن گوی ســبقت را ربودند و عنوان قهرمانی را کسب 

کردند.
 پیکارها در این دوره از نظر فنی پیشرفت کرده و با توجه به اینکه ملی پوشان در 
لیگ حضور دارند، دیگر تکواندوکاران با انگیزه بیشتری مبارزات خود را پیگیری 

می کنند و به نظرم این حضور بسیار سازنده است.
 اعزام تیم های ملی به مسابقات جهانی و آسیایی و کسب مدال های رنگارنگ از 
عوامل استقبال لیگ بوده است و بازتاب آن در رسانه ها باعث شده دختران عالقه 

بیشتری به حضور در رشته تکواندو  نشان دهند.
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بیســت و یکمین دوره لیگ نوجوانان 
پسر »جام آینده ســازان المپیک« با 
حضور 489 هوگوپــوش در قالب 20 
تیم برگزار شــد. در این دوره تیم های 
هیات تکواندو شهرســتان شــهریار، 
لوازم خانگی کن، هیات تکواندو استان 
کرمان، هیات تکواندو شــمال شرق، 
لوازم ورزشی کوروش، مناطق نفت خیز 
جنوب، باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب 
آهن اصفهان، شهرداری تبریز، ملوان 
نداجا و هیات تکواندو استان فارس در 
گروه اول و باشگاه یزدان، پاس قوامین، 

هیات تکواندو اســتان کرمانشاه، تیم 
هیات تکواندو قم، آینده ســازان لوازم 
خانگی کن، تیم هیات تکواندو بند پي، 
دانشگاه آزاد اســالمي، هیات تکواندو 
حوزه جنوب شــرق، فرمانیه و هیات 
تکواندو الیگودرز در گروه دوم با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
از میان تیم های حاضــر در گروه اول، 
تیم های لــوازم خانگی کن، باشــگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان، 
لوازم ورزشــی کوروش، هیات تکواندو 
شمال شرق و هیات تکواندو استان فارس 

جواز حضور در مرحله پایانی را بدست 
آوردند. از گروه دوم نیز تیم های باشگاه 
یزدان، هیات تکواندو استان کرمانشاه، 
آینده سازان لوازم خانگی کن، دانشگاه 
آزاد اسالمی و پاس قوامین موفق شدند 

به مرحله پایانی راه پیدا کنند.
در پایان این دوره از رقابت ها، نوجوانان 
قدرتمنــد تیم لــوازم خانگــی کن با 
شایستگی و کسب 21 امتیاز توانستند 
بر سکوی قهرمانی »جام آینده سازان 
المپیک« تکیه بزننــد، از میان دو تیم 
پاس قوامین و آینده سازان لوازم خانگی 

کن نیز که به دنبال کسب عنوان نایب 
قهرمانی این مسابقات بودند، تیم پاس 
قوامین با کسب 18 امتیاز عنوان دومی 
را بدست آورد و تیم آینده سازان لوازم 
خانگی کن با کسب 15 امتیاز بر سکوی 

سومی ایستاد.
تیم های هیات تکواندو استان فارس، 
هیــات تکواندو کرمانشــاه، باشــگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان، 
لوازم ورزشــی کوروش و باشگاه یزدان 
به ترتیب در رده چهارم تا هشــتم قرار 

گرفتند.

در پایان رقابت های لیگ نوجوانان پسر، تیم لوزام خانگی کن که در فاصله 3 هفته باقی مانده به پایان لیگ قهرمانی خود را مسجل کرده بود بر سکوی نخست ایستاد و 
از میان دو تیم  پاس قوامین و آینده سازان لوازم خانگی کن که برای کسب سکوی نایب قهرمانی تالش می کردند در نهایت تیم پاس قوامین عنوان دومی را بدست آورد.

آینده سازان لوازم خانگی کن
 بر سکوی قهرمانی جام بیست و یکم
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بهترین داور: 
چــه       ر ی د ر ســکند محمــد ا

)اصفهان(
 

بهترین سرمربی: 
حسین کریمی 

تیم: لوازم خانگی کن

فنی ترین بازیکن: 
حسین لطفی 

تیم:هیات تکواندو استان فارس

تیم اخالق: 
باشگاه یزدان

بهترین سرپرست: 
جاوید عاشوری 
تیم:باشگاه یزدان

 بیست و یکمین دوره لیگ نوجوانان پسر با حضور 20 تیم )10 تیم در گروه اول و 10 تیم 
در گروه دوم( از 14 استان به صورت مرحله ای برگزار شد و در پایان مرحله نخست 10 تیم 

راهی مرحله دوم شدند تا در نهایت سکونشینان این دوره از رقابت ها معرفی شوند.
در گروه بندی این دوره از مسابقات قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر سال گذشته به عنوان 
سرگروه )گروه اول و گروه دوم( انتخاب شدند و قرعه کشی نیز به صورت سیستمی انجام 

شد.
 این رقابت ها با حضور 480 تکواندوکار پیگیری شد. سطح فنی مبارزات باال است و با ابتکار 
سازمان لیگ و در نظر گرفتن جوایز نقدی برای ضربات چرخشی شاهد به کارگیری این 

تکنیک در رقابت ها بودیم که این مورد جذابیت مبارزات را باالتر برده بود.
 زمانیکه لیگ برتر و دسته یک ادغام شد اصال فکر نمی کردیم با این استقبال خوب مواجه 
شویم اما خوشبختانه 20 تیم در این رقابت ها حضور داشتند و خوشحالم که در لیگ از تمام 

پتاسیل تکواندو استفاده شده است.
 ادغام لیگ برتر و دسته یک باعث ایجاد انگیزه در میان تیم ها شده است و رقابت میان 
تیم های مختلف باعث می شد تکواندوکارانی که مقابل ملی پوشان قرار می گیرند با تمام 
وجود مبارزه کرده تا بهترین نتیجه را کسب کنند. شاید در مبارزات این دو تیم در نهایت 
تیمی که سطح فنی متوســطی دارد نتیجه را واگذار کند اما از میان آنها برخی چهر ه ها 

شناخته می شوند.
 با توجه به مبارزات حساسی که میان تیم ها وجود داشت اصال نمی توانستیم پیش بینی 

کنیم که کدام تیم ها در این دوره سکوی جام بیست و یکم را به نام خود ثبت می کنند.

مصطفی بابایی، مدیر اجرایی لیگ نوجوانان پسر
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پنجمین دوره رقابت هــای لیگ برتر 
»جام ستارگان« پومسه زنان طی 16 
هفته و در دو مرحله رفت و برگشت در 
3 بخش تیمی، ابداعــی و انفرادی در 
فدراســیون تکواندو کشورمان برگزار 
شــد. ایــن دوره از رقابت ها در بخش 

انفرادی در رده های سنی کمتر از 12 
سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 
18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال و باالي 

41 سال با یکدیگر پیگیری گردید.
همچنیــن در بخش تیمــی رده های 
سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 

18 تا 30 سال و باالی 31 سال بر روی 
شیاپ چانگ رفتند. در بخش ابداعی 
نیز پومسه روهای رده سنی کمتر از 14 
سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و 
رده سنی باالی 31 سال به اجرای فرم 

پرداختند.

در پایــان ایــن دوره از مســابقات، 
پومســه رو های تیم پرشــیان فوالد 
اصفهان الــف کاپ قهرمانی را باالی 
ســر بردند، معراج نایب قهرمان شد و 
تیم های هیات تکواندو اســتان فارس 
و زنجان به ترتیب سوم و چهارم شدند.

در پایان پنجمین دوره لیگ برتر پومسه زنان »جام ستارگان« تیم پرشیان فوالد اصفهان عنوان قهرمانی این رقابت ها را 
بدست آورد و تیم های معراج و هیات تکواندو استان فارس به ترتیب دوم و سوم شدند.

پرشیان فوالد اصفهان 
قهرمان لیگ پومسه بانوان
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بهترین داور: 
طاهره محمدی   )قزوین(

 

بهترین سرمربی: 
مهسا مردانی  

تیم: پرشیان فوالد اصفهان

فنی ترین بازیکن: 
زینب طغیانی   

تیم: پرشیان فوالد اصفهان

تیم اخالق: 
هیات تکواندو البرز

بهترین سرپرست: 
 میترا برک پو       

تیم:خراسان رضوی

 پنجمین دوره رقابت های لیگ برتــر و دهمین دوره لیگ 
دســته یک پومســه زنان با حضور 397 تکوانــدوکار )113 
پومســه رو در لیگ برتر و 284 پومسه رو در لیگ دسته یک( 
و 60 تیم در3  بخش انفرادی، تیمی و ابداعی برگزار شــد؛ در 
این دوره از مسابقات شــاهد استقبال خوب تیم ها به ویژه در 

رده های سنی پایه بودیم.
 با پایان مرحله رفت لیگ براساس جدول رده بندی تعدادی 
از شــرکت کنندگان به ترتیب از انتهای جدول حذف شدند 
که بیشترین تعداد کاهش را در رده سنی 18 تا 30 سال لیگ 

دسته یک شاهد بودیم.
 رقابت های نزدیکی میان تیم های حاضر وجود داشــت اما 
با توجه به اینکه تهــران، فارس، زنجــان واصفهان از نفرات 
خوبی بهــره می بردند و در بخش پومســه ســرمایه گذاری 
خوبی داشته اند می توانســتیم حدس بزنیم این تیم ها جزء 

سکونشینان هستند.
 پومسه ایران از ظرفیت باالیی برخوردار است و به نظرم اگر 
حامیان مالی در این بخش ســرمایه گذاری بیشتری داشته 
باشــند حضور تعداد بیشتری از شــرکت کنندگان را در این 

بخش شاهد خواهیم بود.

نسترن ملکی، مدیر اجرایی لیگ نوجوانان پسر
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پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر »جام 
ستارگان« پومسه مردان پس از پشت 
سر گذاشتن 16 هفته به پایان رسید؛ 
در این دوره شاهد حضور رقابت 108 
پومسه رو در 3 بخش انفرادی، تیمی و 

ابداعی بودیم.
در بخش انفرادی رده های سنی کمتر از 

12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 
18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 
سال، 51 تا 60 سال و باالتر از 61 سال 
بر روی شیاپ چانگ رفتند و در بخش 
تیمی رده های سنی کمتر از 14 سال، 
15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 
31 سال با یکدیگر به رقابت پرداختند. 

در بخش ابداعی نیز پومسه رو های رده 
سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 
18 تا 30 سال و باالی 31 سال حضور 

داشتند.
اما جام پانزدهم در حالی به پایان رسید 
که تیم راهیان تهران با 58 امتیاز برای 
دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را 

کسب کرد، پرشیان فوالد اصفهان با 36 
امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد 
و تیم های شــهرداری سمنان و پایگاه 
قهرمانی پومســه ایران نیز به ترتیب با 

29 و 25 امتیاز سوم و چهارم شدند.

در پایان پنجمین دوره لیگ برتر پومسه مردان »جام ستارگان« تیم راهیان بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم پرشیان فوالد 
اصفهان نایب قهرمان شد و شهرداری سمنان عنوان سومی را کسب کرد.

پومسه روهای راهیان قهرمان 
«جام ستارگان» 
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بهترین داور: 
محمد کمال عباسی    )البرز(

 

بهترین سرمربی: 
حسینعلی نظری   
تیم:  باشگاه راهیان

فنی ترین بازیکن: 
علی سلمانی 

تیم: شهرداري سمنان

تیم اخالق: 
هیات تکواندو فارس

بهترین سرپرست: 
 علیرضا جالبی        

تیم:تهران

 پنجمین دوره لیگ برتر و دوازدهمین دوره لیگ دســته یک پومسه مردان با حضور 
بیش از 500 تکواندوکار و 60 تیم در سه بخش انفرادی، تیمی و ابداعی برای نخستین بار 

بر روی 5 شیاپ چانگ برگزار شد.
 در پایان مرحله رفت این دوره از رقابت ها پومسه روها به ترتیب از انتهای جدول حذف 

و نفرات صعودکننده راهی مرحله برگشت شدند. 
 با توجه به اینکه مســابقات بخش ابداعی تنها در لیگ برتر برگزار می شــود، فرصت را 
فراهم کردیم تا پومسه روهایی که در لیگ دسته یک حضور دارند بتوانند در لیگ برتر نیز 

شرکت کنند که این مهم خروجی خوبی به همراه داشت.
 در این دوره شاهد حضور تیم های قدرتمندی بودیم که در برخی موارد 3 تا 4 تیم از یک 
استان شرکت کرده بودند؛ در سال1396 مسابقات حساس و جذابی را پشت سر گذاشتیم.

 همچنین با توجه به اینکه پومسه در این سال ها پیشرفت قابل توجهی داشته در این دوره 
استقبال خوبی را شاهد بودیم و تیم ها رقابت ها جذابی را به نمایش گذاشتند.

 از دیگر ویژگی این دوره توزیع ملی پوشــان در تمامی تیم ها است که این خود انگیزه 
تیم ها را دو چندان می کند.

 در سال جدید تغییرات زیادی در لیگ های پومسه خواهیم داشت که پیش از به تصویب 
رســیدن با حضور سرپرستان، کارشناسان و نمایندگان اســتان ها در خصوص تغییرات 
تصمیم گیری می شود؛ برای نخستین بار پومســه نوین در لیگ برتر برگزار خواهد شد 
و همچنین رقابت های لیگ دســته یک نیز به صورت منطقه ای و در دو منطقه شمال و 

جنوب پیگیری می شود.

قنبری، مدیر اجرایی لیگ پومسه مردان
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دهمین دوره رقابت های لیگ دسته 
یک »جام ســتارگان« پومسه زنان 
طی 16 هفته و در دو مرحله رفت و 
برگشت در 2 بخش تیمی و انفرادی 

برگزار شد.

در بخــش انفرادی پومســه روهای 
رده های سنی کمتر از 12 سال، 12 
تا 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 
30 سال و 31 تا 40 سال با یکدیگر 
رقابت کردنــد و در بخش تیمی نیز 

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

31 سال به اجراي فرم پرداختند.
در پایان ایــن دوره از مســابقات، 
پومســه رو های تیم هیــات تکواندو 

اســتان خوزســتان عنوان قهرمانی 
جــام نشــاط را بدســت آوردنــد، 
انصارالمهــدی نایــب قهرمانی را به 
خود اختصــاص داد و تیــم معراج 

سوم شد.

در پایان دهمین دوره لیگ دسته یک پومسه زنان »جام نشاط« تیم هیات تکواندو خوزستان بر سکوی قهرمانی ایستاد، تیم 
انصارالمهدی نایب قهرمان شد و تیم معراج عنوان سومی را کسب کرد.

خـــوزستان صاحب 
کاپ قهرمانی لیگ پومسه
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بهترین داور: 
شبنم میرزایی     )مازندران(

 

بهترین سرمربی: 
زهرا عشیری 

تیم:  هیات تکواندو استان خوزستان

فنی ترین بازیکن: 
فاطمه عسگری 
تیم: انصارالمهدی

تیم اخالق: 
شمیرانات

بهترین سرپرست: 
زهرا زارع 
تیم:فارس
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دوازدهمیــن دوره رقابت های لیگ 
دســته یک پومســه مــردان »جام 
نشــاط« بعد از طی کردن 16 هفته 
به پایان رســید؛ ایــن دوره با حضور  
289  پومسه رو و در2 بخش انفرادی 

و تیمی پیگیری شد. 

ایــن رقابت ها در بخــش انفرادی در 
رده های ســنی کمتر از 12 سال، 12 
تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 
سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال 
و 51 تا 60 سال انجام شد و در بخش 
تیمی نیز پومسه روهاي رده های سنی 

کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 
تا 30 سال و باالی 31 سال با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
اما ایــن دوره از رقابت هــا در حالی 
به کار خود پایــان داد که تیم هیات 
تکواندو شهرســتان اصفهــان با 50 

امتیاز بر ســکوی قهرمانی ایســتاد، 
باشــگاه راهیان با 27 امتیــاز نایب 
قهرمان شد، پرشــیان فوالد اصفهان 
و انصارالمهــدی به ترتیــب با 17 و 
14 امتیاز در رده ســوم و چهارم قرار 

گرفتند.

در پایان دوازدهمین دوره لیگ دسته یک پومسه مردان »جام نشاط« تیم هیات تکواندو شهرستان اصفهان عنوان قهرمانی 
این رقابت ها را بدست آورد و تیم های راهیان و پرشیان فوالد اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.

جام نشاط 
در دستان پومسه روهای اصفهانی 
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بهترین داور: 
شــمی       هبــر ها ســیدمحمد ر

)گیالن(
 

بهترین سرمربی: 
حسین بهشتي  

تیم:  هیات تکواندو شهرستان اصفهان

فنی ترین بازیکن: 
محمدرضا امیرخانی  

تیم: پرشیان فوالد اصفهان

تیم اخالق: 
هیات تکواندو گیالن

بهترین سرپرست: 
مالک کهنمویی  

تیم:آذربایجان شرقی
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قهرمانی دانشگاه آزاد با طعم صعود به جام جهانی

نخستین دوره لیگ به شیوه جام جهانی در حالی به پایان رسید که شاگردان خلیفه موفق شدند با کسب عنوان قهرمانی جواز 
حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی 2017 را کسب نمایند.

فدراســیون تکوانــدو امســال در 
تصمیمی خالقانه دســت به نوآوری 
زد که نتیجــه اش را در ســاحل عاج 
دید. بر اساس این تصمیم، فدراسیون 
مسابقات لیگ را برای نخستین بار به 
شــیوه جام جهانی برگزار و اعالم کرد 
قهرمان این مسابقات به عنوان نماینده 
ایران به جام جهانی اعزام می شود. این 
تصمیم به مرحله اجــرا درآمد و تیم 
دانشگاه آزاد با کسب عنوان قهرمانی 

لیگ مسافر جام جهانی شد. 
این نــوآوری از آن جهت حائز اهمیت 
بود که جام جهانی به خاطر شــرایط 
ویژه ای که دارد در زمره سخت ترین 
میدان ها قــرار گرفته اســت و بودن 
دانشگاه آزاد در شــرایط این مسابقه 
آن هم برای مدتی طوالنی این تیم را 
حســابی آبدیده کرد و یک امتیاز برتر 
نسبت به هفت تیم دیگر جام جهانی 

به دست آورد.

اینکه فدراسیون تکواندوی ایران برای 
نخستین بار مسابقات لیگ را با شیوه 
جام جهانی برگزار کرد، مزایای دیگری 
به جــز قهرمانی مســابقات هم دارد. 
یک نمونه آن که اغلب کادر فنی تیم 
ملی هم از آن یاد می کنند تغییرات و 
تحوالتی اســت که تکواندو در سطح 
جهان با آن روبه رو می شود. تغییرات 
در شــیوه امتیازگیــری، برگــزاری 
مســابقات، قوانین داوری و ... که تنها 
بخشــی از آن هســتند اما این اقدام 
فدراسیون سبب شد تا نگرانی تحوالت 
جهانی برای تکواندوی ایران به حداقل 
برسد و با خیالی راحت به سمت جام 

قهرمانی حرکت کند. 
همیشه بسیاری از کارشناسان اذعان 
داشتند از آنجایی که ایران سرچشمه 
خوبی در تکواندو دارد باید لیگی پویا 
داشته باشــیم که از دل این مسابقات 
قهرمانان زیــادی را به تیم ملی تزریق 

کنیم. هرچند لیگ تکواندو همیشــه 
از آن دســت مســابقاتی اســت که 
جذابیت خاصی داشته اما لیگ امسال 
با جایزه ای که به قهرمان مســابقات 
داده می شــد)حضور در جام جهانی( 
خون تــازه ای را در رگ های رقابت ها 
به جریــان انداخت. ایــن تصمیم نه 
تنها انگیــزه تکواندوکاران را بیشــتر 
می کند که با کسب عنوان قهرمانی، به 
عنوان نماینده ایران به رقابتی معتبر 
می روند، بلکه گام هــای خوبی هم در 

استعدادیابی برداشته می شود.
اما نخســتین دوره لیگ به شیوه جام 
جهانی )تیمی 5 نفره( با حضور 150 
تکوانــدوکار و در قالب 12 تیم برگزار 
گردید. مرحله مقدماتی این رقابت ها 
با حضور 12 تیم هیات تکواندو البرز، 
تعاونی انقالب شهریار و هیات تکواندو 
شــمال شــرق در گروه اول، کلینک 
بهبد کرج و دانشــگاه آزاد اسالمی در 

گروه دوم، تیم های ملوان نداجا، پاس 
قوامین و منطقــه آزاد ارس در گروه 
سوم، شهرداری ورامین، هیات تکواندو 
سرپل ذهاب، باشــگاه فرمانیه و تیم 
لوازم ورزشی کوروش در گروه چهارم و 

طی دو روز انجام شد.
با برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی 
تیــم های دانشــگاه آزاد اســالمی و 
کلینیک بهبد کرج از گروه اول و دوم 
و شــهرداری ورامین و پاس قوامین از 
گروه ســوم و چهارم بــه مرحله نیمه 
نهایی راه پیدا کردند که پس از انجام 
مراسم قرعه کشــی و مشخص شدن 
حریفــان تیم ها حریفان خــود را در 

مرحله نیمه نهایی شناختند. 
عصر نیمه آبان ماه زمانی بود که از سوی 
سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات 
فینال اعالم شــده بود، روزی که قرار 
بود نماینده کشــورمان در بیســت و 
یکمین دوره مســابقات جام جهانی 
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مشخص شود.
در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی 
شــاگردان پیام خانلرخانــی و محمد 
عزیزی به مصــاف یکدیگــر رفتند. 
شــهرداری ورامیــن کــه در ترکیب 
خــود از حضــور ابوالفضــل یعقوبی، 
بهنام اسبقی، ســیداحمد خسروفر، 
امیرحسین ساسان، مهدی خدابخشی 
و مهدی جاللی بهره می برد در مقابل 
کلینیک بهبد کرج با ترکیب سیدامید 
حســینی، ســینا بهرامی، امیرمحمد 
بخشی، آرش تفرشی، احمد محمدی 
و امیرمحمــد قهرمانی با نتیجه 59 بر 
32 تن به شکست داد و از راهیابی به 

فینال بازماند.
کامران مردانی پــور، عرفان حیدری، 
مهدی قیاسی زاد، امیرحسین امیدی، 
پوریــا عرفانیان و ســروش احمدی 
اعضای تیــم پاس قوامیــن بودند که 
در دومین دیدار این مرحله به مصاف 
قهرمان دوره قبل لیگ برتر رفتند که 
در نهایت نتیجــه را 35 بر 26 واگذار 
کردند تا در دیدار رده بندی رو در روی 
شهرداری ورامین قرار بگیرند. هادی 
تیران ولی پور، میرهاشــم حسینی، 
سیدحسین احسانی، عرفان ناظمی، 
ســعید رجبی و مهدی یوســفی نیز 
نفرات حاضــر در تیم دانشــگاه آزاد 

اسالمی بودند.

رقابت  رده بندی بین دو تیم شهرداری 
ورامین و پاس قوامین از حساســیت 
خاصی برخــوردار بود که با نتیجه 65 
بر 53 به سود پاسی ها به پایان رسید.

در پایان این رقابت های جذاب و سراسر 
هیجان، تیم دانشــگاه آزاد اســالمی 
توانست جواز حضور در بیست و یکمین 
دوره مســابقات جام جهانی را بدست 
آورد، کلینیک بهبد کرج نخســتین 
تجربه حضــور در لیگ تکوانــدو را با 
کســب عنوان نایب قهرمانی به پایان 
رساند و شاگردان مرتضی سلطانی نیز 

با شایستگی توانســتند نایب قهرمان 
دوره گذشته لیگ برتر را شکست داده 
تا سکوی سومی را به نام پاس قوامین 

ثبت نمایند.

ســطح فنی این مبارزات و رقابت های 
جذابی که میــان تکواندوکاران تیم ها 
شــاهد بودیم حاکی از این امر بود که 
تمامی هوگوپوشــان بــرای بهترین 
نتیجــه در این رقابت هــا حضور پیدا 
کرده و عزم خود را برای حضور در جام 

جهانی 2017 جزم کرده بودند.
برگزاری مسابقات لیگ برای نخستین 

مرتبه با سبکی متفاوت)جام جهانی(، 
شور و هیجان خاصی را در میان خانواده 
تکوانــدو به وجود آورده بــود و اعالم 
حضور تیم قهرمــان به عنوان نماینده 
کشورمان در این رویداد مهم جهانی 
انگیــزه مضاعفی را در بیــن مدعیان 
قهرمانی ایجاد کرد. دوستداران تکواندو 
تاکنون برگزاری مســابقات بصورت 
انفرادی و با قوانین مشــخص را دیده 
بودند و این درحالی بود که مسابقات 
با شــیوه جدید از قوانین خاص خود 
پیروی می کــرد. مربیان حق اعتراض 
نداشــته و بازبینی فیلم در میان نبود. 
ســوت و پرچم بــه کمــک برگزاری 
مسابقات آمده بود و برای کسب نتیجه 
بهتر تصمیم سرمربی در انتخاب مبارز 

اهمیت ویژه ای داشت.
همچنیــن الزمه کســب موفقیت با 
قابلیت های فردی ورزشــکار ارتباط 
مستقیم داشت، جسارت، جنگندگی 
و تمرکــز و اســتفاده از فرصت های 
موجــود از فاکتورهــای تاثیرگذار در 
این نوع مبارزه بود تــا جاییکه خیلی 
از تکواندوکاران سرشناس نتوانستند 
خود را با شرایط موجود هماهنگ کرده 
و برای تیم خود تاثیر گذار باشند. تدبیر 
مسئولین فدراسیون شرایطی را فراهم 
کرد تا بازیکنان سبک و شیوه مسابقات 

جام جهانی را تجربه کنند.

 با توجه به تصمیم سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو مبنی بر اعزام تیم باشگاهی 
به مسابقات جام جهانی 2017، نخستین دوره لیگ به شیوه جام جهانی )تیمی 5 نفره( در 

سال 1396 برگزار شد.
  این رقابت ها با حضور 150 هوگوپوش در قالب 12 تیم در 4 گروه پیگیری شد؛ در نهایت 
4 تیم موفق شدند به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنند تا تکلیف تیم اعزامی به رقابت های جام 

جهانی 2018 مشخص شود.
  از ویژگی هــای این لیگ تاثیر ســرعت تصمیم گیری بــاال در میــان داوران، مربیان و 
تکواندوکاران بود و همچنین با حضور هوگوپوشان مطرح کشورمان این رقابت ها با جذابیت 

باالیی انجام شد.
  در این دوره از رقابت ها حضور تیم های با تجربه و تازه نفس را شــاهد بودیم که توانستند 

توانایی خود را با توجه به شرایط متفاوت مسابقات محک بزنند.
  با توجه به اینکه این رقابت ها از حساسیت باالیی برخوردار بود داوران نیز عملکرد خوبی 

داشتند.
  این رقابت ها در نخستین دوره با استقبالی خوبی همراه بود و امیدوارم در سال آینده نیز 
بتوانیم این مسابقات جذاب را که شور و هیجان خاصی در میان خانواده بزرگ تکواندو ایجاد 

کرد برگزار نماییم.
 خدا را شکر تجربه شیرینی از برگزاری نخســتین دوره این رقابت ها بدست آوردیم و تیم 
دانشــگاه آزاد توانست در مســابقات جام جهانی 2018 اقتدار تکواندوی ایران را به رخ رقبا 

بکشد و مقتدرانه قهرمان شود.

قنبری، مدیر اجرایی لیگ به شیوه جام جهانی )تیمی 5 نفره(
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رونق لیگ برتر تکواندوی 
زنان با حضور ملی پوشان

ســیزدهمین دوره لیــگ جوانان و 
بزرگســاالن زنان  »یادواره شهدای 
هسته ای کشــور« از 4 آبان ماه اغاز 
و در تاریخ20 اســفندماه بــه پایان 
رسید. رقابت هایی که به طور منظم 
و متمرکز به میزبانــی خانه تکواندو 

برگزار شد.
این دوره از رقابت های لیگ زنان »جام 
کوثر« به لحاظ کمی و کیفی نسبت 
به دوره های قبل رشــد داشت و در 
این دوره از مســابقات شاهد حضور 
تیم های هیات تکواندو شهرســتان 
کرج، بیمه رازی، دانشگاه الزهرا )س(، 
لوازم خانگی کن، هیات تکواندو حوزه 

جام قهرمانی را باالی ســر برد. تیم 
بیمــه رازی با 24 برد، یک تســاوی، 
یک باخــت و 73 امتیــاز و تفاضل 
164 عنوان نایب قهرمانی را به خود 

اختصاص داد.
دانشــگاه الزهرا)س( نیــز که برای 
نخستین بار حضور در لیگ را تجربه 
می کرد بــا 20 برد، یک تســاوی، 5 
باخــت، 61 امتیاز و تفاضــل 87 بر 
سکوی ســومی ایســتاد و تیم آینده 
سازان لوازم خانگی کن نیز با 19 برد، 
4 تساوی، 3 باخت، 61 امتیاز و تفاضل 

77 به عنوان چهارمی رسید.
تیم های هیات تکواندو استان گیالن، 
هیــات تکواندو حوزه شمال شــرق، 
هیات تکواندو جنوب شــرق، ققنوس 

شمال شــرق، هیات تکواندو ورامین، 
هیات تکواندو خراسان رضوی، هیات 
تکواندو خوزســتان، هیات تکواندو 
گیالن، ققنوس جویبار، هیات تکواندو 
مرکزی، آینده ســازان لوازم خانگی 
کن و آینده ســازان هیــات تکواندو 

جنوب شرق بودیم.
11 تیمی که برای رســیدن به جام 
قهرمانی 13 هفته به رقابت پرداختند 
و در پایان نیز تیم لوازم خانگی کن به 
کمک ملی پوشانی که در اختیار داشت 
توانست برسکوی قهرمانی قرار بگیرد.

تیم لــوازم خانگی کن برای کســب 
عنوان قهرمانی در این رقابت ها، 24 
برد، یک تساوی و یک باخت بدست 
آورد و بــا 73 امتیــاز و تفاضل 180 

جویبار، هیات تکواندو استان مرکزی، 
هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو 
خراسان رضوی، لوازم ورزشی کوروش، 
هیات تکواندو شهرستان کرج و هیات 
تکواندو استان خوزستان به ترتیب در 
جایگاه پنجم تا چهاردهم قرار گرفتند.
فاصله عمیق باالنشینان و 

قعرنشینان جام کوثر
ســیزدهمین دوره رقابت های لیگ 
برترتکوانــدوی بانوان درشــرایطی 
برگزارشد که که فاصله قابل توجهی 
میان تیم هــای باال نشــین و دیگر 
تیم های حاضر در این رقابت ها وجود 
داشت. رقابت هایی که با گذشت چند 
هفته از برگزاری آن جایگاه تیم ها را  
در جدول رده بندی لیگ را مشخص 

قهرمانی هوگوپوشان 
لوازم خانگی کن در لیگ بانوان

در پایان رقابت های سیزدهمین دوره لیگ جوانان و بزرگســاالن زنان »جام کوثر« از میان دو تیم بیمه  رازی و لوازم 
خانگی کن که هر دو از مدعیان ایستادن بر سکوی قهرمانی بودند؛ در نهایت این لوازم خانگی کن بود که با تفاضل امتیاز 
16+ )برد و باخت تیمی( قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد، هوگوپوشــان بیمه رازی در نهایت شایستگی 

بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند و دانشگاه الزهرا )س( سوم شد.
آمنه سلی�نی
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کــرد و تا پایــان لیگ نیــز تیم های 
صدرنشــین جایگاه خود را درجدول 

رده بندی حفظ کردند.
تفاضل منفی برای تیم های 

ششم تا یازدهم
»جام کوثر« به لحــاظ  حضور تعداد 
تیم ها نســبت به دوره قبل با افزایش 
و رشــد روبرو بود اما به لحاظ بخش 
کیفی شاید بتوان گفت رقابت اصلی 
تنها میان ســه تیم باالی جدول بود؛ 
همچنین نگاهــی به اعــداد و ارقام 
به دست آمده توســط تیم ها فاصله 
زیاد فنی آنها را نشــان می داد.البته 
این فاصله زیاد فنــی تنها میان تیم 
قعرنشین و صدرنشین نبود و نگاهی 

ملی پوشان درلیگ را باید به فال نیک 
گرفت.

البته شــاید بتوان با تمهیداتی بهتر 
و ایجاد قوانینــی از جمله محدودیت 
تیم ها در جــذب بازیکنان ملی پوش 
حال و هوای جذاب تری به مبارزاتش 

داد.
اســماعیلی، درصــدر 
امتیازآورتریــن بازیکنان 

لیگ
زینب اســماعیلی، با کســب 174  
امتیــاز از 25 مبارزه و بــدون باخت 
درصدربرترین تکواندوکار لیگ قرار 
گرفت. در فهرست 10 تکواندوکار برتر 
»جام کوثر« الهه شیدایی در رتبه دوم 

به جدول نتایج نشــان می داد که این 
فاصله از تیم پنجم به بعد شکل گرفته 
است و این در شرایطی است که تفاضل 
امتیازها از تیم ششــم جدول )هیات 

تکواندوی شمال شرق( منفی است.
حضور ملی پوشان در جام 

کوثر
یکی از نکات قابل توجه در لیگ زنان، 
حضور ملی پوشان و اردونشینان تیم 
ملی دراین رقابت ها بود. ملی پوشانی 
که با حضورشــان هیجان خاصی به 
مبارزات دادند. اگرچه به دلیل تجمع 
بازیکنان ملی پــوش در دو تیم کن و 
بیمه رازی عمال تــوان رقابت از دیگر 
تیم ها گرفته شد اما با این وجود حضور 

قرار گرفت؛ زهرا شــیدایی، کتایون 
هاشــمی، نیلوفر محمــودی، اکرم 
خدابنده، یاسمن کشاورز، فاطمه آباد، 
زهره مدانلو و فاطمه یوسفی عناوین 
سوم تا دهم را به خود اختصاص دادند. 

نظم در لیگ
در شــرایطی که برخی از رشته های 
ورزشــی در برگزاری لیگ های زنان 
دچار مشکل هســتند اما فدراسیون 
تکواندو در طول چندســال گذشته 
به طور منظم لیــگ های بانوان خود 
را برگزار کرده است. لیگی که در هر 
دوره به طورمنظم برپا گردید و چرخه 
بازیکن ســازی و معرفی پدیده های 

لیگ همچنان حفظ گردید.

 سیزدهمین دوره رقابت های »جام کوثر« با حضور 400 هوگوپوش در قالب 13 تیم 
همراه بود؛ در این دوره حضور تیم های بیشتری را شاهد بودیم و با توجه به برنامه ریزی 
که از سنین پایه برای حضور تکواندوکاران در لیگ در نظر گرفته شده است، سطح فنی 

هوگوپوشان دختر کشورمان پیشرفت چشمگیری داشت.
 تعداد زیادی از ملی پوشان در لیگ شرکت کرده بودند و همین امر موجب شد تا دیگر 
تکواندوکاران نیز سطح فنی خود را باال برده و تکنیک هاي خود را در مقابل ملی پوشان 
محک بزنند اما به نظرم می بایست در جذب ملی پوشان و بازیکنان محدودیت هایی را 

برای تیم ها ایجاد کنیم تا رقابت میان چند تیم خالصه نشود.
 این دوره از رقابت ها همانند دوره های گذشته با حضور ملی پوشان و نامداران تکواندو 
همراه بود که همین امر جذابیت لیگ را دو چندان کرده و هوگوپوشان جوان با انگیزه 

برابر رقبایشان مبارزه می کردند.
 خدا را شکر روند برگزاری مسابقات خوب بود اما به نظرم باید رقابت ها را زودتر شروع 

کنیم تا فشار کمتری به تیم ها و بازیکنان وارد شود. 
 تمامی تیم ها با قدرت در لیگ حضور پیدا کرده  بودند و این را از اختالف میلیمتری تیم 
اول و دوم و تیم های سوم و چهارم در جدول رده بندی می توان متوجه شد. همچنین 
تعدای از تیم ها نیز با حضورشان در لیگ به دنبال کسب تجربه، پیشرفت و توسعه تکواندو 

در استان خود با بازیکنان بومی بودند.

زهرا خوانساری، مدیر اجرایی لیگ تکواندو بزرگساالن زنان

»جام کوثر« الهه شیدایی در رتبه دوم »جام کوثر« الهه شیدایی در رتبه دوم 

دوره به طورمنظم برپا گردید و چرخه دوره به طورمنظم برپا گردید و چرخه 
بازیکن ســازی و معرفی پدیده های بازیکن ســازی و معرفی پدیده های 

لیگ همچنان حفظ گردید.لیگ همچنان حفظ گردید.

بهترین داور: 
معصومه یوسفي      )گلستان(

 

بهترین سرمربی: 
مهناز حسین زاده  
تیم:  لوازم خانگی کن

بهترین سرپرست: 
 لیال یعقوبی بصیر          

تیم:هیات تکواندو استان خوزستان

فنی ترین بازیکن: 
زینب اسماعیلی   

تیم: بیمه رازی

تیم اخالق: 
هیات تکواندو گیالن
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با قدمت ترین لیگ تکواندو کشورمان 
که امسال بیســت و سه سالگی خود 
را پشت سر گذاشت از 17 آبان ماه با 
حضور 215 هوگوپوش و در قالب 9 
تیم هیات تکواندو استان البرز، هیات 
تکواندو سرپل ذهاب، نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، هیات 
تکواندو ورامین، باشــگاه مقاومت، 
منطقــه آزاد ارس، هیــات تکواندو 
سلمانشــهر، هیات تکواندو اســتان 
خراسان رضوی و هیات تکواندو بابل 

کار خود را آغاز کرد.
در ایــن دوره از رقابت هــا شــاهد 
حضورتیم هــای نوظهوری همچون 
هیات تکواندو ســرپل ذهاب، هیات 
تکوانــدو البــرز، هیــات تکوانــدو 
سلمانشــهر و هیات تکواندو ورامین 
بودیم که برای نخستین بار حضور در 
لیگ را تجربه می کردند و تیم باشگاه 

جواز حضور در جام باشگاه های آسیا 
را بدست آورد.

لیگ دسته یک جوانان و بزرگساالن 
با پشــت سرگذاشــتن 18 هفته در 
حالی 4 اســفندماه به پایان رســید 
که تکوانــدوکاران توانمند باشــگاه 
مقاومت با شایســتگی و کسب 44 
امتیاز توانستند برای هفتمین بار بر 
سکوی قهرمانی »جام نقش جهان« 
تکیه بزنند، تیــم منطقه آزاد ارس با 
40 امتیاز و برای سومین دوره متوالی 
ســکوی نایب قهرمانی را به تصاحب 
خویش در آورد و هوگوپوشان نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی نیز با 
32 امتیاز توانستند بر سکوی سومی 

بایستند.
تیم های هیــات تکواندو بابل، هیات 
تکواندو سلمانشــهر، هیات تکواندو 
ورامین، هیات تکواندو سرپل ذهاب، 

هیــات تکواندو خراســان رضوی و 
هیات تکواندو استان البرز به ترتیب 
در جایگاه چهــارم تا نهــم جدول 

رده بندی قرار گرفتند.
یــن رقابت هــا امیرحســین  در ا
مالصالحی از تیــم منطقه آزاد ارس 
کــه از 16 بــازی تنها یــک باخت 
داشت و با کسب 353 امتیاز عنوان 
فنی ترین بازیکن را به خود اختصاص 
داد را می تــوان از پدیده  هــای لیگ 
دانســت؛ همچنین حسین بشیری 
)باشگاه مقاومت( و ابوالفضل جودکی 
)نیــروزی زمینی ارتــش جمهوری 
اسالمی( نیز به ترتیب در جایگاه دوم 
و سوم جدول رده بندی انفرادی قرار 
گرفتند و بدین ترتیب در ســال های 
آینده باید منتظــر دیگر پدیده های 

نسل جدید تکواندو ایران باشیم.

مقاومت را نیز می توان از قدیمی ترین 
تیم های حاضر در لیگ دانست.

جام بیست و سوم با حضور تیم  های 
جدید که همگی برای کسب بهترین 
عنوان در آن شــرکت کــرده بودند 
از جذابیــت باالیی برخــوردار بود و 
به واســطه شــجاعت و جســارت 
هوگوپوشان مبارزات فنی و جذابی 
را در آن شــاهد بودیم که این مهم 
می تواند نویدبخش روزهایی طالیی 

تر برای تکواندو کشورمان باشد.
امــا نکته قابــل توجه در بیســت و 
ســومین دوره از جــام نقش جهان 
این اســت کــه باشــگاه مقاومت با 
هدایت علی اشــرف قنبری توانست 
همانند سال گذشــته و در حالی که 
دو هفته فرصت باقــی بود تا تکلیف 
سکونشینان مشخص شود، هفتمین 
عنوان قهرمانــی را به نام خود بزند و 

در پایان بیست و دومین دوره لیگ دسته یک جوانان و بزرگساالن تیم باشگاه مقاومت که در فاصله دو هفته باقی مانده به پایان لیگ قهرمانی 
خود را مسجل کرده بود برای هفتمین بار بر سکوی نخست ایستاد، منطقه آزاد ارس عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران نیز سوم شد.

سکوی قهرمانی جام نقش جهان در 
انحصار باشگاه مقاومت 
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بهترین داور: 
کیومرث یزدانی       )کرمانشاه(

 

بهترین سرمربی: 
علی اشرف قنبری 
تیم: باشگاه مقاومت

فنی ترین بازیکن: 
امیرحسین مالصالحی    

تیم: منطقه آزاد ارس

تیم اخالق: 
و  نــد ا تکو ت  هیــا

نشهر سلما

بهترین سرپرست: 
سیدحسین زینال حسینی           

تیم: باشگاه مقاومت

 قدیمی ترین لیگ تکواندو در حالی به پایان رسید که مبارزات فنی و جذابی را میان تیم های 
حاضر شاهد بودیم و همانند سال های گذشته با معرفی پدیده ها و جوانان با استعدادی همراه بود.
 لیگ دسته یک جوانان و بزرگساالن با بیش از دو دهه فعالیت با سابقه ترین لیگ تکواندو 
کشورمان می باشد که در این دوره با حضور 215 هوگوپوش و در قالب 9 تیم برگزار شد؛ البته 

در ابتدای لیگ تیم پاالیش نفت آبادان نیز حضور داشت که به لیگ برتر ملحق شد.
 در این دوره دیدارها به صورت رفت و برگشت پیگیری شد و با توجه به رعایت فواصل برگزاری 
مسابقات تیم ها از سطح برگزاری راضی بودند. رقابت هایی با سطح فنی باال را میان تیم ها شاهد 
بودیم و همچنین حضور مربیان با سابقه تاثیر به سزایی در جذابیت دوچندان این لیگ داشت.

 تمامی تیم ها با برنامه در لیگ حضور پیدا کرده بودند و در زمان فصل نقل و انتقاالت که فرصتی 
یک ماهه را در اختیار داشتند با آنالیز دقیق تیم ها و تکواندوکاران توانستند نتایج را به طور کلی 

دستخوش تغییرات کنند.
 در این دوره برای نخستین بار از کاله های الکترونیکی استفاده شد که عالوه بر رضایتمندی 
تیم ها دقت داوران را بسیار باال برده بود. همچنین با توجه به قانون سازمان لیگ به منظور پشتوانه 
سازی، تیم ها می بایست دو هوگوپوش نوجوان و دو تکواندوکار جوان را در ترکیب خود قرار 
می دادند که این موضوع پشتوانه سازی لیگ برتر و تیم های ملی را به همراه خواهد داشت و در 

پایان نیز پدیده های خوبی معرفی شدند.
 هوگوپوشان تیم باشگاه مقاومت با هدایت علی اشرف قنبری موفق شدند برای هفتمین سال 
برسکوی قهرمانی بایستند و جواز حضور در جام باشگاه های آسیا را بدست آورند. منطقه آزاد 
ارس و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم های دیگر نیز از 

توانمندی خوبی برخوردار بودند.

غالمرضا عمرانی، مدیر اجرایی لیگ دسته یک جوانان و بزرگساالن
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شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
تکواندو مردان »جام خلیج فارس« با 
حضور تیم های پاس قوامین، شهرداری 
ورامین، دانشــگاه آزاد اسالمی، لوازم 
ورزشی کوروش، کلینیک بهبد کرج، 
ملوان نداجا، تعاونی انقالب شــهریار، 
پاالیش نفت آبادان، باشــگاه فرهنگی 
ورزشی یاسین پیشرو قم، لوازم خانگی 
کن و هیات تکواندو شمال شرق برگزار 

شد
منظم، بی حاشیه و با ثبات 

مثل لیگ ایران 
برگزاری منظم و منســجم لیگ برتر 
آینده تکواندو ایران را تضمین می کند؛ 
شانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو 
در شرایطی برگزار شد که شهرداری 
ورامین توانســت در لحظات پایانی 
جام قهرمانی را از چنگ دانشگاه آزاد 
دربیاورد و به یک افتخار دیگر دست 

درخشش و ثابت کردن توانایی های 
خود با تمام قوا به روی شیاپ چانگ 
می رفتند. همین مساله سبب شد تا 
هفته پایانی چهره قهرمان مشــخص 
نشود و همه مدعیان تا آخرین مبارزه 
بــرای تصاحب جام و ارتقــا خود در 
جدول رده بندی تالش کنند. در هفته 
پایانی رقابت ها دانشگاه آزاد اسالمی 
در حالی که در آســتانه قهرمانی قرار 
داشت با یک تســاوی بد موقع مقابل 
پاس قوامین از رســیدن به این مهم     
بازماند. شــاگردان نعمت خلیفه در 
برابر تیــم مرتضی ســلطانی تن به 
شکســت دادند تا با از دست دادن دو 
امتیاز حساس با یک پله سقوط نایب 
قهرمانی در جام شــانزدهم را به نام 

خود ثبت کنند.
این شــرایط اما به ســود شهرداری 
ورامین تمام شد؛ پیام خانلرخانی مثل 

یابد. حضور پرقــدرت تیم ها تا هفته 
پایانی و جدال مدعیان برای تصاحب 
ســکوی قهرمانی از نــکات بارز جام 

شانزدهم بود.
منسجم تر از همیشه 

شــانزدهمین دوره لیگ برتر مردان 
یادواره »شهدای تکواندو مدافع حرم« 
منســجم تر از همیشــه برگزار شد. 
انجام دیدارهای هر هفته طبق برنامه، 
تیم های حاضر در رقابــت ها را برآن 
داشت تا با برنامه ریزی دقیق آمادگی 
خود را تا پایان لیــگ حفظ نمایند و 
حضور 11 تیم در لیگ شانزدهم یکی 
از باثبات ترین رقابت های باشــگاهی 

تکواندو را رقم زد. 
هیجان تمام نشدنی

حضور چند تیم قدرتمنــد در لیگ 
امســال جذابیت رقابت ها را باال برده 
بود تا جایی که همه هوگوپوشان برای 

گذشــته به جوانان آینده دار اعتماد 
کــرد و در پایان فصل نیز با کســب 
عنــوان قهرمانی ثمــره اعتمادش را 
دید. شــهرداری ورامین 54 امتیازی 
با یک امتیاز بیشتر نسبت به دانشگاه 
چهارمین قهرمانــی اش در لیگ برتر 
جشن گرفت. مقام سومی هم نصیب 
یاران محمدرضــا زوار و تیــم لوازم 

خانگی کن شد.
بهترین های بی ادعا

به پایان رســاندن فصل با باالی سر 
بردن جام، آرزوی همه تکواندوکاران 
و مربیانــی اســت کــه در جریــان 
لیــگ تمریناتی ســخت را پشــت 
ســرمی گذارند و با حفــظ آمادگی 
به جنگ حریفان می رونــد. در جام 
شانزدهم ســکوی اول نصیب تیمی 
شد که مربیان و مدیرانش به جوانانی 
با استعداد فرصت عرض اندام دادند و 

پرونده شــانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو مردان با چهارمین قهرمانی شــاگردان خانلرخانــی، نایب قهرمانی 
تکواندوکاران دانشگاه آزاد و عنوان سومی تیم لوازم خانگی کن به پایان رسید.

شیوا نوروزی

شهرداری ورامـین فاتح سکوی قهرمانی 
جام خلیج فارس
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هوگوپوشان جوان نیز با کسب بهترین 
نتایج توانایی خــود را ثابت کردند. به 
نظر می رسد تیم قهرمان برای رسیدن 
به این افتخار علی رغم تمام مشکالت 
و کمبودهایش بانگیزه تر از سایر تیم 
ها در شیاپچانگ لیگ برتر به میدان 

می رفت.
از طرفی عنــوان بهترین مربی لیگ 
نیز در شــرایطی به پیام خانلرخانی 
رسید که این مربی جوان و خوش آتیه 
ترکیبی یک دست را راهی مسابقات 
کرده بود. عالوه بــر این لقب بهترین 
بازیکن لیگ نیز به هوگوپوشــی 17 
ســاله اختصاص یافــت؛ حمیدرضا 
صدری تکواندوکار تیم پاس قوامین 
در جریان رقابت هــا به قدری خوش 

برگزاری مســابقات لیــگ می تواند 
مربیان و شاگردانشان را در رسیدن به 

این هدف یاری کند.
خوشبختانه فدراســیون تکواندو در 
برگزاری منظم لیــگ تاکید زیادی 
داشته و آن را همواره یکی از اولویت 
های اصلی خود قرار داده اســت. به 
همین خاطر اســت که ایران در بین 
مدعیان تکواندو جهان یکی از منظم 
ترین لیگ هــای دنیــا را در اختیار 
دارد و هر سال هم چهره هایی جدید 
را بــه دنیا معرفی می کند. از ســوی 
دیگر اینکه رقابت ملی پوشان با رقبا 
تنور رقابت ها را گرم تــر می کند، به 
مسابقات جذابیت بیشتری می بخشد 
و همچنین بازیکنان جوان و جویای 

درخشید که لقب فنی ترین بازیکن 
را از آن خود کرد. صــدری در حالی 
توانســت این عنوان را ازچنگ دیگر 
رقبــا در بیــاورد که ملی پوشــان و 
تکواندوکاران باتجربه نیز در لیگ به 
میدان می رفتند. درخشــش جوانان 
مســتعد در لیگ خلیج فارس خیال 
تکواندو ایران را از پشــتوانه سازی و 
تزریق نیروهای تازه نفس به تیم ملی 

راحت کرده است.
قدر لیگ را بدانیم

مهم ترین فاکتوری که تکواندوکاران 
را به عرصه موفقیت می رساند آمادگی 
و در اوج ماندن آنها است؛ فاکتوری که 
حفظ آن دشوار است و نیازمند برنامه 
ریزی مدون می باشد. به همین خاطر 

نام نیز انگیزه بیشتری برای خودنمایی 
پیدا می کنند.

بــی حاشــیه و بــازده بــاال از دیگر 
محســنات لیگ تکواندو ایران است. 
ایران سال هاست که یکی از مدعیان 
اصلی تکواندو جهان به شمار می رود 
واز حیث برگزاری منظم رقابت های 
مختلف زبانزد حریفان خود است. قطعا 
کمرنگ بودن حواشی لیگ و تمرکز 
تیم ها روی مبارزات خود سطح کیفی 
مسابقات را افزایش می دهد. در چنین 
شرایطی ظهور پدیده های تازه نفسی 
چون حمیدرضا صدری عجیب نیست. 
ضمن اینکه مربیان داخلی نیز با تکیه 
بر دانش خود تکواندو ایران را از حضور 

مربیان خارجی بی نیاز کرده اند. 

بهترین داور: 
احمد اخالقی     )سمنان(

 

بهترین سرمربی: 
پیام خانلرخانی 

تیم:  شهرداری ورامین

فنی ترین بازیکن: 
حمیدرضا صدری  

تیم: پاس قوامین

تیم اخالق: 
تعاونی انقالب شهریار

بهترین سرپرست: 
 کیومرث چگینی         

تیم:لوازم خانگی کن

 لیگ برتر تکواندو در حالی به پایان رسید که تا هفته پایانی تیم های اول و دوم جدول رده بندی 
هنوز برای کسب عنوان قهرمانی می جنگیدند و در نهایت هوگوپوشان شهرداری ورامین موفق 

شدند چهارمین قهرمانی را به نام خود ثبت نمایند.
 این دوره از مسابقات با حضور 314 هوگوپوش و در قالب 11 تیم برگزار شد و خدا را شکر از 

نظر کمی و فنی در جایگاه خوبی قرار داشت.
 رقابت ها از آبان ماه آغاز و به صورت رفت و برگشت پیگیری شد البته با توجه به اینکه فرصت 
زمان محدودی داشتیم این مورد نارضایتی تیم ها را به همراه داشت؛ تصمیم داریم در سال 
آینده با توجه به امکانات و پتانسیل هایی که در اختیار سازمان لیگ قرار دارد این رقابت ها را از 
شهریورماه آغاز می کنیم اما این موضوع با همکاری تیم های شرکت کننده برای ثبت نام هرچه 

سریعتر و ... تحقق پیدا می کند.
 با توجه به رقابت های جذابی که در مسابقات شاهد بودیم به نظرم این لیگ تا حدودی توانست 
به تیم ملی کشورمان نیز کمک کند و این مهم در حالی حاصل شد که سرمربی تیم ملی مجوز 
حضور تکواندوکاران در لیگ را صادر کرده بود و تکواندوکارانی که در رقابت های لیگ شرکت 

کرده بودند بازخورد خوبی از حضورشان گرفتند.
 در این دوره شــاهد رقابت های نزدیکی به ویژه میان تیم قهرمان و نایب قهرمان بودیم و تا 
آخرین لحظه مشخص نبود کدام تیم بر سکوی قهرمانی می ایستد و در نهایت تیم دانشگاه آزاد 

با قبول شکست برابر پاس قوامین قهرمانی را به شهرداری ورامین واگذار کرد.
 سطح فنی رقابت ها در این دوه پیشرفت چشمگیری داشت اما امیدوارم در دوره های آتی 
شاهد اجرای تکینک های جذاب در مسابقات باشیم و موفقیت ها در لیگ برتر تداوم داشته باشد.

بابایی، مدیر اجرایی لیگ جوانان و بزرگساالن تکواندو

مسابقات جذابیت بیشتری می بخشد مسابقات جذابیت بیشتری می بخشد 
و همچنین بازیکنان جوان و جویای و همچنین بازیکنان جوان و جویای 

چون حمیدرضا صدری عجیب نیست. چون حمیدرضا صدری عجیب نیست. 
ضمن اینکه مربیان داخلی نیز با تکیه ضمن اینکه مربیان داخلی نیز با تکیه 
بر دانش خود تکواندو ایران را از حضور بر دانش خود تکواندو ایران را از حضور 

مربیان خارجی بی نیاز کرده اند. مربیان خارجی بی نیاز کرده اند. 
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هیات تکواندو خوی عنوان نخست را کسب کرد

سازمان لیگ فدراســیون تکواندو با 
همکاري کمیته فرهنگي نخســتین 
دوره رقابت هاي لیــگ ویژه حافظان 
و قاریــان تکوانــدوکار را در دو گروه 
دختــران و پســران و رده ســني 
خردســاالن و نونهــاالن با شــرکت 
تیم هاي حاضر در لیــگ برگزار کرد 
که این رقابت ها در سه بخش ترتیل، 
قرائت و حفظ قرآن کریم پیگیری شد.

نمایندگان تیم های هیــات تکواندو 
شهرســتان خوی، نادری بوشــهر، 

فرمانیه، هیات تکواندو زنجان، عرش، 
آکادمی تکواندو شــهر قدس، یزدان 
اهواز، ملــوان نداجا، هیــات تکواندو 
چالوس، هیات تکواندو بهارســتان، 
هیات تکواندو اســتان فارس، مرحوم 
حاجی پور بابل، آینده ســازان هیات 
تکوانــدو مرکزی و جوانــان در لیگ 
قرآنی خردساالن پســر با یکدیگر به 

رقابت پرداختند.
در پایــان ایــن دوره از مســابقات، 
محمدرضا حســین زاده نماینده تیم 

هیــات تکواندو شهرســتان خوی با 
کســب 255 امتیاز در رده نخســت 
جــدول قــرار گرفــت، امیرمحمد 
ابراهیمی نماینده تیم نادری بوشهر با 
کسب 5/247 امتیاز دوم شد، امیرعلی 
نوروزی از تیــم فرمانیه نیز با 5/245 

رده سوم را به خود اختصاص داد.
مهدی مهدی خوانلو )هیات تکواندو 
زنجان(، امیرمحمد مینویی )عرش(، 
محمدمهــدی کاظمــی )آکادمــی 
تکواندو شــهر قدس(، علیرضا جاللی 

)یزدان اهواز(، ایلیــا عمرانی )ملوان 
نداجا(، عرفان قاســم نــژاد )هیات 
تکوانــدو چالــوس(، مرتضی تورنگ 
)هیات تکواندو بهارستان(، احمدرضا 
فالح )هیات تکواندو اســتان فارس(، 
محمدرضا خاوری )مرحو حاجی پور 
بابل(، محراب قاســمی )آینده سازان 
هیــات تکواندو مرکزی( و حســین 
حاجی ونــد )جوانان( بــه ترتیب در 
جایــگاه چهارم تــا چهاردهــم قرار 

گرفتند.

در پایان نخستین دوره لیگ قرآنی رده سنی خردساالن در گروه پسران، تیم هیات تکواندو شهرستان خوی عنوان اولی را به دست آورد، 
تیم نادری بوشهر و فرمانیه نیز به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند.
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لوازم خانگی کن بر سکوی نخست لیگ قرآنی
ســازمان لیگ فدراســیون تکواندو 
باهمکاري کمیته فرهنگي نخستین 
دوره رقابت هاي لیــگ ویژه حافظان 
و قاریــان تکوانــدوکار را در دو گروه 
دختــران و پســران و رده ســني 
خردســاالن و نونهــاالن با شــرکت 
تیم هاي حاضر در لیــگ برگزار کرد 
که این رقابت ها در سه بخش ترتیل، 
قرائت و حفظ قرآن کریم پیگیری شد. 
نمایندگان تیم های لوازم خانگی کن، 
هیات تکواندو استان لرستان، هیات 
تکواندو استان دزفول، آکادمی تکواندو 
ابزار و یراق توســن، هیــات تکواندو 
شمال شــرق، هیات تکواندو لنگرود، 
فجر، هیات تکواندو شهرستان قدس، 
هیــات تکواندو ســمنان الف، هیات 
تکواندو جنوب غرب و هیات تکواندو 
خوزستان در لیگ قرآنی خردساالن 

دختر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایــان ســارا ســادات مرتضوی 
زاده نماینده تیم لــوازم خانگی کن 
با کســب 269 امتیاز اول شد، مهال 
مســلمی نماینده تیم هیات تکواندو 
استان ســمنان با 27/256 امتیاز در 
رده دوم قرار گرفت و فاطمه فتحیان 
نماینده هیات تکواندو استان لرستان 

با 24/245 امتیاز سکوی سومی را به 
نام خود زد.

مریــم محمودنژاد )هیــات تکواندو 
استان دزفول(، پریسا سادات صالحی 
)آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن(، 
یلدا گلی میشی )فجر(، زهرا شعبانی 

)هیات تکواندو لنگرود(، هلیا مظفری 
)هیات تکواندو شهرستان قدس(، فائزه 
عابدی )هیات تکواندو شمال شرق(، 
)هیــات تکواندو خوزســتان( و آیدا 
رضائیان )هیات تکواندو استان سمنان 
الف( به ترتیب در رده چهارم تا یازدهم 

قرار گرفتند.
گفتنی اســت؛ به نفرات اول تا سوم 
مدال و حکم اهدا گردید همچنین از 
سیده کلثوم حسینی مدیر اجرایی این 
دوره از رقابت های لیگ قرآنی با اهدای 

حکمی تقدیر به عمل آمد.

در پایان نخستین دوره لیگ قرآنی خردســاالن دختر تیم لوازم خانگی کن عنوان نخست را بدست آورد، 
تیم هیات تکواندو استان سمنان رده دوم را به اختصاص داد و تیم هیات تکواندو استان لرستان در جایگاه 

سوم جای گرفت.
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شورای اسالمــی تنــکابن 
قهرمان لیگ حافظان و قاریان  تکواندوکار

سازمان لیگ فدراســیون تکواندو با 
همکاري کمیته فرهنگي نخســتین 
دوره رقابت هاي لیــگ ویژه حافظان 
و قاریــان تکوانــدوکار را در دو گروه 
دختران و پسران و رده سني خردساالن 
و نونهاالن با شرکت تیم هاي حاضر در 

لیگ برگزار کرد.
شورای اسالمی شــهر تنکابن، هیات 
تکوانــدو لنگــرود، هیــات تکواندو 
اســتان فارس، هیات تکواندو استان 
خوزستان، هیات تکواندو شمال شرق، 

فجر، آکادمی ابزار و یراق توسن، هیات 
تکواندو البرز، هیات تکواندو شهرستان 
کرج، شهید نادری ابهر، لوازم خانگی 
کن، باشــگاه ورزشــی تاتــی، هیات 
تکواندو شــمال غرب، هیات تکواندو 
استان ســمنان، هیات تکواندو استان 
لرســتان، هیات تکواندو شهرســتان 
شــازند، هیات تکواندو زنجان، هیات 
تکواندو جنوب شرق و هیات تکواندو 
گیالن تیم های حاضر در رده ســنی 

نونهاالن دختر بودند.

این رقابت ها در ســه بخــش ترتیل، 
قرائت و حفظ قرآن کریم پیگیری شد.

در پایان رقابت ها مهدیس یوســفی و 
نگین آقاجانی نمایندگان تیم شورای 
اسالمی شــهر تنکابن با کسب 352 
امتیاز بر سکوی اول ایستادند، حدیث 
محسن زاده نماینده تیم هیات تکواندو 
لنگرود با کسب 42/251 امتیاز جایگاه 
دومی را کسب کرد و سپیده میرزائی 
نماینــده تیم هیات تکواندو اســتان 
فارس با 5/251 بر ســکوی ســومی 

ایستاد.
راضیه حمیدانــی )هیــات تکواندو 
استان خوزســتان(، فاطمه حسن پور 
)هیات تکواندو شمال شــرق(، ساغر 
آقایی )فجر(، فاطمه ولی پور )آکادمی 
تکواندو ابــزار و یراق توســن(، مائده 
منصوری )هیات تکواندو البرز(، ریحانه 
قلی زاده )هیات تکواندو شهرســتان 
کــرج( و هانیه غیبی )شــهید نادری 
ابهر( به ترتیــب در رده چهارم تا دهم 

قرار گرفتند.

در پایان نخستین دوره لیگ قرآنی رده سنی نونهاالن در گروه دختران، تیم شورای اسالمی شهر تنکابن عنوان نخست را کسب کرد، هیات 
تکواندو لنگرود دوم شد و هیات تکواندو استان فارس در جایگاه سومی قرار گرفت.
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حضــور بیش از
 4800 تکـواندوکار در لیگ هـای تکـواندو

لیگ های تکواندو در سال 1396 در دو بخش پومسه و کیوروگی و در 
رده  های سنی خردساالن، نونهاالن، نوجوانان و جوانان و بزرگساالن 
با حضور بیش از 4800 تکواندوکار و استقبال چشمگیری همراه بود؛ 
برگزاری منسجم مسابقات را می توان مهمترین بخش لیگ برشمرد 
که توانست ســهم کوچکی از موفقیت ملی پوشــان کشورمان در 
عرصه های مختلف بین  المللی را رقم بزند. صحبت های محمد کرمی 
رییس سازمان لیگ فدراســیون تکواندو را در خصوص  لیگ سال 

1396 می خوانید.

ســال جاری برنامه های مدون و 
منظمی را پشت سر گذاشتیم

خوشبختانه در سالی که به پایان رسید 
موفقیت های بســیاری را بــه ویژه در 
برگزاری مســابقات لیگ شاهد بودیم؛ 
سال جاری برنامه های مدون و منظمی را 
پشت سر گذاشتیم که یکی از ویژگی ها 
در این سال ادغام لیگ های دسته یک و 
برتر بود و برهمین اساس عالوه بر کمیت 

شاهد کیفیت خوب رقابت ها بودیم.
رده سنی خردساالن با حضور 30 تیم  در 
گروه دختران و پســران برگزار شد و در 
رده سنی نونهاالن نیز 20 تیم در بخش 
دختران و 26 تیم در بخش پســران با 
یکدیگر به رقابت پرداختند. این رقابت ها 
گروهی و به صورت مرحله ای پیگیری 
و در نهایت تیم هایی که توانســتند به 
مرحله نهایی راه پیدا کنند رقابت های 
جذابی را به نمایش گذاشتند تا تکلیف 
سکونشینان مشخص شود. همچنین در 

افزایش کمــی و کیفی خوبی بودیم که 
خروجی آن رادر مسابقات انتخابی تیم 
ملی با ظهورتکواندو کاران آینده داری 
همراه بود. حمیدرضا صدری پدیده لیگ 
در سال جاری نیز توانست در نخستین 
حضور در لیگ برتر عنــوان فنی ترین 

بازیکن را کسب نماید.
مجموعه بزرگی برای اعتالی بیش 

از پیش تکواندو فعالیت  می کنند 
لیگ های ســال 1396 با حضور بیش 
از 4800 تکواندوکار در قالب 256 تیم 
برگزار شد؛ نسبت به سال های گذشته 
این تعداد آمار قابل توجهی بود و نشان 
داد مجموعه بزرگی برای اعتالی بیش از 
پیش تکواندو فعالیت  می کند. برای سال 
آینده نیز همین شیوه را در نظر داریم تنها 
با این تفاوت که لیگ خردساالن و دسته 
یک پومسه را به صورت منطقه ای برگزار 

خواهیم کرد.
تغییر در زمان برگــزاری لیگ از 

ایرادات آن می باشد 
نظرسنجی که هر ســاله در پایان لیگ 
انجام می شود رضایت نسبی تیم ها را به 
همراه داشت، اشکاالتی وجود دارد که 
ما ســعی می کنیم در سال آینده آنها را 
به حداقل برسانیم. یکی از ایراداتی که 
به لیگ وارد اســت است تغییر در زمان 
برگزاری می باشد که اعتراض تیم ها را به 
همراه دارد؛ این مورد نیز به دلیل تداخل 
مسابقات قهرمانی کشــور، دوره های 
بین المللی و ... به وجود می آید اما سعی 
داریم در ســال آتی این مــورد را نیز به 

حداقل ممکن برسانیم. 
دربرخی موارد تیم ها یک طرفه به 

قاضی می روند 
تیم کمیتــه داوران از نیروهای توانمند 
کشور برای قضاوت در رقابت ها دعوت 
می کند و آنها نیز تمام تالش خود را به کار 
می گیرند تا میزان اشتباهات را به حداقل 
برسانند اما نباید این نکته را فراموش کرد 
در برخی موارد تیم ها یک طرفه به قاضی 
می روند و مواردی که اعالم می کنند با 

قوانین داوری مغایر است.
بــرای اینکــه در ســال 1397 دچار 
مشــکالتی از این قبیل نشویم، کالس 
سطح ســنجی داوران را تیرماه برگزار 
می شود داوران طی 3 روز با تمام قوانین 
و مقررات جدید به صورت عملی آشــنا 

این رده های سنی برای اولین بار مسابقات 
قرآنی نیز برگزار شد.

لیگ نوجوانان نیز بــا حضور20 تیم در 
بخش پسران و 16 تیم در بخش دختران 
پیگیری شــد که این موضــوع تعداد 
مبارزات را بــرای نوجوانان افزایش داده 
و آنها توانستند در جریان رقابت ها خیلی 
بهتر از قبل خود را محک بزنند و موفق 
شدند عالوه بر کسب آمادگی در اردوها 
در رقابت های لیگ نیز در جریان آماده 

سازی قرار بگیرند. 
در رده ســنی بزرگســاالن بــرای 
نخستین بارمسابقات لیگ به شیوه جام 
جهانی )تیمی 5 نفره( را برگزار کردیم و 
خدا را شکر با استقبال خوبی همراه بود، 
در نهایت نیز با تدبیر ریاست فدراسیون 
تکواندو تیم قهرمان به رقابت های جام 
جهانی اعزام شــد و توانست مقتدرانه 

عنوان قهرمانی را کسب نماید.
اما در رده سنی جوانان و بزرگساالن شاهد 

می شــوند. سپس تســت هایی گرفته 
می شــود و بهترین داوران برای حضور 
در مسابقات لیگ انتخاب خواهند شد تا 
کوچک ترین حقی از تکواندوکار یا تیمی 

ضایع نشود.
طرح محدودیت ملی پوشان موفق 

نبوده است 
بحث محدودیت برای ملی پوشــان در 
تیم ها یک تجربه امتحان شده است که 
سال های گذشــته آن را انجام داده ایم؛ 
اکنون با توجه به تعداد تکواندوکاران عضو 
تیم ملی و همچنین افزایش حامیان مالی  
اگر تکواندوکاری را مجبور به حضور در 
تیمی  با شرایط مالی پایین بکنیم در حق 
او اجحاف شده و ورزشکار ترجیح می دهد 
در لیگ شرکت نکند! حضور ملی پوشان 
به جذابیت لیگ کمک می کند. همچنین 
نباید این موضوع مهم را  نادیده گرفت که 
در رقابت ها پدیده های نوظهور تکواندو 
برابر ملی پوشــان خوش درخشیدند و 
بایســتی از این فرصت ها به خوبی بهره 
برده تا  شاهد رشد بیش از پیش  تکواندو 

باشیم.
برگزاری لیگ خردساالن و دسته 

یک پومسه به صورت منطقه ای 
در رده سنی خردساالن لیگ به صورت 
منطقه ای برگزار می شود تا از پتانسیل 
تمامی استان ها استفاده شده و بتوانیم 
عالوه بر توسعه تکواندو در سراسر کشور 
به معرفی چهر ه های جدید کمک کنیم.

رقابت های نونهاالن و نوجوانان همانند 
سال جاری پیگیری خواهد شد. امسال 
بیش از 800 پومسه رو در لیگ های برتر 
و دسته یک حضور داشتند؛ سال آینده 
رقابت های لیگ دســته یک به صورت 
منطقه ای و در بخش شمالی و جنوبی 
برگزار می شــود و لیگ برتر نیز همانند 

سابق به فعالیت خود ادامه می دهد.
در نظــر داریم طبــق برنامه ریزی های 
صورت گرفته در سال 1397 لیگ ها را 
هرچه سریع تر آغاز تا باالترین بازدهی 
را داشته باشــیم. همچنین با توجه به 
نتیجه مطلوبی که از لیگ به شیوه جام 
جهانی گرفتیم برگزاری این رقابت ها را 
نیز در دســتور کار خود قرار داده ایم. از 
تمام کسانی که ما را کمک کردند تشکر 
می کنم و امیدوارم این همکاری و همدلی 

تداوم داشته باشد.



آزمون جهشی کوکی وان
 سومین دوره بین المللی مربیگری تکواندو 

 
آزمون
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ایـران مـیزبان 
آزمون بین المــللی کــوکی وان

ایران، مرکز خاورمیانه برای 
برگــزاری آزمون هــای بین 

المللی شد 
محمد امیــن نامجو رییــس کمیته 
آمــوزش فدراســیون تکوانــدو در 
خصــوص اهمیت برگــزاری آزمون 
کوکی وان در ایران گفت: این آزمون 
مقدمه حضــور افــراد در عرصه بین 
المللی در بخــش داوری و مربیگری 
است و افراد باید دان های کوکی وان را 

از مرکز جهانی آن کسب کنند. 
وی ادامه داد: آزمون کوکی وان سال ها 
بود که در ایران برگزار نمی شد اما طی 
این دو، سه ســال اخیر با پیگیری که 
فدراســیون تکواندو انجام داد برای 
اولین بار این آزمون با حضور گسترده 
تکواندوکاران در کشورمان برگزار شد 
و با توجه به پتانسیلی که در فدراسیون 
تکواندو کشورمان دارد، ایران به عنوان 
مرکز خاورمیانه دوره های آزمون ویژه 

را برگزار می کند.
رییــس کمیته آموزش فدراســیون 
تکواندو تصریح کــرد: در صورتی که 
این دان ها وجود نداشــته باشد افراد 
نمی توانند در ســطح بیــن المللی 
کالس های داوری و مربیگری شرکت 
کنند و حضور افراد در کلیه مسابقات 
رسمی فدراســیون جهانی بر اساس 

همین دان های کوکی وان است.
نامجو عنوان کرد: ورزشــکاران برای 
حضور در مسابقات بین المللی شامل 
کیوروگی، پومسه و هان مادانگ باید 
دان کوکی وان داشته باشند تا بتوانند 
در ســایت جهانی ثبت کنند در غیر 
این صورت اجازه حضور به افراد داده 

نمی شود.
وی در مــورد حضــور مدرســین و 
آموزش هایــی کــه در ایــن آزمون 
برگزار شد، بیان کرد: دو روز نخست 

کالس های آموزشی آخرین تغییرات 
فنی در فرم های پومسه تدریس شد 
تا در صورتی که افراد اشــکاالتی در 
این زمینه دارند برطرف شود و در روز 
آزمون بدون هیچ گونه مشکلی بتوانند 

به سواالت امتحان پاسخ دهند.
رییــس کمیته آموزش فدراســیون 
تکواندو ادامــه داد: فرم هایی که قرار 
است در این آزمون برگزار شود آموزش 
داده می شــود و به نوعی بازنگری در 
بحث فرم ها و قوانین تکواندو اســت. 
پس از این دو روز آمــوزش، روز آخر 
امتحان برگزار می شــود و افرادی که 
در این امتحان موفق شوند معادل دان 
ملی خود را از مرکز جهانی کوکی وان 
دریافت می کنند و افرادی که موفق به 
گذراندن آزمون نشوند یک دان پایین 
تر از دان ملی خود را دریافت می کنند.

آزمون کوکی وان هر ساله 
برگزار می شود

وی دربــاره زمان برگــزاری آزمون 
جهشی کوکی وان عنوان کرد: بعد از 
امضا تفاهم نامه ایران و مرکز جهانی 
کوکی وان قرار شد که این آزمون هر 
ســاله برگزار شــود و ما به دنبال این 
هستیم در برخی سال ها این آزمون دو 
بار در سال انجام شود که خوشبختانه 
مرکز جهانی کوکی وان با این موضوع 

موافقت کرده است.
نامجو در ادامه تصریــح کرد: یکی از 
بزرگترین ویژگی هــای این آزمون، 
برگزاری آن در ایران بود چراکه افراد 
نیاز نبود عالوه بر هزینه آزمون برای 
حضور در کشور دیگر هزینه سنگین 
تری را پرداخت کننــد و با کمترین 
مبلغ توانستند در این آزمون شرکت 

کنند.
حضور ورزشــکاران سایر 
کشورها در آزمون کوکی 

آزمون بین المللی جهشی کوکی وان )معادل سازی دان های ملی به بین المللی( با حضور 232 تکواندوکار در دو گروه زنان و 
مردان از 6 تا 8 آبان ماه به مدت سه روز زیر نظر مسئوالن بین المللی و به میزبانی فدراسیون تکواندوکشورمان برگزار شد.
»کوآنگ مون   « کو رئیس امور بین الملل و بازرگانی مرکز کوکی وان، » چالنگ اوم«کارمند امور بین الملل و بازرگانی مرکز 
کوکی وان، » بایگ سو کیم«، » هیو نگنام کوآن«، »یئونگ آئه سئو« و » سئونگ ران سئول« به عنوان مدرس در این آزمون 

حضور داشتند. بهار حسینی
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وان ایران
وی درباره حضور ورزشــکاران سایر 
کشــورها در آزمــون کوکــی وان به 
میزبانــی ایران گفت: از امســال این 
امر محقق می شود و قرار است برای 
اولین بار آزمــون کوکی وان با حضور 
نماینــدگان کشــورهای خارجی در 

تیرماه 97 در ایران برگزار شود.
نامجو ادامه داد: این آزمون در راستای 
اقداماتی بود که فدراســیون تکواندو 
در ســال های اخیر در ارتباط با مرکز 
جهانی انجــام داده بود و توانســته 
موفقیت خوبی در این زمینه کســب 
کنــد. رییــس فدراســیون تکواندو 
کشــورمان اعتقاد دارد که دوره های 
آموزشــی بین المللی در ایران برگزار 
شــود چرا که با هزینه کمتر می توان 

نتیجه بهتری را کسب کرد. 
هدفمــان حفــظ جایگاه 
تکواندو ایــران در عرصه 

بین المللی  است
سید محمد پوالدگر رئیس فدراسیون 
تکواندو درباره برگزاری آزمون جهشی 
کوکی وان بیان کرد: خدا را شــاکریم 
که موفق شــدیم میزبانی این آزمون 
را بدست آوریم و امیدوارم از این پس 
اساتید در زمان مقرر گواهینامه های 
بین المللی خود را دریافت کنند. این 
آزمون ها مرحله ورود به عرصه جهانی 
است.امیدوارم بتوانیم جایگاه تکواندو 
ایران را در عرصه بیــن المللی حفظ 

کنیم. 
تکوانــدو ایــران یکی از 
بهترین های دنیا به شمار 

می رود
کوآنگ مون کو رئیس امور بین الملل 
و بازرگانــی مرکز کوکــی وان درباره 
برگزاری این آزمــون در ایران گفت: 
تکواندو ایران یکی از بهترین های دنیا 
به شمار می رود و با وجود ارتباط خوبی 
که با مرکز آموزش فدراسیون جهانی 
دارد در آینده شاهد درخشش بیشتر 

ایران در سراسر دنیا خواهیم بود.
او ادامه داد: برای نخستین بار است در 
ایران حضور پیدا می کنم. ایران یکی از 
کشورهایی است که در تکواندو دانش 
خوبی را در اختیــار دارد و همواره در 

حال تالش است.
تقدیر از رییس فدراسیون 
تکواندو در آزمون کوکی وان

در پایــان ایــن آزمون و در مراســم 

اختتامیه که با حضور ســید محمد 
پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، 
شــاهرخ شــهنازی دبیر کمیته ملی 
المپیک، محمد اسماعیل آذرپاد رییس 
کمیته پیشکسوتان، زهرا سروی نایب 
رییس فدراســیون تکوانــدو، محمد 
امین نامجو رییــس کمیته آموزش 
فدراســیون، حافظ مهــدوی رییس 
کمیته داوران، مریم عربی پیشکسوت 
تکواندو، مدرســین مرکــز آکادمی 
کوکی وان برگزار شــد، از نمایندگان 
مرکز جهانی کوکی وان قدردانی شد و 
همچنین لوح های تقدیری به واسطه 
تالش و فعالیت سید محمد پوالدگر 
در تکواندو به او و مسئوالن برگزاری 

این آزمون اهدا شد.

تکواندو ایران در دنیا حرف 
اول را می زند 

» بایگ سو کیم« مدرس مرکز آکادمی 
کو کی وان در خصوص برگزاری این دوره 
گفت: با هماهنگی های صورت گرفته از 
سوی فدراسیون تکواندو ایران با مرکز 
آموزش جهانی تکواندو )کوکی وان( این 
دوره آموزشی طی سه روز پیگیری شد.

وی افزود: این مرکــز وظیفه دارد تا به 
پیشرفت تکواندو در سطح دنیا کمک 
کند. نماینــدگان ایــران از فرصتی 
که با تدبیر مســئوالن فدراسیون در 
اختیارشــان قرار گرفت بهره کافی را 
بردند و توانایی های خود را به نمایش 

گذاشتند.

مدرس کوکی وان در ادامه تصریح کرد: 
در دوره های قبل نیــز برای آموزش در 
ایران حضور پیدا کــردم. تکواندو  این 
کشــور در دنیا حــرف اول را می زند و 
نمایندگان ایرانی از توانایی و جسارت 
باالیی برخوردار هستند و خیلی خوب 
آموزش دیده اند. اگر این روند صعودی 
ادامه داشته باشد جایگاه اول همیشه 

برای ایران است.
» بایگ سو کیم« در پایان گفت: استقبال 
خوبي از این دوره صورت گرفت و شرکت 
کنندگان با عالقه و جدیت آموزش ها 
را پیگیری می کنند. امیدوارم شــاهد 
درخشش بیشتر تکواندوکاران این کشور 

در عرصه بین المللی باشیم.
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خوزسـتان، میزبان سومــین 
یادواره شهدای تکواندوکار سراسر کشور

این مراســم با حضور خانواده شــهدا و 
فرزندان رشیدشان و همچنین قهرمانان و 
خانواده تکواندو به میزبانی هیات تکواندو 
استان خوزســتان و در تاالر اجتماعات 
کتابخانه مرکزی اهواز پیگیری شد تا یاد 
گل چهره هاي شهید و قهرمانان ماندگار 
تکواندو بیش از پیش گرامي داشته شود.

در پایان از 22 شهید تکواندوکار شاخص 
خوزســتان )غالمرضا بــازاری، احمد 
حیاری، عادل سعد، صدراهللا فنی، علیرضا 
نظرآقایی، اسحق ممبینی، محمدرضا 
نیک صفت، بهروز غالمــی، مصطفی 
حیدری نژاد، روزبه هلیســایی، علیرضا 
فیروزه، احمد رضایی، جمشید صفدری، 

علی اکبر خلیفه، عبدالکریم کجبافی، 
مصطفی بختیاری اصل، حینب باغبانی 
بروجنی، جمال مدرسی، محمود مزرعه، 
غالمحسین طهماسبی، حسین باغبان و 
احمد نبی( با عنوان »قهرمان ماندگار«  

تجلیل به عمل آمد.
 اولین یادواره شــهدای تکواندو کشور 

و تجلیل از شــهداي شاخص این رشته 
ورزشي مهرماه سال 1394 برگزار شد و 
از خانواده هاي 36 شهید شاخص تکواندو 
کشــور تجلیل به عمل آمد؛ همچنین 
دومین یادواره و مراسم تجلیل از خانواده 
15 شهید تکواندوکار مدافع حرم آذرماه 

سال گذشته انجام شد.

سومین مراسم یادواره شهدای تکواندو سراسر کشــور و تجلیل از خانواده معظم شهدای تکواندو خوزستان با عنوان »قهرمان ماندگار« یازدهم 
اسفندماه با حضور خانواده معظم این شهیدان بزرگوار، ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، ابراهیم نصیری معاون اداره کل ورزش و 
جوانان، علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، عبدالرضا فرجیان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، عباس پورسالن رییس 

هیات تکواندو خوزستان، پیشکسوتان تکواندو خوزستان، قهرمانان و تعدادی از مسئوالن لشکری و کشوری برگزار شد.
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کمیته
  فنی

سکان هدایت تیم  ملی تکواندو به عسکری سپرده شد   

کمیته فنی فدراسیون به منظور بررسی برنامه سه کاندیدای احراز پست سرمربیگری تیم 
ملی تکواندو با حضور تمامی اعضا تشکیل جلسه داد.

با اعالم سیروس رضایی دبیر و سخنگوی کمیته فنی پس از بررسی برنامه کاندیدا، اعضای 
کمیته با اجماع کامل تصمیم گرفتند ســکان هدایت تیم ملی تکواندو به فریبرز عسکری 

سپرده شود. 
عســکری در کارنامه موفق مربیگری خود پیش از این مدال طال و نقره بازی های المپیک 
نوجوانان 2010، نقره بازی های المپیک 2012، نایب قهرمانی مسابقات جام جهانی 2012، 
کسب 7 مدال طال، نقره و برنز بازی های کشورهای اسالمی 2017، 6 مدال طال و یک نقره 

بازی های هنرهای رزمی آسیا را به ثبت رسانده است.

کمیته 
فنی

سازمان
 تیم های ملی

مهدی بی باک به عنوان مشاور فنی فدراسیون تکواندو منصوب شد   

مهدی بی باک با حکم سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان 
به عنوان مشاور فنی رییس فدراسیون منصوب شد.

مهدی بی باک از قهرمانان اســبق تکواندو ایران و دارنده نخستین مدال طالی 
جهانی می باشد. بی باک در مسابقات جام جهانی 2012 در کنار فریبرز عسکری 
و از اواخر سال 2013 تا 2016 در کنار مقانلو به عنوان مربی حضور داشت و پس 
از آن در سال 2017 نیز سرمربیگری تیم ملی تکواندو کشورمان بر عهده وی بود.

برپایي اردوي مشترک ملی پوشان نیروهای مسلح با تیم ملي عمان
بنابر درخواســت فدراسیون تکواندو عمان اردوي مشــترک ملی پوشان نیروهای مسلح با 

تیم ملي عمان در »آکادمی ملی المپیک« برگزار شد.
تیم نیروهای مسلح اعزامی به بیست و چهارمین دوره رقابت های نظامیان جهان 2017 از 
25 مهرماه به مدت 8 روز اردوی مشرتک را با تکواندوکاران عمانی پشت سر گذاشتند. روزانه 

دو نوبت تمرین فنی را در درستور کار داشتند.
مهدی اســحاقی، ابراهیم صفری، هــادی تیران ولی پور، حمیدرضا شــیرازی، حســین 
سالم، امیرمحمد بخشــی، رضا رضایی، رامین حســین قلی زاده، محمد پیروزی، سیدعلی 
محمدموســوی، ســهیل محمدیان، دانیال احمدی و پوریا عرفانیان هوگوپوشان تیم ملی 

کشورمان بودند.
این تیم با هدایت »محمدرضا زوار« به عنوان ســرمربی، »مهــدی لطفی زاده«، »رجبعلی 
رحیمی«، »علی نعیمی« و »جالل شــکری« به عنوان مربی تمرینات خود را پیگیری کرد. 

»مرتضی سلطانی« نیز به عنوان مدیرفنی در کنار تیم حضور داشت.
تیم ملی عمان نیز با 5 تکواندوکار و با هدایت »علی تاجیک« به عنوان سرمربی و 3 سرپرست 

و مدیرفنی در این اردو حضور پیدا کرده بود.
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برپایی اردوی مشترک ملی پوشان نوجوان با تیم ملی قزاقستان

با درخواست فدراسیون تکواندو قزاقستان اردوی مشترک تکواندوکاران این کشور با تیم ملی 
نوجوانان دختر و پسر اعزامی به مسابقات کسب سهمیه المپیک و قهرمانی نوجوانان جهان 

2018 – تونس در »مرکز جهانی تکواندو« کشورمان برگزار شد.
تیم  های ملی نوجونان دختر و پسر کشورمان که از دهه سوم دی ماه اردوی خود را به منظور 
حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان و قهرمانی نوجوانان جهان 2018 آغاز کرده  

بودند؛ در ششمین هفته تمرینات خود میزبان تکواندوکاران قزاق شدند.
32 تکواندوکار )14 نفر دختر و 18 نفر پســر( از قزاقســتان به همراه پنج نفر از مربیان این 
کشور در این اردو حضور پیدا کردند و به مدت 10 روز تمرینات مشترکی را با هوگوپوشان 

کشورمان پشت سر گذاشتند.

سازمان
تیم های ملی

کمیته 
فرهنگی

کمیته
فرهنگی

حضور تیم های ملی تکواندو در کنار مزار شهید گمنام فدراسیون تکواندو؛ 

تجلیل از رییس فدراسیون تکواندو برای حمایت از لیگ حافظان قرآن

تیم های ملی تکواندو نوجوانان دختر و پسر و تیم پومسه زنان کشورمان به منظور گرامیداشت 
روز شهدا در کنار مزار شهید گمنام فدراسیون تکواندو حضور پیدا کردند.

تیم های ملی تکواندو نوجوانان دختر و پسر و تیم پومسه زنان کشورمان روز 22 اسفندماه و 
در سالروز بزرگداشت شــهدا با حضور در کنار مزار شهید گمنام فدراسیون تکواندو به مقام 

شامخ این شهید 18 ساله ادای احترام کردند.
نوجوانان ملی پوش کشورمان برای حضوری قدرتمند در مسابقات کسب سهمیه المپیک و 
قهرمانی جهان نوجوانان 2018 از دی ماه تمرینات خود را در فدراسیون تکواندو آغاز کرده 

بودند.
همچنین تیم ملی پومسه کشورمان تمرینات خود را به منظور حضور در مسابقات قهرمانی 

آسیا "ویتنام پیگیری می کرد.

دومین دوره رقابت های لیگ حافظان قرآنی استان مازندران با حمایت فدراسیون تکواندو، 
هیات تکواندو استان مازندران و سپاه شهرستان بهشهر با حضور 7 تیم از سطح کشور در دو 

بخش انفرادی و تیمی طی سه ماه برگزار شد.
برهمین اساس سیده کلثوم حسینی، مدیرعامل مؤسسه قرآنی ورزشی فتّوت که خود نیز از 
حافظان قرآنی می باشد، به منظور قدردانی از حمایت های صورت گرفته برای برگزاری این 
مسابقات، با حضور در فدراسیون تکواندو لوح تقدیر و تندیس یادبود این مسابقات را به سید 
محمد پوالدگر رییس فدراسیون، احمد سعادتمند مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی بانک 

سرمایه و فاطمه جاللی مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون اهدا کرد.
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کمیته
 بین الملل

جالل خدامی، بیانکا والکدن و آرون کوک در کمپ تمرینی نروژ
جالل خدامی دارنده مدال طالی دانشجویان جهان، "بیانکا والکدن" دارنده برنز المپیک و قهرمان جهان، 
"آرون کوک" قهرمان نامدار تکواندو، مربی تیم ملی تکواندو نروژ و مربی بین المللی یونان هنرجویان تکواندو 

نروژ را در کمپ تمرینی این کشور آموزش دادند.
فدراسیون تکواندو 3 کشور عراق، یونان و نروژ به منظور بهره گیری از تجارب جالل خدامی قهرمان کشورمان 

از وی برای حضور در کمپ های آموزشی و تمرینی این کشور دعوت کرده بودند.
جالل خدامی در رابطه با حضور خود در این کمپ ها گفت: برای شرکت در کمپ تمرینی نروژ 26 بهمن ماه 
راهی نروژ شدم؛ این کمپ با حضور بیش از 400 تکواندوکار از سراسر دنیا پیگیری گردید که بنده نیز افتخار 
داشتم به عنوان نماینده ایران به نفرات حاضر آموزش بدهم. "بیانکا والکدن" دارنده برنز المپیک و قهرمان 
جهان، "آرون کوک" قهرمان نامدار تکواندو، مربی تیم ملی نروژ و مربی بین المللی یونان نیز برای آموزش 
در این کمپ حضور داشــتند و تکواندوکاران نروژی به منظور باال بردن ارتقاء سطح فنی خود زیر نظر ما 

تمریناتشان را پیگیری کردند.
قهرمان دانشجویان جهان افزود: پیش از این نیز به مدت 10 روز ملی پوشان و ورزشکاران عراق در کمپ 
آموزشی این کشور تمریناتشان را زیر نظر من انجام دادند و پس از آن نیز بالفاصله در کمپ یونان حضور 

پیدا کردم.
وی تصریح کرد: کمپ تمرینی یونان نیز طی 10 روز و با حضور تکواندوکاران در رده های ســنی مختلف 

پیگیری گردید که تکنیک های مختلف برای نتیجه گیری بهتر به نفرات شرکت کننده آموزش داده شد.
خدامی در پایان گفت: امیدوارم نماینده شایسته  ای برای ایران بوده باشم از حمایت های فدراسیون تکواندو 

تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم پاسخگوی زحمات مسئولین باشم.

امور مجامع و
استان ها

امور مجامع و
استان ها

حسن ویسمه  در سمت رییس هیات تکواندو مرکزی ابقاء شد

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان مرکزی روز 29 آبان ماه با حضور سیدمحمدپوالدگر 
رییس فدراســیون تکواندو، عابد حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان 
رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره 

کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
حسن ویسمه  نامزد ریاست این هیات ورزشي با کسب 17 راي از 17 راي ماخوذه به مدت 4 

سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان مرکزی انتخاب گردید.
گفتني است؛ پیش از این نیز حسن ویسمه  ریاست این هیات را برعهده داشت.

علی صادقی رییس هیات تکواندو استان ایالم شد     
مجمع انتخاباتی هیات تکواندو استان ایالم روز 18 آذرماه با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو، بهروز حیدرزاده مدیر کل ورزش و جوانان استان، علیرضا باقری نماینده 
وزارت ورزش و جوانان، جنگلی معاون امور ورزش به عنوان دبیر مجمع، آرش فرهادیان رییس 
امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره کل 

ورزش و جوانان استان برگزار شد.
عباس احمدی، علی صادقی و سیدســعداله نبوی نژاد کاندیداي انتخاباتي به منظور کسب 
عنوان ریاست هیات تکواندو استان بودند که در مرحله اول علی صادقی 8 رای و سیدسعداله 

نبوی نژاد نیز 8 رای را کسب کردند و عباس احمدی نیز یک رای را به خود اختصاص داد.
بر همین اساس انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و در نهایت علی صادقی با 9 رای از مجموع 

17 رای مأخوذه برای 4 سال به عنوان رییس جدید هیات تکواندو ایالم انتخاب گردید.
گفتنی است؛ پیش از این جعفر خلیل وند سرپرستی هیات تکواندو استان را برعهده داشت.
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جافر وفایی در سمت رییس هیات تکواندو لرستان ابقاء شد
مجمع انتخاباتی ریاست هیات تکواندو استان لرستان روز 29 آذرماه با 
حضور محمد احسنی فروز دبیر فدراسیون تکواندو، علی یاور عزیزپور 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان و ســایر اعضاي مجمع در سالن 

جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
دراین مجمع انتخاباتی جافر وفایی ســاالر پور نامزد ریاست این هیات 
ورزشي با کسب 16 رای از 16 ماخوذه برای 4 سال به عنوان رییس هیات 

تکواندو لرستان انتخاب گردید.
گفتنی اســت؛ پیش از این نیز جافر وفایی ریاست این هیات را برعهده 

داشت.

امور بانوان

سمینار نواب رییس بانوان هیات های تکواندو کشور برگزار شد

سمینار نواب رییس بانوان هیات های تکواندو استان های سراسر کشور صبح امروز )پنجشنبه( به میزبانی 
هیات تکواندو استان یزد برگزار شد.

این سمینار با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون، مسعود شریعتی مدیر کل اداره ورزش و جوانان 
استان یزد، سیداحمد هاشــمی معاون و آزاده دهقان رییس امور بانوان اداره کل استان، زهرا سروی نایب 
رییس بانوان، نواب رییس بانوان هیات های تکواندو استان ها، علی میرزاییان دبیر هیات تکواندو استان یزد و 

نیک طبع نایب رییس استان پیگیری شد.
در این جلسه پس از صحبت های مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان و رییس فدراسیون تکواندو، عملکرد 
بانوان در سال 1395 و 1396 توسط زهرا سروی نایب رییس فدراسیون مطرح و برنامه های پیش رو در سال 

آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نایب رییسان هیات های استانی مسائل و مشکالتی که در زمینه ها مختلف داشتند را بیان کردند 

و پس از پرسش و پاسخ و تبادل نظر این سمینار به پایان رسید.

امور مجامع و
استان ها

کمیته
همگانی

امضاي تفاهم نامه همکاري میان دانشگاه صنعتی شریف و فدراسیون تکواندو
در راستاي همکاری و استفاده از پتانسیل های موجود در دو مجموعه، تفاهم نامه همکاري 

مشترک میان فدراسیون تکواندو کشورمان و دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید.
تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون تکواندو و دانشــگاه صنعتی شریف 9 آبان ماه به امضا 
رسید. این تفاهم نامه در راستای ایجاد ارتباطی موثر میان این دو سازمان و با هدف مشارکت 
و بهره گیری از دیدگاه ها و نظرات ارزشــمند صاحب نظران دانشــگاهی به منظور توسعه 

تجهیزات فنی و توانمندسازی فدراسیون منعقد گردید.
توجه به ورزش تکواندو به عنوان حلقه ای تاثیرگذار در توسعه ورزش در میان اقشار جامعه به 
ویژه دانشجویان و خانواده دانشگاه صنعتی شریف، آشنا کردن اقشار دانشگاهی با برنامه ها 
و رشته های ورزشی تکواندو، ایجاد تحول و نوآوری و مهندسی مجدد در ساختار برنامه های 
اجرایی ورزش دانشگاهی با توجه به عالیق و سلیقه دانشجویان با اولویت ورزش تکواندو، احیا 
و ترویج هرچه بیشتر ورزش تکواندو و تامین و تعدیل نیازهای رو به گسترش دانشجویان و 
تنوع بخشی به برنامه های حوزه ورزش دانشــجویی از طریق این رشته رزمی از دیگر مفاد 

این تفاهم نامه بود.
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کمیته
همگانی

کمیته
آموزش

نشست مسئولین کمیته همگانی فدراسیون تکواندو و کمیته امداد امام خمینی )ره(

برگزاری دوره دانش افزایی مبارزه با دوپینگ برای تکواندوکاران

نشست هم اندیشی مسئولین فدراسیون تکواندو و کمیته امداد امام خمینی )ره( به منظور تعامل هرچه 
بیشتر در جهت اجرای طرح زکات ورزشی برگزار شد.

این نشست با حضور علی محمد ذوالفقاری معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
اسماعیلی مدیر بازاریابی کمیته امداد امام خمینی )ره( و جواد الیاسی رییس کمیته همگانی فدراسیون 

تکواندو انجام شد.
با توجه به راه اندازی طرح زکات تکواندو و ابالغ مرحله اول آن به چهار استان کردستان، ایالم، سیستان و 
بلوچستان و لرستان، در این نشست در خصوص ساماندهی افراد تحت پوشش طرح زکات آموزش تکواندو 
که عمدتا تحت پوشش کمیته امداد هستند و همچنین ریل گذاری درست مسیر طرح زکات با توجه به 
تجربیات مسئولین کمیته امداد در طرح های مشابه، مشورت و همفکری در خصوص شیوه به کارگیری و 

دعوت به همکاری خیرین، امدادگران و حامیان مالی طرح زکات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه نیز مشارکت هر دو مجموعه با هدف گسترش انفاق و نوع دوستی در کالسهای آموزشی، 
تقویت و ترویج روحیه پهلوانی در ورزش تکواندو، ایجاد جذابیت هر چه بیشــتر در ورزش تکواندو، جذب 
مخاطبین بیشتر در سراسر کشور و پیشــگیری از بروز آســیب های اجتماعی با هدایت افراد به سمت 

فعالیت های بدنی توسط ورزش تکواندو مورد تاکید قرار گرفت.

دوره های دانش افزایی مبارزه با داروهای ممنوعه پیش از اعزام تیم های ملی به رویدادهای مختلف و همچنین قبل از آغاز مسابقات قهرمانی 
کشور و لیگ با حضور کادرفنی و سرپرستان تیم ها برگزار شد.

در ادامه فعالیت های آموزشی فدراسیون تکواندو در راستای مبارزه با دوپینگ و به منظور افزایش آگاهی مربیان، ورزشکاران و مدیران باشگاه ها در 
مورد داروهای ممنوعه، دوره های دانش افزایی و مبارزه با این پدیده مهم و آسیب زا در ورزش با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد.

این دوره ها پیش از اعزام تیم های ملی به رویدادهای مختلف و همچنین قبل از مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های لیگ )جوانان و بزرگساالن( 
با حضور مدرسین فدراسیون پزشکی انجام می شد.

نخستین دوره این کالس  ها 15 آبان ماه با حضور دکتر الهام دادگستر از مدرسین فدراسیون پزشکی ورزشی و مسئول کمیته آموزش و پیشگیری 
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ) نادو( در سالن فدراسیون تکواندو برگزار شد.

دادگستر در خصوص آشنایی با لیست داروهای ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینک )وادا(، روش های مبارزه با دوپینگ، روند نمونه گیری 
دوپینگ و آشنایی با مراحل معافیت مصرف درمان و عوارض مواد و روش های ممنوعه به صورت گسترده برای کادر فنی و ورزشکاران حاضر 

در این کالس سخن گفت.
در این دوره ها کادرفنی با آخرین قوانین روز دنیا در بحث دوپینگ و مبارزه با آن آشــنا شدند و در پایان نیز گواهی شرکت در این کالس را 

دریافت کردند. 
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کمیته
همگانی

کمیته
مربیان

دیدار رییس سازمان تربیت بدنی ارتش با پوالدگر

برگزاری نخستین دوره مربیگری به روش پودمانی در فدراسیون تکواندو

امیر سرتیپ دوم جمشــید فوالدی رییس تربیت بدنی ارتش جمهوری 
اسالمی ضمن حضور در فدراسیون تکواندو با سید محمد پوالدگر دیدار 

و گفتگو کرد.
در این جلسه رفع موانع ورزش پایه تکواندو در ارتش و راه های گسترش و 

توسعه این ورزش در خانواده ها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این دیدار بعد از بحث و بررسی پیرامون حمایت از سربازان 
قهرمان و کارکنانی که به صورت تخصصی این ورزش پرطرفدار را دنبال 
می کنند با دعوت پوالدگر، فوالدی از موزه افتخارات فدراسیون تکواندو 

بازدید کرد.

با انجام جلسات متعدد کارشناسی شورای 
آموزش فدراســیون و مرکز آموزش علمی 
- کاربردی فدراســیون تکواندو، برگزاری 
دوره های مربیگری درجه 3 تکواندو به روش 
پودمانی با عنوان "طرح تحول مربیگری" 
منطبق بر نیازسنجی بعمل آمده، در سال 
1394 به تصویب فدراسیون تکواندو رسید 
و پس از اخذ مجوز برگزاری از دفتر برنامه 
ریزی آموزشــی وزارت ورزش و جوانان در 
اسفندماه ســال 1395، اولین دوره آن به 
صورت آزمایشــی در فدراسیون تکواندو از 

شهریورماه سال جاری عملیاتی گردید.
نخســتین دوره مربیگری مشتمل بر 112 
ســاعت کالس تئوری و 64 ساعت کالس 

عملی با حضور 107 شــرکت کننده مرد 
و زن از اســتان های البرز و تهران در مرکز 
آموزش علمی - کاربردی فدراسیون تکواندو 

برگزار شد.
کالس هــای تئــوری از 2 شــهریورماه 
ســال جاری آغاز و با برگزاری آزمون جامع 
تئوری 10 آذرماه به پایان رسید. کالسهای 
عملی نیز از 14 دی ماه شروع و 13 بهمن ماه 

به کار خود پایان داد.
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، این 
طرح در صــورت وجود زیرســاخت های 
مورد نیاز طی مدت 3 ســال سراسر کشور 
تعمیم خواهد یافت. همچنین با همکاری 
دفتر برنامه ریزی آموزشــی وزارت ورزش 

و جوانان، در خصوص تدوین ســرفصل ها 
و محتوی آموزشی برای درجات مربیگری 

باالتر نیز اقدامات الزم صورت گرفته است.
این دوره عالوه بر ارتقاء قابل توجه ســطح 
علمی و فنی شــرکت کننــدگان، به دلیل 
تخصصی بودن مباحــث دوره های تئوری 
از آموزش مطالب صرفا علمی و غیر مرتبط 
خــودداری و برای مربیــان تکواندو کامال 

کاربردی می باشد.
گفتنی است؛ در این شیوه با برنامه ریزی های 
صورت گرفته کالس هــا در پایان هفته ها 
برگزار شد تا عالوه بر کمک به شاغلین، از 
خستگی مفرط شرکت کنندگان در دوره 

پیشگیری و بازدهی افزایش پیدا کند.

نخستین دوره مربیگری درجه 3 تکواندو به روش پودمانی با عنوان "طرح تحول مربیگری" در دو گروه مردان و زنان 
ویژه متقاضیان استان هاي تهران و البرز شهریورماه سال 1397 برگزار شد.
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ســت  یا ر تــی  با نتخا ا مجمــع 
فدراســیون تکوانــدو، ســاعت 10 
صبــح روز شــنبه – 2 دی  مــاه به 
ریاســت محمدرضا داورزنی معاون 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانــان و با حضور 
محمدشروین اســبقیان )مدیر کل 
دفتر امور مشــترک فدراسیون ها(، 
مهدی مســتجاب الدعوه )مســئول 

امورمجامــع(، محمدجــواد عباباف 
)مدیــرکل حراســت( بــه عنــوان 
نماینــدگان وزارت ورزش و جوانان، 
شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی 
المپیک، احســنی فروز دبیر مجمع 
انتخاباتی، نماینــده داوران، نماینده 
مربیــان، نمایندگان ورزشــکاران، 
نمایندگان باشــگاه ها، رؤسای هیات 
های استانی و نمایندگان ارگان های 

مختلف برگزار شد.
مسعود امینی باغبادرانی، سید محمد 
پوالدگر، ســیروس رضایی لیماهی، 
علیرضــا صیــاد، لقمان کشــاورز، 
مختار کالنتری و جمشــید محمدی 
ســهرابی به عنوان کاندیداي احراز 
ســمت ریاست فدراســیون تکواندو 
ثبت نام کرده بودند که پیش از آغاز 
رای گیری کشاورز، کالنتری، سهرابی 

و صیاد انصراف خود را اعالم کردند.
در پایان این مجمع انتخاباتی ســید 
محمــد پوالدگر با اخــد 41 رای از 
43 آرای ماخــوذه موفق شــد برای 
پنجمیــن دوره متوالی ســکان دار 

فدراسیون تکواندو شود.
ســیروس رضایی یک رای را به خود 
اختصاص داد و یک رای سفید نیز در 

صندوق انداخته شد.

سید محمد پوالدگر با رای قاطع اعضای مجمع 
رییس فدراسیون تکواندو باقی ماند
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تبریک رییس فدراسیون جهانی تکواندو به پوالدگر

پیام تبریک رییس اتحادیه تکواندو آسیا به پوالدگر

پس از انتخاب قاطع سیدمحمد پوالدگر به عنوان رییس فدراسیون تکواندو، 
"دکتر چو" رییس فدراســیون جهانی تکواندو طی پیامی انتخاب مجدد 

ایشان را تبریک گفت.

در متن پیام رییس فدراسیون جهانی تکواندو به سیدمحمد پوالدگر آمده 
است:

"کی سوک لی" رییس اتحادیه تکواندو آسیا با ارسال پیامی به سید محمد 
پوالدگر، انتخاب مجدد ایشان را به عنوان ریاست فدراسیون تکواندو ایران 

تبریک گفت.
در متن پیام رییس اتحادیه تکواندو آســیا تکواندو به سیدمحمد پوالدگر 

رییس فدراسیون تکواندو کشورمان آمده است:

جناب آقای سید محمد پوالدگر
ریاست محترم فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران

بدینوسیله، انتخاب مجدد جنابعالی را به عنوان ریاست فدراسیون تکواندو 
ایران صمیمانه تبریک می گویم.

فدراسیون جهانی بسیار خرسند است که  می تواند رابطه نزدیک خود را با 
شما و فدراسیون تحت هدایت جنابعالی حفظ نماید و از شما تقاضا داریم تا 

به حمایت و همکاری خود با فدراسیون جهانی ادامه دهید.
بار دیگر انتخاب شــما را تبریک می گویم و در انتظار همکاری های آتی با 

جنابعالی می باشم.

                                                                                               »چانگ وان چو«  
ریاست فدراسیون جهانی تکواندو

جناب آقای سید محمد پوالدگر
سالم و درود گرم و صمیمانه من را از طرف اتحادیه تکواندو آسیا پذیرا 

باشید.
با شنیدن خبرانتخاب مجدد جنابعالی به عنوان ریاست فدراسیون تکواندو 

جمهوری اسالمی ایران، بسیار خرسند شدم.
به شما تبریک می گویم و معتقد هستم که تکواندو در کشور شما و قاره 

آسیا، رشد و توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد.

                                                                                                            »کی سوک لی«
رییس اتحادیه تکواندو آسیا
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پس از تالوتی چند از کالم اهللا مجید، 
رییس فدراســیون به ارایــه گزارش 
عملکرد سال 1396 پرداخت، سپس 
دبیر مجمــع، حســابرس، خزانه دار 
و بــازرس گزارش خــود را به اعضای 
مجمع ارائه دادند و پس از آن روسای 
هیات ها صحبت هــاي خود را مطرح 
کردند. دکترمحمدرضا داورزنی معاون 
توســعه ورزش قهرمانــی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانــان در خصوص 
فعالیت ها و افتخارات کســب شــده 
در چهار دهه پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی گفت: به عنوان کســی که 
ســال ها در مســئولیت های مختلف 
توفیــق خدمت گــذاری داشــته ام 
می توانــم بــا صراحت بگویــم که به 
لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری روند 

صعودی را شاهد بودیم.
وی افــزود: در خیلــی از رشــته ها 

پیشرفت های چشمگیری حاصل شده 
و جوانــان باغیرت و دلیر کشــورمان 
توانستند از آسیا گذشــته و در میان 

برترین های دنیا قرار بگیرند.
 این موفقیت ها حاصــل تالش هایی 
اســت کــه در 4 دهه اخیــر صورت 
گرفته و این پیشرفت ها علی رغم همه 
تحریم ها و ســختی ها به هیچ عنوان 

قابل مقایسه با گذشته نیست .
دکتر داورزنی گفت: رشته تکواندو با 
توجه به حضور فعــال خود در زمینه 
افتخارآفرینــی در رویدادهــای مهم 
بین المللی، برگزاری دوره های ارتقاء 
مربیگری و داوری و همچنین توسعه 
این رشته پرافتخار المپیکی در سراسر 
کشور توانسته در ارزیابی های صورت 
گرفته از ســوی وزارت ورزش عنوان 
فدراســیون برتر را به خود اختصاص 
دهد و همــواره در میان رشــته های 

ورزشی حرف اول را بزند.
داورزنــی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
افتخارآفرینی هــای تکواندو تصریح 
کرد: این رشــته حدود سه دهه است 
که فعالیت خود را در ایران آغاز کرده 
و در این ســال ها رشــد چشمگیری 

داشته است.
 با توجه بــه برنامه ریزی های صورت 
گرفته، در 10 دوره گذشــته همواره 
توانســته بر روی یکی از ســکوهای 

جهانی قرار بگیرد. 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه 
ای وزارت ورزش و جوانــان تصریــح 
کرد: وزارت ورزش و جوانان و کمیته 
ملی المپیک نیز از برنامه های تکواندو 
حمایــت می کند.از تمامی کســانی 
که باعث پیشــرفت تکواندو شده اند 
تشکر می کنم؛ نمیتوان رضایت همه 
را جلــب کرد ولی می بایســت تالش 

کنیم تا فضا برای حضور هرچه بیشتر 
پیشکســوتان، قهرمانان، کسانی که 
قلبشان برای این رشــته می تپد و به 
دنبال کمک به تکواندو هستند بیش 
از پیش فراهم شــود تا در رویداد های 
پیش رو همانند گذشته شاهد حضور 
قدرتمند نمایندگان کشورمان باشیم.
وی در پایان افزود: تمامی مســئولین 
سعی کردند قاعده هرم توسعه ورزش 
را افزایش دهند اما باید تالشــمان را 
بیشــتر کنیم تا نفرات بیشتری را در 
ورزش جذب نماییــم چراکه یکی از 
مســائلی که می تواند در جامعه ایجاد 
نشاط و انگیزه کند همین موفقیت ها 
در ورزش اســت و طبیعی اســت که 
این افتخارآفرینی ها باعث غرور ملی 
می شود و ما باید آنچه در توان داریم به 
کار گیریم تا به حضور قدرتمند خود 

در میادین بین المللی تداوم بخشیم.

تکواندو در میان رشته های ورزشی 
حرف اول را می زند

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تکواندو به منظور بررسی عملکرد فدراسیون در سال 96 و تصویب برنامه ها هشتم اسفندماه به ریاست 
دکترمحمد رضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
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تکواندو بانوان در سراسر 
کشور توسعه پیدا کرده است

تکواندو بانوان با حمایت های همه جانبه رییس فدراسیون تکواندو 
و برنامه ریزی هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته توانسته در 
تمامی سطح کشور توسعه پیدا کرده تا جاییکه در میادین بین المللی 
شاهد مدال آوری دختران از استان های مختلف بوده ایم. دختران 
تکواندو بارها و در عرصه های مختلف توانستند با حجاب اسالمی بر 
فراز سکو های آسیایی و جهانی بایستند و به همگان ثابت نمایند هیچ 

چیز نمی تواند مانع افتخارآفرینی  آنها شود.
زهرا سروی از ســال 1390 به عنوان نایب رییس بانوان فدراسیون 

تکواندو انتخاب شده اســت و در این فرصت چندساله توانسته با 
مدیریت درست و منطقی شــرایطی خوبی را در این بخش ایجاد 
نماید و بسیاری از اولین های تکواندو دختران در این مدت رقم بزند. 
وی که تاثیر به سزایی در کسب این افتخارآفرینی ها دارد به این مهم 
اعتقاد دارد که برنامه ریزی فدراسیون در بخش بانوان به ثمر نشسته  و 
با حمایت های دوچندان دختران می توانیم به روزهای درخشان تری 

در این بخش امیدوار باشیم.
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دختــران در مســابقات 
گرنداِسلم توانایی خود را 

به نمایش گذاشتند
تنها رویدادی که دختران کشورمان 
در نیمه دوم سال 1396 پشت سر 
گذاشتند مسابقات گرنداِسلم بود. با 
اعالم فدراســیون جهانی نخستین 
دوره مســابقات گرنداِسلم با حضور 
12 تکوانــدوکار برتــر جهــان به 
میزبانی "ووشی" چین برگزار شد. 
ناهید کیانی و زهرا پوراسماعیل دو 
تکواندوکاری بودند که در مسابقات 
انتخابی این رویــداد موفق به اخذ 
جواز حضور شــدند. ناهید در این 
رقابت هــا باوجود اینکــه عملکرد 
خوبی از خود نشــان داد و توانست 
حریفان نامداری را از پیش رو بردارد 
اما در یک قدمی سکو از کسب مدال 
بازماند. زهرا نیز که نخستین گام ها 
را در بخش بزرگســاالن برمی دارد 
برابر »ســائه بوم آن« تکواندوکار با 
تجربه کره ای تنها با ســه اختالف 

امتیاز نتیجه را واگذار کرد. 
شــاید دختران در ایــن رقابت ها 
موفق به کســب مدال نشــدند اما 
خدا را شکر عملکرد خوبی داشتند؛ 
همیشه تلخ و شیرین مسابقات کنار 
یکدیگر اســت، دختران در مجموع 
روند رو به رشدی دارند و امیدوارم 

با قدرت این مسیر را ادامه دهند.
تکواندو بانوان در سراسر 
کشور توســعه پیدا کرده 

است
تکواندو بانوان طی ســال هایی که 
پشــت سرگذاشته مســیر خود را 
پیدا کرده و بــا برنامه ریزی صحیح 
توانســتیم رشد وتوســعه آن را در 
سطح کشور شــاهد باشــیم. خدا 
را شــاکریم که توزیــع مدال های 
کشــوری تنها میان چند اســتان 
نیســت و تکوانــدوکاران تمامــی 
اســتان ها در کســب مدال سهیم 
هستند. این موفقیت حاصل حمایت 
ریاست فدراسیون بود؛ امیدوارم با 
ادامه حمایت هــا بتوانیم به اهدافی 
که برای این بخش برنامه ریزی شده 

است، برسیم.
ندو نگاه  فدراسیون تکوا
جنسیتی به ورزشکاران 

ندارد
فدراســیون نــگاه جنســیتی بــه 
ورزشکاران ندارد و از تیم های ملی 
مردان و زنان بــرای حضور در تمام 

مســابقات مختلف حمایت می کند. 
امکانات به صورت یکسان در اختیار 
تیم های ملی قرار می گیرد و تا جایی 
که امکان داشــته باشد زنان نیز در 
رقابت های بینالمللی و تورنمنت ها 
شــرکت می کنند تا تجربه الزم را 
بدســت آورند و یک گام به کسب 
ســهمیه المپیــک 2020 توکیــو 

نزدیک شوند.
برای کسب بهترین نتایج 
به اســتقبال سال 1397 

می رویم
سال آینده مسابقات کسب سهمیه 
المپیک جوانان و قهرمانی نوجوانان 
جهان، قهرمانی آســیا بزرگساالن، 
بازی هــای آســیایی و مســابقات 
گرنداِســلم را که جــزء اصلی ترین 
برنامه های ما به شــمار می رود، در 

پیش داریم.
با توجــه به اینکه تمامی کشــورها 
در تکواندو سرمایه  گذاری کرده اند 
به طور حتم کار ســختی را در سال 
آینــده پیش رو داریم امــا دختران 
ما همواره ثابــت کرده اند می توانند 
شگفتی ساز شــوند و فاتح سکوهای 
آســیایی و جهانی باشــند. به طور 
حتم ســعی می کنیم با استفاده از 
بهترین ها نتایج قابل قبولی را کسب 
کنیم و مسیر رســیدن به المپیک 

2020 توکیو را هموار تر سازیم.
به دنبــال ارتقاء رنکینگ 

دختران تکواندو هستیم
با توجه بــه اهمیت رنــک و اینکه 
جایــگاه تکوانــدوکاران در جدول 
مبارزه با وجود رنــک بهتر خواهد 
شــد؛ حضــور در تورنمنتهــا و 
رویدادهــای رســمی را به صورت 
جدی تر پیگیری می کنیم. دختران 
تکواندو نیازمند این هستند که وارد 
گردونه گرندپری شــوند و وقتش 
رسیده تا پشتوانه سازی در تمامی 

اوزان را آغاز کنیم.
تکواندوکاران در میدان 
مبــارزه از جــان مایه 

می گذارند
در ورزش باید حرفه ای عمل کرد و 
می بایست تمامی آیتم ها به صورت 
تخصصــی پیگیــری شــود تا یک 
ورزشکار بتواند نتیجه خوبی کسب 
نماید. تمامــی تکوانــدوکاران در 
میدان مبارزه از جان مایه می گذارند 
و شاید بسیاری وقت ها به حق نباشد 
که با یــک نتیجه نامطلــوب تمام 
تالش بچه ها را زیر سوال ببریم. من 
به توانمندی دختــران و کادرفنی 
ایمــان دارم و تمــام تالشــمان را 
می کنیــم در بازی های آســیایی 

بهترین نتیجه را کسب کنیم.

مبارزی موفق اســت که 
"تفکر برنده" داشته باشد

عالوه بر بحث فنی کــه خیلی مهم 
است در شیاپ چانگ، مبارزی موفق 
است که "تفکر برنده" داشته باشد. 
قطعا آن شخص پیروز میدان است 
و ما باید این بخش را نیز به صورت 
جدی دنبــال کنیم تا انشــاهللا در 
بازی هــای آســیایی 2018 موفق 
عمل کنیم. دختــران روندی رو به 
رشد، آهسته و پیوســته  داشتند و 
اینکه انتظارات مردم، جامعه ورزش 
و به ویژه خانــواده تکواندو از بخش 
بانوان به قدری باال رفته است قطعا 
کار ما را ســخت تر و مسئولیت ما را 

سنگین تر می کند.
برنامه ریزی فدراسیون به 

ثمر نشسته است
با افتخــار می گویــم برنامه ریزی 
فدراســیون به ثمر نشسته و انشاهللا 
با حمایت هــای دوچندان دختران 
ما بتوانند امتیازات بیشتری کسب 
کنند و در جــدول مبارزات، با رنک 
باال در جایگاه خوبــی قرار گرفته تا 
انقدر بــر روی حریفان قدرتمند در 
رقابت های نخست متمرکز نشوند. 
امیدوارم بتوانیــم جوابی اعتمادی 
که در بخش بانوان شده است را به 

خوبی پاسخ دهیم.
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به دنبال آرامش خاطر هرچه 
بیشتر برای تیم های ملی هستیم

کمیته فنی فدراسیون تکواندو پس از مطالعات کارشناسی طرح 
تشکیل سازمان تیم های ملی را تدوین و طرح پیشنهادی خود را برای 
تصویب به هیات رییسه فدراسیون ارسال کرد. بیست و سوم اسفند 
ماه سال 1391 هیات رییسه فدراسیون تکواندو تشکیل سازمان 
تیم های ملی تکواندو را با هدف سازماندهي و برنامه ریزی فعالیت های 
تیم های ملي تکواندو در رده هاي سني مختلف مورد تصویب قرارداد. 
سیدمحمد پوالگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان نیز دستور 

شــروع به کار این سازمان را بهمن ماه ســال 92 با ریاست حسن 
ذوالقدری ابالغ کرد. پس از کسب نتایج نامطلوب تیم ملی تکواندو 
کشورمان در بیستمین دوره مســابقات جام جهانی 2016 - باکو، 
غالمحسن ذوالقدری رییس سازمان تیم های ملی تکواندو از سمت 
خود استعفا کرد و اردیبهشت ماه 1396 آرش فرهادیان به عنوان 

دومین رییس این سازمان معرفی شد.



145

آرش فرهادیــان رییــس ســازمان 
تیم های ملی تکوانــدو در خصوص 
فعالیت دور این سازمان با مدیریت وی 
گفت: در ابتدا الزم می دانم از زحمات 
و فعالیت های شــبانه روزی اســتاد 
ذوالقدری که از بزرگان و پیشکسوتان 
این رشته هستند تشکرکنم. امیدوارم 
با اســتفاده از تجربیات بزرگان این 
رشته بتوانم پاسخگوی اعتماد ریاست 

فدراسیون باشم.
فرهادیــان در خصــوص برنامه های 
ســازمان تیم هــای ملــی گفــت: 
گســتردگي و تعدد تیم های ملي در 
رده های ســنی مختلــف، حضور در 
چندین رویداد رســمي، قــاره اي و 
جهاني در هر سال، برگزاري اردوهاي 
آماده ســازي تیم های ملــی و اعزام 
ملي پوشان نیازمند برنامه ریزی دقیق 
و اجرای منظمی بود که من به کمک 
همکارانم در سازمان به دنبال انجام 
آن هستیم تا کادر فنی و ملی پوشان با 
آرامش خاصی بتوانند برنامه های خود 

را اجرا نمایند.
رییس سازمان تیم های ملی تکواندو 
با اشــاره به این نکته که سال 96 در 
مجموع 196 نفر درغالــب 31 تیم 
در رده های مختلف بــه رویدادهای 
بین المللی از جمله مسابقات قهرمانی 
جهان، آســیا، گرندپری، گرنداِسلم، 
یونیورسیاد و کشورهای اسالمی اعزام 
شده اند تصریح کرد: حضور تیم های 
ملی تکواندو کشورمان در رویدادهای 
برون مرزی حاصــل یک کار گروهی 
اســت که بــا پیگیــری و برگزاری 

جلسات مختلف و متعدد و هماهنگی 
با کمیته های بین الملل، تشــریفات، 
اجرایی، پشتیبانی و حمایت ریاست 
فدراسیون صورت می پذیرد. همچنین 
مســایل فرهنگی و روحــی و روانی 
همیشــه ازاولویت های فدراســیون 
تکواندو بــوده و ما هم در ســازمان 
تیم های با تعامــل وهمکاری نزدیک 
با کمیته فرهنگی فدراســیون زمینه 
حضور اســاتید اخالق، روانشناس و 
روانپزشــک را در اردوهای تیم های 
ملی فراهم کرده و خدا را شکر اثرات 

مثبت آن را نیز دیده ایم.
وی اینطور ادامه داد: بحث ســالمت 
ورزشــکاران برای ما از درجه اهمیت 
زیــادی برخوردار اســت و بر همین 
اساس به صورت جدی پیگیر تشکیل 
پرونده سالمت ورزشــکاران شدیم. 
همچنین با هماهنگی فدراســیون 
پزشکی ورزشــی کالس و دوره های 
مشــاوره آنتی دوپینــگ را با حضور 
کارشناسان این مرکز برگزار کرده و در 
مدت برگزاری اردوها نیز از پزشکان 
حاذق و مورد تایید فدراسیون پزشکی 

استفاده می کنیم.
فرهادیــان در پایان گفت: ســازمان 
تیم های ملی ســال آینده با توجه به 
حضور تکواندو دررویدادهای مهمی 
همچون قهرمانی آســیا، بازی های 
آسیایی جاکارتا، گرندپری و گرنداِسلم 
نیازمند برنامه های منظمی اســت تا 
بتوانیم با استفاده از حداکثر پتانسل 
موجود همانند گذشته افتخار آفرینی 

کرده و دل مردم ایران را شاد نماییم.
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هدف نهایی 
موفقیت در المپیک 2020 است

کمیته فنی فدراســیون تکواندو پس از برکنــاری مهدی بی باک 
سرمربی اسبق تیم ملی تکواندو کشورمان برای انتخاب سرمربی 
جدید شیوه جدیدی را در پیش گرفت. شورای فنی 26 بهمن ماه به 
منظور بررسی عملکرد و نقاط قوت و ضعف کادرفنی و ملی پوشان 
برگزار و پس از آن کمیته فنی در تاریخ 8 اســفندماه برای بررسی 
نظرات اعضای شورا و تصمیم گیری در خصوص سرمربی تیم ملی 

تشکیل جلسه داد.
با توجه به اینکــه در این مقطع زمانی انتخاب ســرمربی تیم ملی 
تا بازی های المپیک 2020 - توکیو از ســوی اعضای کمیته یک 
ضرورت تشخیص داده شده و همچنین با توجه به اهمیت فوق العاده 

این تصمیم، اعضای شورا 4 کاندیدای سرمربیگری را تعیین کردند.
در بررسی نخست فربیرز عسکری، بیژن مقانلو، سیدنعمت خلیفه و 
مهدی بی باک را با توجه به تجربیات ارزشمند و سوابق درخشانی که 

در رویدادهای جهانی، قاره ای و به ویژه المپیک دارا بودند، به عنوان 
کاندیدای سرمربیگری تیم ملی بزرگساالن معرفی و انتخاب نهایی 

به روز 12 اسفندماه موکول شد.
در دوازدهمین روز ماه پایانی سال و پس از بررسی برنامه کاندیدا، 
اعضای این کمیته با اجماع کامل تصمیم گرفتند تا فریبرز عسکری را 

به عنوان سکان دار هدایت تیم ملی معرفی نمایند.
عسکری با توجه به رویدادهای مهمی که پیش روی تیم ملی تکواندو 
اســت کار ســختی دارد اما وی با موفقیت هایی که پیش از این و 
همچنین در ســال جاری با تیم دوم تکواندو و جوانان با انگیزه این 
رشــته پرافتخار در بازی های کشورهای اسالمی و هنرهای رزمی 
2017 کسب کرد نشان داد می تواند فصل جدیدی را در تکواندو ایران 
رقم بزند. در ادامه صحبت های مربی با اخالق کشورمان را می خوانید.
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تمام تالشــم را می کنم تا بتوانم 
جواب کسانی که به من اعتماد 

کرده اند را بدهم
هدایت تیم ملی با تصمیم کمیته فنی 
به من واگذار شد و بی شک مسئولیت 
سنگینی پیش رو دارم اما من بخاطر 
این اعتماد خوشــحال هستم و تمام 
تالشــم را خواهم کرد تا با کســب 
نتیجه ای مطلوب بتوانم جواب اعتماد 

خانواده تکواندو را بدهم.
قبول سرمربیگری تیم ملی کار 
سختی است اما امیدوارم بتوانم 

در این جایگاه مفید باشم
همیشه ســرمربیگری تیم ملی کار 
ســختی بوده و هســت و با شرایطی 
که تکواندو ایران دارد این مسئولیت 
کمی ســنگین ترهم می شــود اما با 
توجه به اینکه من پیــش از این نیز 
تجربه هدایت ملی پوشان را داشته ام 
با این مســائل بیگانه نیستم و انشاهللا 
بتوانم برای تیم ایران منشاء پیروزی و 

موفقیت باشم.
برنامــه تیم ملی تــا بازی های 
المپیک 2020 طراحی شده است

در ابتدای کار و پیــش از اینکه برای 
هدایت تیم ملی انتخاب شــوم برنامه 
کار خــود را از آغــاز اردو تــا زمان 
بازی هــای المپیک بــه کمیته فنی 
فدراســیون تکواندو تحویل دادم تا 

این کمیته بتواند اهداف پیش رو را به 
خوبی بررسی نماید.

در کنــار برنامه ی بلنــد مدتی که تا 
بازی های المپیــک پیگیری خواهد 
شد برخی برنامه های کوتاه مدت را نیز 
در نظر داریم و در طول مسیر هر جا 
نیاز به تغییر داشته باشیم اصالحات 

صورت می گیرد.
اوج آمادگی هوگوپوشان در سال 
آینده برای حضور در بازی های 

آسیایی است
شرایط علمی ثابت کرده که ورزشکار 
در طول یک سال نباید بیشتر از دو بار 
به اوج آمادگی برســد و ما برای سال 
1397 دو نقطــه اوج تعریف کردیم. 
در گام نخســت بازی های آســیایی 
)G4( و پس از آن نیز فینال مسابقات 
گرندپــری G8( 2018( را در پیش 

داریم.
از دیگــر رقابت های ســال پیش رو 
می توان به مســابقات قهرمانی آسیا 
اشــاره کرد که بچه ها در این رویداد 
با آمادگی نسبی حضور پیدا خواهند 
کرد اما با شــرکت در ایــن رقابت ها 
نقاط ضعف و قــوت تکواندوکاران را 
شناســایی و با افق دید بهتری برای 

آینده آماده شویم.
هــدف نهایی مــا موفقیت در 

بازی های المپیک 2020 است

اهداف تیم ملی به دو بخش قهرمانی و 
اخالقی تقسیم شده است. اوج هدف 
ما موفقیــت در بزرگتریــن آوردگاه 
ورزشی یعنی المپیک 2020 است اما 
با توجه به اینکه شرایط تکواندو تغییر 
کرده است، هوگوپوشان برای رسیدن 
به این هدف باید مسابقات بسیاری را 

پشت سر بگذارند.
اما در بخش اخالقی نیز خواســتگاه 
هنرهای رزمی احترام است؛ این اصل 
جزء اصول اولیه تکواندو می باشد که 
متاسفانه در سال های اخیر اندکی به 
دست فراموشی سپرده شده است وما 
در کنار بُعد قهرمانی سعی داریم روح 
ورزش تکواندو را به سال های گذشته 

بازگردانیم.
اساس انتخاب تکواندوکاران در 

ابتدا شایسته ساالری است
با توجه به اینکه شــناخت چندانی 
راجع به برخی از بچه ها ندارم بر اساس 
مسابقات انتخابی و شایسته ساالری 
اعضای تیم ملی را گزینش خواهم کرد 
اما در ادامه مسیر عالوه بر این موارد 
مالک را بر اســاس عملکرد و توانایی 
کــه بچه ها از خود نشــان می دهند، 

می گذاریم.
فرصتی مناسب برای حضور در 
بازی های المپیک در اختیار داریم
از ابتــدای کار تمام تــالش خود را 

بــه کار می گیریم تا عــالوه بر حفظ 
ســرمایه های تکواندو، نفرات جدید 
و با انگیزه را بــه آرامی وارد رنکینگ 

نماییم.
برای حضور در بازی هــای المپیک 
2020 - توکیو فرصتی دو ســاله را 
در اختیار داریم و در این مدت زمان 
به راحتی و با شــرکت در مسابقات 
و تورنمنت های مختلــف می توانیم 
جایگاه تکوانــدوکاران را در رنکینگ 
ارتقاء دهیم. امیدوارم تکواندوکاران 
باســابقه و همچنین جوانــان ما با 
پشــتکار تمرینات خــود را پیگیری 
نمایند تا انشــاهللا در هــر وزن 3 تا 4 
هوگوپوش ایرانی در میــان 32 نفر 
برتر جهان قرار بگیرند و بتوانیم برای 
حضــور در مســابقات گرندپری نیز 

رقابت های انتخابی را برگزار کنیم.
به عنوان یک سرباز در خدمت 

تیم ملی هستم
تکواندو نســبت به سال های گذشته 
پیشــرفت کرده و تمامی کشورها با 
برنامه ریــزی در هر رویــدادی پا به 
میدان می گذارنــد و پیش بینی کار 
خیلی سختی است اما  قول می دهم تا 
روزی که سرمربی هستم همانند یک 
ســرباز در خدمت تیم ملی باشم و از 
جان برای سربلندی کشورم و تکواندو 

مایه بگذارم.
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تیم ملی تکواندو بانوان در ســال 1396 با هدایت مهرو کمرانی سرمربی جوان و خوش فکر کشورمان  روزهای پرکار و شلوغی را پشت سر گذاشت و در نهایت ملی پوشان شایسته کشورمان توانستند 
در کارنامه موفق بانوان که هر دوره پیشرفت چشمگیری دارد مدال های خوشــرنگی را به نام خود ثبت نمایند اما توانایی دختران ایرانی بیش از این می باشد و خانواده بزرگ تکواندو منتظر روزهایی 

طالیی پیش رو است.
روند رو به رشد دختران تکواندو توانســته تا حدودی رضایت کمرانی را جلب کند اما او بارها در صحبت هایش گفته دیگر به دنبال عملکرد مناسب نیست و حاال باید تالش مضاعف خود را برای کسب 

نتیجه  ای درخشان آغاز کنند.

تکواندو بانوان معطوف 
به تک  مهر ه ها نیست

دختران تکواندو در ســال 
1396 گام هــای بزرگــی 

برداشتند
تیم بانوان که ترکیبــی از جوانان با 
انگیزه  را تشکیل می دهد با میانگین 
سنی 18 سال راه پر فراز و نشیبی را 
پشت ســر می گذارد اما خدا را شکر 
دختران ما در سالی که گذشت بارها 
موفق شدند اقتدار تکواندوی دختران 
ایران را به رخ رقبای خود بکشــند. 
همچنین در سال جاری تکواندوکاران 
توانســتند از طریق مسابقات کسب 
ســهمیه جواز حضور در  نخســتین 

دوره رقابت های گرنداِسلم را کسب 
نمایند و در میان 12 تکواندوکار برتر 

جهان قرار بگیرند. 
بچه هــا در مقایســه با قبــل و در 
مســابقاتی که پشت ســر گذاشتیم 
پیشرفت چشمگیری داشتند و این 
رشد کامال محسوس بود اما آنها تنها 
عملکرد قابل توجهی داشتند و ما از 
این پس به دنبال نتیجه خوب و مدال 

آوری هستیم. 
بچه ها را با توانایی آنها می ســنجم؛ 
پیش آمده که بازیکن نتیجه را واگذار 
کرده اما از او راضی بــودم و این امر 

هم اتفــاق افتاده کــه تکواندوکاری 
توانســته مدال بگیرد اما با توجه به 
اینکه از توانایی او آگاه هســتم کامال 

ناراضی بودم.
یک  سال است که با این تکواندوکاران 
کار می کنــم و در این مــدت تمام 
تالشــم را به کار گرفتم تا خود را با 
علم روز تکواندوبیش از بیش آشــنا 
کنم و از لحاظ فنی چیزی کم نگذارم. 
تکواندو ورزشی است که دائما داوری 
و سیســتم مبارزاتش در حال تغییر 
است و شــاید همین تغییرات باعث 
می شود که گاهی بچه ها نمی توانند 

توانایی خود را بــه خوبی به نمایش 
بگذارند. 

خدا را شکر بچه ها به خودباوری الزم 
رســیده اند و می دانند دیگر نه تنها 
برای خودشان که برای کادرفنی نیز 
تنها عملکرد خوب قابل قبول نیست 
و حاال باید برای کسب بهترین نتیجه 
و خوشرنگ ترین مدال مبارزه کنند 
و مزد زحمات شــبانه روزی خود را 
بگیرند. تکواندو بانوان دیگر تک مهره 
ندارد و ما ســعی می کنیم یک تیم 
خوب داشته باشــیم نه یک بازیکن 

خوب!
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تیــم دو نفــره دختــران 
کشــورمان در مســابقات 
گرنداِســلم عملکرد خوبی 

داشت
رقابت های گرنداِسلم برای نخستین 
بار بود که در "ووشی" چین برگزار 
شــد و ســهم دختران تکواندو برای 
حضور در این رقابت هــا دو نماینده 
بود. کیانی نماینده وزن 49- کیلوگرم 
کشــورمان در این رقابت ها مبارزات 
ســنگینی را پشت ســر گذاشت و 
در پیکار نخست توانســت نماینده 
صربستان که نایب قهرمانی المپیک 
را در کارنامــه داشــت بــا اختالفی 
زیادی به زانو در آورد. در دیدار دوم 
نیز تکنیک هــای خوبی را به نمایش 
گذاشت و تکواندوکار مدعی کره ای را 

مغلوب خودش کرد. عملکرد کیانی 
در این رقابت ها تا دیدار ســوم که به 
مصاف هوگوپوش صربســتان رفت 
خیلی خوب بود. ناهید در این مبارزه 
تا پایان راند 3 با اختالف امتیاز زیادی 
از ایــن هوگوپوش جلو بــود اما در 
ثانیه هــای پایانی با یــک اخطار کار 
به تساوی کشید و اگر در راند طالیی 
3 ثانیه غفلت نمی کرد می توانست 
به فینال این مسابقات راه پیدا کند. 
در دیدار رده بندی نیز سعی کردیم 
ناهید را از نظر روحی حمایت کنیم 
اما متاسفانه نتیجه آنطور که در نظر 

داشتیم پیش نرفت.
بســیاری از نقــاط ضعــف کیانی 
برطرف شده و در این مدت پیشرفت 
چشمگیری داشته و تنها با اراده راسخ 
خودش در این جایــگاه قرار گرفته 
است اما فکر می کنم احساسی بودن 
ناهیــد در زمین مبــارزه دوباره کار 

دست او داد.
زهرا پوراسماعیل تکواندوکار سنگین 
وزن کشورمان نیز به آمادگی خوبی 
رسیده بود و در این مسابقات توانست 
خود را به صورت جدی محک بزند؛ 
زهرا در نخســتین دیدار برابر »سائه 
بوم« کره ای کــه 18 مدال رنگارنگ 
را در کارنامه دارد قــرار گرفت و در 
نهایت شایســتگی نتیجه را واگذار 
کرد. بــه نظــرم او از توانایی خود به 

خوبی اســتفاده نکرد و شــاید اگر با 
خودباوری بیشتری در میدان مبارزه 
حضور پیدا می کرد می توانست خیلی 

بهتر عمل کند.
بازی های آسیایی مهمترین 
رویداد پیش روی ما در سال 

آینده است
دو رویــداد مهــم قهرمانی آســیا و 
بازی های آسیایی را در پیش داریم؛ 
ما مجبوریم به مســابقات قهرمانی 
آسیا بیشــتر به عنوان یک تورنمنت 
تدارکاتی نگاه کنیم چراکه نمی شود 
هوگوپوشان را طی 5 ماه دو مرتبه به 

اوج آمادگی برسانیم. برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته اســت و طبق آن 
پیش خواهیم رفت تا بــا تمام توان 
در مهمترین رویداد آسیایی که هر 4 
سال یک بار برگزار می شود، شرکت 

کنیم.
خدا را شــکر با توجه به اینکه مدت 
زیادی اســت در کنار بچه ها حضور 
داریم دیگر الزم نیست در تمرینات 
تکنیک آمــوزش دهیم و تمرکزمان 

بیشتر بر روی تاکتیک ها می باشد.
شــک ندارم صبوری نتیجه 

خوبی به همراه دارد
روند پیشــرفت بچه ها بسیار کند و 
آهسته است شــاید باید صبر باالیی 
داشته باشیم تا نتیجه مطلوب حاصل 
شود؛ برخی مواقع از عدم نتیجه گیری 

و یا انتقادات غیرمنصفانه احســاس 
خســتگی کــردم اما ســعی کردم 
صبوری را پیشه راه خود کنم تا وقت 
نتیجه گیری برســد؛ اکنون انتظارم 
از بچه ها باال رفته اســت و توقع دارم 
در رویدادهای پیش رو نتیجه ای که 

انتظارش را کشیده ایم حاصل شود.
کســی که بتواند در انتخابی 
خــوش بدرخشــد قطعا از 

پشتوانه های تکواندو است
خوشــبختانه از رده ســنی نونهاالن 
که در تیم ملی حضــور دارم تاکنون 
پیش نیامده که بدون در نظر گرفتن 

عملکــرد تکوانــدوکاری، به اردوی 
آماده ســازی راه پیــدا کنــد. قطعا 
ورزشکاری که بتواند در رقابت های 
انتخابــی نفــرات خــوب ایــران را 
از پیــش رو بردارد از پشــتوانه های 
تکواندو کشــور اســت و ما بر روی 
او ســرمایه گذاری خواهیــم کرد. از 
دیگر تکواندوکاران که خارج از اردو 
هستند می خواهم خوب تمرین کنند 
تا بتوانند وارد اردو شوند و ما نیز از آنها 
حمایت خواهیم کرد و منتظرشــان 

هستیم.
در سال 1397 آینده روشنی 

پیش روی بانوان است
سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا، 
بازی های آسیایی، گرندپری و سری 
مسابقات گرنداِسلم را  پیش رو داریم 

و باید از همان ابتدای ســال  تالش 
و ســرمایه گذاری را آغاز و امتیازات 
الزم را بــا حضــور در تورنمنت های 
مختلف جمــع آوری کنیم. تکواندو 
نسبت به گذشــته خیلی پیشرفت 
کرده و کشــورهایی که حرفی برای 
گفتن نداشــتند با پشتوانه سازی در 
جایگاه خوبی قرار گرفتند. از تمامی 
مسئولین می خواهم حمایت هایشان 
تداوم داشته باشــد؛ به نظرم بیش از 
پیش باید مراقب تیم بانوان باشیم تا 
به رشد کاملی برسند و با خیال راحت 

راهی مسابقات شویم.






