
محیط ورزش در کشور ما باید محیطي معنوي وآکنده از جوانمردي،
پهلواني، تقوا، پاکدامني، پارسایي ودرخشندگیهاي اخالقي و روحي

باشد و انعکاس نورانیت خود را به همه قشرهاي کشور بتاباند.
مقام معظم رهبری
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تکواندو کــه در دوره های گذشــته 
مســابقات نیز همــواره بــار اصلی 
مدال آوری کاروان ورزش کشورمان 
را برعهده داشته است، در این دوره از 
مسابقات نیز دست به کار بزرگی زد 
و با کسب سه مدال طال و یک مدال 
نقره نقش برجســته خود را در قرار 
گرفتن کاروان کشورمان در جایگاه 
هفتم جدول توزیع مدال ها ایفا کرد. 

درخشش رشته تکواندو و کسب 
سه مدال طال

کاروان ورزش کشورمان در حالی در 
این دوره از مسابقات با کسب 7 مدال 
طال، سه مدال نقره و چهار مدال برنز 
در جایگاه هفتم جدول توزیع مدال ها 
قرار گرفت که در دو دوره گذشته این 
مسابقات در جایگاه بیست و ششم قرار 
گرفته بود. کاروان 49 نفره ورزش ایران 
به لطف درخشــش تکواندو و کسب 
سه مدال طال در این رشــته، این بار 
موفق به کسب بهترین جایگاه خود در 
تاریخ بازی های المپیک شد و با جهش 
19 پله ای دستاورد بسیار خوبی را در 
تاریخ ورزش کشورمان ثبت و المپیک 
آرژانتیــن را به یکــی از خاطره های 

ماندگار ورزش ایران بدل کرد.
تکواندو در کنار رشــته های کشتی، 
وزنه بــرداری، کاراته و ژیمناســتیک 

رشــته های مدال آور ورزش ایران در 
بوینس آیرس بودند و تکواندو با کسب 
3 مدال طال و یک مــدال نقره باالتر 
از کشــتی با کســب 2 مدال طال و 2 
مدال برنز عنوان موفق ترین فدراسیون 
ورزشی کشــورمان را در معتبرترین 
رویداد ورزشــی رده های پایه به خود 

اختصاص داد. 
نفش تکوانــدو در موفقیت های 

ورزش کشور
با پایــان ســومین دوره رقابت های 
المپیک تابستانی جوانان در آرژانتین، 
کاروان ورزش ایران دســتاورد خود از 
سه دوره این مسابقات را به 12 مدال 
طال، 5 مدال نقره و 8 مدال برنز تبدیل 
کرد. این در حالی اســت که نیمی از 
12 مدال طــالی ورزش ایران در طی 
سه دوره اخیر توســط رشته تکواندو 
کسب شده است که این موضوع نشان 
دهنده نقش این رشــته ورزشــی در 
موفقیت های ورزش کشــور همانند 

المپیک رده سنی بزرگساالن است. 
3 طال و یک نقره جوانان تکواندو 

در المپیک
تکواندو در المپیک تابستانی آرژانتین 
در مقیاس با عملکرد خود در دو دوره 
گذشته مسابقات نیز دستاورد بهتری 
داشت و دو مدال طال و یک مدال برنز 

المپیــک مســابقات 2014 در چین 
و یک مدال طــال و یک مــدال نقره 
مسابقات 2010 ســنگاپور را باز هم 

بهبود بخشید. 
حامــد اصغــری، علی اشــکوریان، 
محمدعلی خسروی در بخش پسران 
و مهال مومن زاده، یلدا ولی نژاد و کیمیا 
همتی در بخش دختران ترکیب تیم 
6 نفره کشــورمان را در ایــن دوره از 
مسابقات تشــکیل داده بودند. نفراتی 
که پیش از مســابقات قهرمانی جهان 
موفق به کسب سهمیه کامل این دوره 
از مسابقات شــده بودند و با عملکرد 
خوب خود در آرژانتین پایانی خوشی 
بر فعالیت های خود در رده های سنی 
پایه و ورود به دنیای حرفه ای تکواندو 

زدند. 
علی اشکوریان، محمد علی خسروی 
و یلدا ولی نــژاد نفرات طالیی تکواندو 
کشورمان در المپیک آرژانتین بودند. 
تکواندوکارانی که با کسب مدال طال 
در این رقابت ها، نام خــود را در کنار 
کاوه رضایی، مهدی اسحاقی و کیمیا 
علیزاده قــرار دارند کــه در دو دوره 
گذشته مسابقات موفق به کسب مدال 
طال از المپیک رده سنی جوانان شده 

بودند. 
همچنین کیمیا همتــی نیز با وجود 

برتری در مقابل رقبای خود از انگلستان 
و روسیه در دیدار نهایی مسابقات در 
رقابتی نزدیک مغلوب تکواندوکاری از 
مراکش شد تا تنها مدال نقره تکواندو 
ایران را کســب کند. همتــی پس از 
محمد سلیمانی که در نخستین دوره 
المپیک جوانان در سنگاپور موفق به 
کسب مدال نقره شده بود، دومین نقره 
ای تاریخ تکواندو ایران در رده ســنی 

جوانان نام گرفت. 
مهــال مومن زاده و حامــد اصغری دو 
نماینده دیگر تکواندو کشورمان در این 
رقابت ها بودند که به ترتیب با شکست 
مقابل رقبایی از کره جنوبی و آذربایجان 
از دور مسابقات کنار رفتند. شکستی 
که برای مهال مومن زاده تجربه بزرگی 

را به همراه داشت.
هدایت تکواندوکاران کشــورمان در 
االمپیــک 2018 آرژانتیــن بر عهده 
محمدرضــا زوار در بخش پســران و 
فاطمه صفرپور در بخش دختران بود. 
مربیانی که پیش از این امتحان خود 
را در رده های پایه به خوبی پس داده 
بودند و بار دیگر در آرژانتین مهر تایید 
بر توانایی های خــود در کار کردن در 

رده های پایه زدند.  

اشکوریان، خسروی، ولی نژاد و همتی مدال های خود را به قهرمانان ماندگار ایران تقدیم کردند

علی اشکوریان، محمدعلی خسروی، یلدا ولی نژاد 
و همتی که موفق به کســب مــدال در بازی های 
المپیک جوانان 2018 شده بودند، مدال های خود را 

به قهرمانان ماندگار ایران اهدا کردند.
اشــکوریان مدال طالیی خود را به شــهید "امیر 
طالیی"، خسروی نشان قهرمانی خود را به شهید 
"حسین غنیمت پور"، ولی نژاد مدال زرین خود را به 
شهید "سیروس دوبرا" و همتی نیز مدال نقره خود 
را به شــهید "محمد دشتی" که همگی از شهدای 

تکواندوکار دفاع مقدس هستند، تقدیم کردند.

مهرماه سال گذشته سومین دوره رقابت های المپیک جوانان در شهر "بوئیس آیرس" کشور آرژنتین برگزار شد و ملی پوشان جوان 
تکواندو کشورمان با عملکردی فراتر از انتظار موفق به کسب دستاوردی بزرگ از این رویداد معتبر ورزشی در رده سنی جوانان شدند.





منچـــــستر؛ نتیجه دلچسب برای

تکواندوی ایران در برابر قدرت های جهان
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پنج تکواندوکار در منچستر
مرحله چهارم مسابقات گرندپری 2018 از 27 تا 29 مهرماه به مدت سه روز به 
میزبانی شهر منچستر کشور انگلیس برگزار شد که ملی پوشان ایران با ترکیبی 
5 نفره عازم این کشور شــدند. با نظر  فریبرز عسکری، آرمین هادی پور و فرزان 
عاشورزاده در وزن 58- کیلوگرم، ابوالفضل یعقوبی و میرهاشم حسینی در 68- 
کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن 80+ کیلوگرم نفرات اعزامی به منچستر بودند. 
البته در ابتدا قرار بود تیم ملی تکواندو با 6 هوگوپوش در این مسابقات حضور پیدا 
کند که به دلیل مصدومیت مهدی خدابخشی هوگوپوش وزن 80- کیلوگرم تیم 

ملی ایران، او حضور در این رقابت ها را از دست داد.
هدایت تیم ایران را فریبرز عســکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به 

عنوان مربی بر عهده داشتند.

آرمین و طالیی دلچسب
آرمین هادی پور که حسابی روی اوج بود، نمایش درخشانی در گرندپری منچستر 
داشت. او که کسب مدال طالی این مســابقات را نشانه گرفته بود، در نخستین 
دیدار به مصاف "سرگیو سوزوکی" از ژاپن رفت و 23 بر 11 حریفش را شکست 
داد. آرمین در ادامه با "رامنارونگ ساوکویهاری" تایلندی مبارزه کرد و 23 بر 
12 به دلیل 10 اخطاره شدن حریف پیش از پایان راند سوم برنده شد. هوگوپوش 
سبک وزن ایران در مبارزه سوم "ویتو دالکویال" ایتالیایی، دارنده برنز قهرمانی 
اروپا 2018 و برنــز قهرمانی جهان 2017 را 17 بر 15 از پیش رو برداشــت تا 
فینالیست شود. اوج کار آرمین در فینال برابر "تای هون کیم" کره ای قهرمان 
بازی های آسیایی 2018، قهرمان جهان 2017 و دارنده مدال برنز المپیک ریو 
2016 بود؛ جایی که هادی پور با نتیجه 16 بر 12 به برتری رســید و بر سکوی 
قهرمانی تکیه زد. این مدال طال در شرایطی برای هادی پور و ایران به دست آمد 
که نمایندگان تکواندوی ایران 22 ماه قبل از آن توانستند بودند در رقابت های 
گرندپری به مدال طال برسند و آرمین بار دیگر ایران را در مسیر طالیی قرار داد.

میرهاشم و نقره ای ارزشمند
میرهاشــم حســینی، یکی از نمایندگان ایران در وزن 68- کیلوگرم کار خود 
با پیروزی 25 بر 16 مقابل » شــوای ژائو« از چین آغاز کرد و سپس 19 بر 16 
»سئوک بای کیم« از کره را شکست داد و با برتری 30 بر 27 مقابل » ابوغاش« 
از اردن و 19 بر 16 بر » برادلی ســیندن« از انگلســتان راهی دیدار نهایی شد. 

میرهاشــم هم مثل آرمین در فینال حریف کــره ای را پیش روی خود می دید، 
اما حسینی پای سکوی قهرمانی دچار بدشانسی شــد. او در پایان راند دوم در 
شرایطی که فرصت جبران نتیجه 11 بر 7 در راند سوم را داشت، به دلیل آسیب 
دیدگی از ادامه مبارزه انصراف داد و به مدال نقره قناعت کرد. البته که همین نقره 

هم 24 امتیاز ارزشمند را برای او در رنکینگ المپیکی در پی داشت.

سجاد و برنزی که می توانست طالیی باشد
دیگر مدال آور ایران در گرندپری منچســتر 2018 سجاد مردانی در وزن 80+ 
کیلوگرم بود. سجاد ابتدا 16 بر 11 » سزاریو« از برزیل را شکست داد و در ادامه 
» اسمائیل دویسبای« از قزاقستان را 13 بر 7 از پیش رو برداشت و با پیروزی 8 
بر 4 مقابل » وردان گولس« از کرواسی به نیمه نهایی رسید. مردانی پای فینال 
برابر » والدیسالو الرین« از روسیه قرار گرفت و در مبارزه ای نزدیک 15 بر 12 
باخت و به نشان برنز دست پیدا کرد؛ در شرایطی که استحقاق پیروزی و رسیدن 

به فینال را هم داشت.

عاشورزاده و یعقوبی، حذف شده های ایران
فرزان عاشورزاده در وزن 58- کیلوگرم در نخستین دیدار "سرگیو سوزوکی" 
تکواندوکار ژاپنی دارنده برنز بازی های آسیایی 2018 را 24 بر 16 شکست داد، 
اما در مرحله دوم مقابل " آدرین ویسنته" از اسپانیا 17 بر 14 نتیجه را واگذار 
کرد و از گردونه رقابت ها خارج شد. ابوالفضل یعقوبی هم در وزن 68- کیلوگرم 
در نخستین گام با حساب 22 بر 8 "کنســتانتینوس چمالیدیس" از یونان را 
شکســت داد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شــد، اما در مبارزه دوم نتیجه را 
34 بر 16 به "برادلی سیندن" تکواندوکار کشــور میزبان واگذار کرد و از دور 

رقابت ها حذف شد.

3 از 5؛ کارنامه قابل قبول در منچستر
از 5 تکواندوکاری که با نظر فریبرز عسکری به منچستر اعزام شدند، 3 نفر با دست 
پر و کسب مدال های خوشرنگ طال، نقره و برنز به ایران بازگشتند. در واقع بیش از 
نیمی از ترکیب تیم ملی روی سکو رفتند و این نتیجه دلچسبی برای تکواندوی 
ایران در برابر قدرت های جهان به شمار می رفت. حتی عاشورزاده و یعقوبی که 
از دور مسابقات بدون کسب مدال حذف شدند، بازنده های مطلق نبودند و بعد 

از پیروزی در مبارزه نخست، شکست خوردند.

یک طال، یک نقره و یک برنز در منچســتر آغازی دوباره برای تکواندوی ایران در رقابت های گرندپری بود. 3 تکواندوکاری که در 
مرحله چهارم گرندپری سال 2018 به میزبانی منچستر صاحب مدال شدند، در ادامه نیز توانستند موفق عمل کنند و شانس های 
اصلی کسب سهمیه برای ایران به شمار آیند. البته که شاید بزرگترین اتفاق در منچستر کسب مدال طال از سوی ملی پوش سبک 

وزن ایران بود؛ مدالی که بعد از 22 ماه دوباره تکواندوی ایران را به مسیر طالیی بازگرداند.
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قضاوت مهدوی در مرحله چهارم مسابقات گرندپری 2018

با دعوت از سوی فدراسیون جهانی 
حافــظ مهــدوی داور درجه یک 
بین المللی کشورمان در مرحله چهارم 
مسابقات گرندپری 2018 به قضاوت 

پرداخت.



نمایشی جهانی برای هــــــــــــــنرمندان پومسه ایران 
                                                                                                                                                  یـازدهمین دوره با یازده مدال
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یازدهمین دوره رقابت های جهانی پومسه همزمان با یازده مدال رنگارنگ برای 
ایران می شود.

حاال نوبت به افتخارآفرینی پومسه کاران تکواندو رسیده، پومسه روهای ایرانی 
ماه ها بی حاشیه و بدون سروصدا تمرین کردند. با تمرکز فکر و جسم، هدفشان 
هم رسیدن به سکوی جهانی است. مسابقات جهانی 2018 از 24 تا 27 آبان با 
حضور 1274 پومســه رو از 54 کشور در ورزشگاه "تیان مو" چین تایپه برگزار 

شد.
ایران 27 نماینده اعزام کرد؛ 14 نفر در بخش مردان و 13 پومســه رو در بخش 

زنان با کادر فنی تمام ایرانی.

اعتمادی دیگر به خودی ها
اگرچه ابتدای کار مربیان کره ای کار آموزش ورزشکاران ایرانی را عهده دار بودند، 
اما با شکوفایی استعدادهای ایرانی در ســالهای اخیر دیگر نیازی به استفاده از 

مربیان خارجی احساس نشد.
مدال ها، افتخارات و تجربه پومسه رو های باسابقه این فرصت را به مربیان داخلی 
داده اســت تا این بار هنر خود را در اختیار شاگردانشان در تیم ملی قرار دهند، 
مربیانی که هر یک هنوز هم می توانند مدال آور باشــند چون در رشته ای کار 
کرده اند که سن و ســال در آن معنایی ندارد، اما حاال می خواهند در قابی دیگر 
به تیم ملی کشورشان خدمت کنند و فدراسیون تکواندو از این مهم غافل نشده 

است.
حاال که نوبت خدمت به تیم ملی در نوعی دیگر فرا رسیده است، حسینعلی نظری 
با کوله باری از تجربه همراه با مهدی صمدیان تبار که بارها روی شــیاپ چانگ 
جهانی و قاره ای هنر خود را به رخ حریفانش کشــیده است، برای این ماموریت 
انتخاب شدند. سرمربی و مربی تیم ملی برای آوردگاه جهانی 14 ورزشکار را بعد 

از ماه ها آزمون و خطا انتخاب کردند.
محمدحسین زارعی، سیداحســان صداقت، یاسین زندی، علی عباس نژادیان، 
رضا نظری، آرمین اسدی، کوروش بختیار، امیررضا مهربان، محمدصادق فتوحی، 
محمدامین گماریان، علی سهرابی، علی سلمانی، اکبر فروزان و رحمت نظری 

نمایندگان ایران در آوردگاه جهانی بودند.
بانوان ایرانی هم چیزی از بخش مردان کم ندارند، آنها هم با هدایت دو باتجربه ای 
دیگر به نام های فاطمه اسدپور و مهسا مردانی قصد سکوی جهانی کرده بودند، 
یکی به عنوان سرمربی و دیگری هم مربی. در این بخش ایران 13 پومسه رو دارد، 

ساناز تقی پور، یاسمن لیموچی، پرســتو زینالی، زینب طغیانی، راضیه آقایی و 
ریحانه عمرانی، مرجان سلحشوری، فاطمه حسام، دنیا یزدان جو، مرجان تاجی 
رستم آبادی، آتوسا فرهمند، سونا رزاقی و سیده معصومه حسینی ترکیب تیم 

زنان را تشکیل می دهند.

هیچ چیز سد راه پومسه کاران نشد
برخی از این چهره ها اگرچه بــه تازگی از میدان بااهمیت بازی های آســیایی 
2018 جاکارتا بازگشته بودند، اما عزم خود را جزم کرده اند تا در میدان جهانی 
هم نماینده ای شایسته برای ایران باشند. کوروش بختیار و مرجان سلحشوری 
که در اولین حضور پومسه در این بازی ها خوش درخشیدند و دو مدال ارزشمند 

نقره کسب کردند خود را برای مسابقات جهانی هم آماده کردند.

جبران 4 پله ای
رقابت چهار روزه آغاز شد با اجتماعی بیش از یک هزار پومسه کار از کشورهای 
مختلف دنیا که نشان از اهمیت و کیفیت مسابقات جهانی دارد و با افزایشی بیش 

از پانصد نفر نسبت به دوره قبل.
در پایان این ماراتن، کره همیشه مدعی قهرمان می شود و عنوان دومی به کشور 
میزبان یعنی چین تایپه می رسد، مکزیکی ها نیز در رده سوم می ایستند و رده 

چهارمی هم به ورزشکاران ایران می رسد. 
صعود چهار پله ای پومسه کاران ایران در جدول نسبت به دوره قبل و در مجموع 

مردان و زنان، با کسب 3 مدال طال، یک نقره و 7 برنز بدست آمد.
پومسه کاران ایران دو ســال قبل در میدان جهانی پرو در مجموع عنوان هشتم 
مسابقات را کسب کرده بودند که در آن سال 2 مدال طال، 3 نقره و 10 برنز نصیب 
ایران شد و امسال یک مدال طالی بیشتر به ویترین افتخارات پومسه اضافه شد.

همه افتخارات پومسه ای 
رقابت های جهانی پومسه از سال 2006 آغاز شــده است که میزبان نخستین 
دوره هم کره جنوبی در سئول بود اما از مجموع یازده دوره برگزاری آن، ایران در 
10 دوره مسابقات شرکت داشته است و تنها در نهمین دوره رقابت ها غایب بود. 
در طول ادوار گذشته این رقابت ها، پومسه کاران ایرانی صاحب 4 سکوی نایب 

قهرمانی جهان، یک عنوان سومی، 3 رده چهارمی و 2 رتبه هشتمی شده اند. 

قضاوت حسین زاده در مسابقات قهرمانی جهان پومسه

حسین حسین  زاده داور بین المللی کشورمان 
بر روی شیاپ چانگ مسابقات پومسه قهرمانی 

جهان 2018 " چین تایپه به قضاوت پرداخت.

ماجرای هنرمندان تکواندو روی شــیاپ چانگ جهانی دنبال می شود، جاییکه آنها هنر خود را به رخ حریفان 
می کشند و برای مدال و افتخار تمرکز می کنند.
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قهرمان جهان نشان خود را به شهید صدراهلل فنی تقدیم کرد

سونا رزاقی ملی پوش تکواندو کشورمان که 
در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان 
پومسه، موفق به کســب عنوان قهرمانی و 
مدال طال شده بود با حضور در یادمان شهدای 
شلمچه، نشان زرین خود را به شهید صدراهلل 

فنی تقدیم کرد.



فینـال 
تداوم درخشش سجاد 

در فجیره با نشان برنز

گرندپری 2018
و

تداوم درخشش سجاد این بار در فجیره
مرحله پایانی مســابقات گرندپری 2018 در مجموعه ورزشــی »زاید« فجیره امارات در شــرایطی 
پیگیری شد که 4 تکواندوکار ایرانی با هدایت فریبرز عسکری راهی این مسابقات شدند و کسب یک 
مدال برنز توسط سجاد مردانی حاصل تالش هوگوپوشان ایرانی بود. البته دیگر ملی پوشان ایرانی به 
ویژه آرمین هادی پور با قرعه های سخت مواجه شدند و از دستیابی به مدال در آخرین روزهای سال 

2018 بازماندند.

4نفر از بهترین ها در فجیره
فینال مســابقات گرندپری 2018 طی روزهای یکم و دوم آذرمــاه در 4 وزن المپیکی مردان و زنان 
در مجموعه ورزشی »زاید« فجیره در شرایطی برگزار شــد که در هر وزن فقط  16 تکواندوکار برتر 
رنکینگ حق شرکت در مسابقات را داشتند. برهمین اساس آرمین هادی پور و فرزان عاشورزاده در وزن 
58- کیلوگرم، ابوالفضل یعقوبی در وزن 68- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن 80+ کیلوگرم نفرات 
اعزامی ایران به این رویداد بودند. این 4 هوگوپوش که درمیان  16 نفر برتر اوزان المپیکی قرار داشتند، 

با هدایت فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و محمدعلی بسحاق به عنوان مربی راهی فجیره شدند.
اهمیت این رقابت ها از آنجایی مشــخص می شد که به نفرات اول تا سوم به ترتیب 80، 48 و 28.80 

امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق می گرفت.

سجاد، تنها مدال آور ایران در امارات
ســجاد مردانی که در ســنگین وزن تنها نماینده ایران بود، مثل مرحله قبلی گرندپری در منچستر 
نمایش درخشانی در شیاپچانگ فجیره داشت. او در نخستین مبارزه خود 9 بر 3 "ودران گولسن" از 
کرواسی را شکست داد. سجاد در دور دوم 18 بر 13 "ایوان تراجکویک" از اسلوونی را شکست داد تا 
مجوز حضور در نیمه نهایی را به دست آورد. این هوگوپوش ایرانی در نیمه نهایی وزن 80+ کیلوگرم 
مقابل "والدیســالو الرین" تکواندوکار قدرتمند روس ایســتاد و 12 بر 4 تن به شکست داد تا برای 
کسب مدال برنز به مصاف " اسمائیل دویســبای" از قزاقستان برود. دیدار رده بندی خیلی حساس 
و نفس گیر دنبال می شد و 2 تکواندوکار در پایان 3 راند مبارزه به تساوی 9 بر 9 رسیدند. این سجاد 
مردانی بود که با کســب امتیاز در راند طالیی توانست به مدال برنز دست پیدا کند؛ اتفاقی که او را به 

تنها مدال آور ایران در فجیره تبدیل کرد.

قرعه سخت آرمین و دست خالی سبک وزن ها
آرمین هادی پور که در منچستر به مدال طال رسیده بود و حسابی برای حریفانش در وزن 58- کیلوگرم 
خط و نشان کشیده بود، در امارات با قرعه ای سخت مواجه شــد. آرمین در همان گام اول با "جون 
جانگ" از کره جنوبی مواجه شد و در این مبارزه 19 بر 7 شکست خورد تا خداحافظی زودهنگامی با 
گرندپری امارات داشته باشد. فرزان عاشورزاده دیگر نماینده ایران در این وزن در گام نخست با حساب 
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8 بر 5 " صفوان خلیل" از استرالیا را شکست داد، اما در مبارزه دوم خود مقابل 
" ویتو دال آکویال" از ایتالیا با نتیجه نزدیک 29 بر 27 شکســت خورد و حذف 
شد. فرزان در این مبارزه حساس و پر افت و خیز میتوانست حریف ایتالیایی را 
شکست دهد، اما در لحظات پایانی نتیجه را به حریف واگذار کرد تا دست سبک 

وزن های ایران در فجیره خالی بماند.

حذف زودهنگام یعقوبی
ابوالفضل یعقوبی هم که در وزن 68- کیلوگرم روی شــیاپچانگ رفت، با قرعه 
نسبتا سختی در دور نخســت مواجه شــد. او در دور اول با "یو جن هوآنگ" 
از چین تایپه مبارزه کــرد و در نهایت 20 بر 14 به ایــن حریف باخت تا حذف 

زودهنگامی را در فجیره امارات تجربه کند.

یک برنز، سوغات ایران از فینال 2018

بعد از موفقیت در منچستر عالقه مندان به تکواندو منتظر درخشش هوگوپوشان 
ایرانی در فینال گرندپری 2018 به میزبانی فجیره هم بودند. سجاد مردانی تنها 
ملی پوشی بود که انتظارات را برآورده کرد و توانست عالوه بر کسب مدال برنز، 
28.80 امتیاز المپیکی به حساب خود واریز کند. البته از قبل هم مشخص بود که 
حضور برترین های جهان در فجیره کار را برای هوگوپوشان ایرانی سخت خواهد 
کرد. با این حال اگر قرعه ها کمی با شاگردان عســکری یار بودند، شاید نتیجه 
بهتری هم حاصل می شد. شــاید این آخرین مرحله گرندپری در سال 2018 
محسوب می شد، اما پایان آرزوهای بزرگ هوگوپوشان ایرانی نبود و آن ها با امید 

به استقبال سال سخت قبل از المپیک رفتند.

قضاوت اربابی در فینال مسابقات گرندپری2018  امارات

بــا دعوت از ســوی فدراســیون 
جهانی شــهرام اربابی داور درجه 
یک بین المللی کشورمان در فینال 
مســابقات گرندپری بــه قضاوت 

پرداخت.
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پنجمین قهرمانی 
ایران در جام 

جهانی با شاگردان 
خانلرخانی
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 فدراسیون تکواندو در راستای همین عملکرد و همچنین ایجاد انگیزه  در تیم های 
باشگاهی، در سالیان اخیر تصمیم به اعزام قهرمان مسابقات داخلی به رقابت های 
تیمی جام جهانی گرفته است و دانشــگاه آزاد و شهرداری ورامین به نمایندگی 
از تکواندو ایران در مسابقات حاضر و به خوبی از این آزمون بزرگ خارج شدند. 

پــس از قهرمانی تیم دانشــگاه آزاد در اولین دوره مســابقات لیگ به شــیوه 
جام جهانی، این تیم در بیست و یکمین دوره مســابقات قهرمانی تیمی جهان 
حاضر شد و با قهرمانی در " آبیجان" ســاحل عاج، تکواندو ایران را به سومین 

قهرمانی خود در تاریخ این رقابت ها رساند.
یک سال پس از این قهرمانی و در آذرماه سال 97، تیم شهرداری ورامین قهرمان 
لیگ برتر باشگاه های کشــور در سال 96، در بیســت و دومین دوره مسابقات 
قهرمانی تیمی جهان شرکت کرد تا از قهرمانی دوره گذشته تکواندو ایران دفاع 
کند. رقابت هایی که این بار در مجموعه ورزشــی " زاید" شهر ابوظبی امارات 

برگزار شد. 
شاگردان پیام خانلرخانی ســرمربی جوان شهرداری ورامین در این مسابقات و 
در گروه دوم با تیم های ملی ازبکســتان، چین و آذربایجان هم گروه بودند و در 
نخستین گام با آذربایجان دیدار کردند. پیکاری جذاب و تماشایی که در نهایت 

با برتری 66 بر 58 نماینده کشورمان خاتمه یافت.
شهرداری ورامین که در این مسابقات و در ترکیب خود از وجود سروش احمدی، 
میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی، سینا بهرامی و مهدی خدابخشی استفاده 
می کرد، در دومین پیکار و ســخت ترین دیدار مرحلــه گروهی به مصاف چین 

رفت که این دیدار نزدیک و پر افت و اخیز در پایان با برتری 45 بر 44 شاگردان 
خانلرخانی به پایان برسد تا آنها صعود خود راه به عنوان تیم نخست گروه قطعی 

کنند.
ازبکستان حریف سوم شهرداری ورامین در این دوره از مسابقات، تهدیدی برای 
نمایندگان کشــورمان نبود و با شکست 54 بر 37 نیز این موضوع را اثبات کرد. 
شهرداری پس از صدرنشینی در گروه دوم این مسابقات در مرحله نیمه نهایی رو 
در روی قزاقستان به عنوان تیم دوم گروه اول مسابقات قرار گرفت تا برای حضور 

در دیدار نهایی تالش کنند.
قزاقستانی که در مقایســه با تیم های چین و آذربایجان سدی در راه فینالیست 
شدن شهرداری ورامین به حساب نمی آمد و در نهایت نیز در دیداری یک طرفه 
با نتیجه 49 بر 29 مغلوب تیم کشورمان شــد. روسیه پس از شکست در دیدار 
نهایی سال گذشته مســابقات قهرمانی تیمی جهان مقابل دانشگاه آزاد، در این 
دوره نیز فینالیست شد تا شاید با قهرمانی در این دوره،  انتقام خود را از تکواندو 

ایران بگیرد، اما این بار نیز تیر آنها به سنگ خورد.  
شــهرداری ورامین با برتری 31 بر 30 در جدال نزدیک و دشوار مقابل روسیه، 
آنها را همچنان در حسرت قهرمانی باقی گذاشت. تکواندو ایران نیز با قهرمانی 
تیم شهرداری ورامین برای پنجمین بار جشن قهرمانی در مسابقات جام جهانی 
گرفت تا نام این تیم نیز به عنوان نماینده ای شایسته ای از تکواندو ایران در تاریخ 

این مسابقات ثبت شود. 

قضاوت اربابی در مسابقات قهرمانی تیمی جهان 2018 امارات

با دعوت از سوی فدراسیون جهانی شهرام 
اربابی داور درجه یک بین المللی کشورمان 
در رقابت های قهرمانی تیمی جهان 2018 

قضاوت کرد.

فدراسیون جهانی تکواندو در راســتای افزایش جذابیت مسابقات جام جهانی این رشته از چهاردهمین دوره برگزاری این 
مسابقات تصمیم به تغییر نحوه برگزاری این رقابت ها از حالت انفرادی به تیمی گرفت و در طی سالیان اخیر نیز هر ساله با 
تغییرات تکمیلی دیگر، مسابقات تیمی را تبدیل به رقابتی جذاب در دنیای تکواندو کرده است. تکواندو ایران نیز در سالیان 
اخیر با قهرمانی های متوالی در این مســابقات به خوبی تبحر و توانایی های خود را اثبات و به شایستگی رقبا را یکی پس از 

دیگری از زیر تیغ گذرانده است
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دکتر " چو" رییس فدراســیون جهانی ابتدا از امــارات به دلیل حمایت هایش 
تشــکر نمود و خاطر نشــان کرد که اکنون چهل و پنجمین ســالگرد تاسیس 
فدراسیون جهانی تکواندو است؛ مسئولین فدراسیون جهانی و تیم نمایش این 
فدراسیون نیز به "پیون یانگ" کره شمالی دعوت شدند و مذاکراتی در خصوص 

یک   پارچگی فدراسیون جهانی و فدراسیون بین المللی تکواندو صورت گرفت.
همچنین در ادامه اعالم شد که سال 2019، بیست و پنجمین سالگرد عضویت 
رسمی تکواندو به عنوان یکی رشــته های المپیکی است و فدراسیون جهانی و 
فدراسیون بین المللی تکواندو قصد دارند تا نمایش مشترکی را در اروپا برگزار 

کنند.
با توجه به مذاکرات کمیته بین المللی المپیک با فدراسیون های جهانی از این 
پس فدراسیون جهانی تکواندو هیچگونه تبعیضی برای یک فدراسیون از طرف 
یک فدراسیون دیگر و یا کشورهای میزبان که به دالیل سیاسی ، مذهبی و یا هر 

دلیل دیگر از حضور تکواندوکاران ممانعت نمایند.

"جووانی دی کال" رییس کمیته پایداری فدراسیون نیز درباره چگونگی انطباق 
فدراســیون جهانی با اهداف کمیته بین المللی المپیک صحبت کرده و از موارد 
صلح آمیز، عدم تبعیض در جنسیت، یکپارچگی اجتماعی صورت گرفته توسط 

فدراسیون جهانی به عنوان معیار مورد مذکور نام برد.
" نادینه داوانی" رییس کمیته ورزشــکاران فدراسیون جهانی نیز در خصوص 
چگونگی دسترسی و اســتفاده از مزایای کمیته بین المللی المپیک در راستای 

صیانت از ورزشکاران مواردی را مطرح کرد.
همچنین در خصوص گسترش ارزش برند و توسعه تکواندو از طریق بازی های 
کامپیوتری، تفاهــم نامه مربوط به امور پناهندگان با اتحادیه جهانی کشــتی، 
فدراســیون جهانی هندبال، بدمینتــون و درباره ورود ایــن ورزش ها در بنیاد 

بشردوستانه تکواندو در کمپ پناهندگان واقع در اردن مباحثی انجام شد.
در این جلسه نیز اعالم شــد، پروژه هایی مربوط به بنیاد بشردوستانه تکواندو با 
همکاری کمیته المپیک نیجر در این کشور به مدت 6 ماه راه اندازی شده است.

چین، میزبان مسابقات قهرمانی جهان 2021
همزمان با فینال مسابقات گرندپری 2018، جلسه فوق العاده شورای فدراســیون جهانی روز 30 آبان ماه در هتل " نواتل" 
فجیره برگزار و "ووشــی" چین به عنوان میزبان بیست و پنجمین دوره مســابقات قهرمانی جهان و رقابت های پاراتکواندو 

جهانی انتخاب شد.
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مردان تکواندوکار کشــورمان با کسب 3 مدال طال و یک مدال برنز موفق شدند 
برای ســومین دوره متوالی عنوان قهرمانی ایــن دوره از رقابت ها را به نام خود 

ثبت نمایند.
تیم روسیه با 2 مدال طال، یک نقره و سه برنز نایب قهرمان شد؛ چین با یک مدال 
طال، 3 نقره و یک برنز بر سکوی ســومی ایستاد و مراکش با یک طال و یک برنز 

عنوان چهارمی را بدست آورد.
حمیدرضا صدری، محمد کاظمی، هادی تیران ولی پور، امیرمحمد بخشی، رامین 
حسین قلی زاده، عرفان ناظمی، عرفان حیدری و محمدرضا اینانلو ترکیب تیم 

کشورمان را تشکیل داده بودند که صدری، کاظمی و بخشی بر سکوی قهرمانی 
ایستادند و هادی تیران ولی پور نیز مدال برنز را کسب کرد.

همچنین محمدرضا زوار عنوان بهترین مربی این دوره از رقابت ها را کسب کرد 
و حمیدرضا صدری نیز عنوان فنی ترین بازیکن را به خود اختصاص داد.

هدایت این تیم برعهده محمدرضا زوار به عنوان سرمربی و علی نعیمی و جالل 
چروکی به عنوان مربی اســت. علی خلیلی نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم 

حضورداشت.

هت تریک قهرمانی ایران در مسابقات ارتش های جهانهت تریک قهرمانی ایران در مسابقات ارتش های جهان

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی ارتش های جهان 2018 در دو گروه مردان و زنان 
با حضور 25 کشور از روز 8 آذرماه طی 5 روز به میزبانی " ریو دو ژانیرو" برزیل برگزار شد.
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کاپیتان تیم ملی 
قهرمان مسابقات 
گرنداسلم تکواندو

دومین دوره مسابقات گرنداسلم تکواندو در حالی به پایان رسید که سجاد 
مردانی کاپیتان با اخالق تیم ملی تکواندو کشورمان موفق به کسب عنوان 

قهرمانی شد و آرمین هادی پور بر سکوی سومی ایستاد.
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دومین دوره مسابقات گرنداِســلم تکواندو با حضور بهترین های تکواندو جهان 
در دو گروه مردان و زنان و در اوزان المپیکی از 21 آذرماه طی 5 روز  به میزبانی 

»ووشی« چین برگزار شد.
آرمین هادی پور در وزن 58- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن 80+ کیلوگرم که 
جواز حضور در این رقابت ها را داشتند، به صورت شخصی اقدام کرده و با هدایت 

سید نعمت خلیفه به عنوان سرمربی راهی این رویداد شدند.
در پایان این مسابقات سجاد مردانی تکواندوکار سنگین وزن کشورمان با غلبه 
بر تمامی حریفان خود موفق شد بر سکوی قهرمانی بایستد و آرمین هادی پور 

نیز به نشان برنز رسید.
سجاد مردانی تکواندوکار وزن 80+ کیلوگرم در نخستین گام »استفن المبدین« 
آمریکایی را شکست داد و در مرحله یک چهارم »گیل یانگ بیوئن« از کره جنوبی 
از پیش رو برداشــت. نماینده سنگین وزن کشــورمان در مرحله نیمه نهایی به 
مصاف »ژائوکسیانگ سانگ« از چین رفت و با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسید تا 

فینالیست این دوره از رقابت ها لقب بگیرد.
سجاد در فینال با »کیو دون این« نماینده کره جنوبی قهرمان آسیا 2018، دارنده 
یک طال و 3 نقره گرندپری، برنز جهانــی 2017 و .... مبارزه کرد که با نتیجه 3 
بر 2 )راند یک: 2 بر یک/ ســجاد - راند دو: 6 بر 2/ کره جنوبی - راند سه: یک بر 
یک - راند چهار: 2 بر یک/ کره جنوبی - راند پنج: 3 بر 2/سجاد – راند طالیی: 3 

بر یک/سجاد ( پیروز شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.
آرمین هادی پور در وزن 58- کیلوگرم پس از یک دور اســتراحت، در نخستین 
دیدار»ساوکویهاری رامنارونگ« از تایلند را مقتدرانه شکست داد اما در مرحله 
نیمه نهایی به مصاف »جــون جانگ« از کره جنوبی نایــب قهرمان دوره قبل 
گرنداسلم، قهرمان آسیا 2018 و دارنده دو طال و یک برنز گرندپری 2018 رفت 

و 2 بر صفر نتیجه را واگذار کرد تا برای کسب عنوان سومی تالش کند.
آرمین برای کســب مدال برنز این رقابت ها با »تای هون کیــم« نماینده کره 
جنوبی دارنده مدال طال بازی های آسیایی 2018، قهرمان آسیا 2018، قهرمان 
جهان 2017 و 2015 و .... مبارزه کرد کــه با نتیجه 3 بر 2 )راند یک: 3 بر یک/ 
کره جنوبی - راند دو: 6 بر 3/ کره جنوبی - راند سه: 15 بر 8 / آرمین - راند چهار: 
یک بر صفر/ آرمین - راند پنج: 7 بر 3/ آرمین( به برتری رسید و نشان ارزشمند 

برنز را بر گردن آویخت.
به قهرمان این رقابت ها 70 هزار دالر )49 هزار دالر برای بازیکن و 21 هزار برای 
مربی(، نایب قهرمان 20 هــزار دالر )14 هزار برای بازیکن و 6 هزار برای مربی( 
و نفر ســوم 5 هزار دالر )3500 دالر برای بازیکــن و 1500 دالر مربی( پاداش 

تعلق می گیرد.
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تیم ملی پاراتکواندو ایران 
بر سکوی سوم جهان ایستاد

پاراتکواندو به عنوان یکی از رشته های جدید الورود به 
در  مختلف  رقابت های  برگزاری  با  پارالمپیک  بازی های 
صدد است تا طرفداران بیشتری را به سوی خود جلب 
کند. اتفاقی که در نگاهی آماری به چند دوره برگزاری 
رقابت های جهانی به خوبی می توان متوجه شد که این 
رشته جایگاه خود را در بین هوادارانش پیدا کرده است.

برهمین اســاس هشــتمین دوره رقابت های جهانی 2019 پاراتکواندو با رشد 
کمی و کیفی باالتری نسبت به دوره های قبل به میزبانی آنتالیا برگزارشد. این 
رقابت ها  با حضور 400 ورزشکار از 68 کشور در نیمه دوم بهمن ماه طی دو روز 

برگزار گردید.
رقابت هایی که تیم ملی کشــورمان نیــز در آن حضور داشــت. در این دوره از 
مسابقات پاراتکواندوی ایران با 10 ملی پوش در بخش مردان و یک نماینده در 

بخش زنان به مصاف رقبای جهانی خود رفت.
در رقابت هــای جهانــی پاراتکواندوی آنتالیــا، احمد نریمانــی در وزن 75+ 
کیلوگرم، مهدی بهرامــی آذر در وزن 75+ کیلوگرم، ســعید صادقیان پور در 
وزن61- کیلوگرم، حامد حق شــناس در وزن 75- کیلوگرم، اصغر عزیزی  در 
وزن 75+ کیلوگرم ،سجاد جوانبخت در وزن 61- کیلوگرم،علیرضا بخت در وزن 
61- کیلوگرم، محمدرضا شعبانی در وزن 75- کیلوگرم، محمود جعفرزاده در 
وزن 75- کیلوگرم، مهدی پوررهنما در وزن 75-  کیلوگرم اعضای تیم مردان 

تشکیل دادند.
پیام خانلرخانی به عنوان ســرمربی، مهدی احمدی به عنوان مربی و مســعود 
لشــگری به عنوان سرپرســت هدایت تیم پاراتکواندوی مردان را در قهرمانی 

جهان برعهده داشتند.
تیم ملی مردان در شرایطی با 10 هوگوپوش برابر رقبای جهانی خود حاضر شد 
که در این دوره از مسابقات دست مردان از رسیدن به مدال طال کوتاه ماند. تیم 
مردان با سه مدال نقره )احمد نریمانی، مهدی بهرامی آذر،سعید صادقیان( به 
کار خود در مسابقات جهانی پایان داد. البته او همچنان به عنوان یکی از شانس 

های باالی کسب مدال در بازی های پاراالمپیک است.
اما در بخش زنان نیزمهتاب نبوی به عنوان تنها بانوی پاراتکواندوکار کشورمان در 
این رقابت ها حضورپیدا کرد. بانویی که در نخستین تجربه جهانی خود توانست 
برسکوی نخســت قرار بگیرد و دوربین های زیادی را به سود خود جلب کرد که 

حضورش بازخورد قابل توجهی در این مسابقات داشت.
این در حالی است که تیم ایران تا این دوره از رقابت های جهانی در بخش زنان 
حضوری نداشت و تنها تیم مردان مسافران این میدان به شمار می رفتند اما در 
این دوره از مسابقات  بانوی با انگیزه   و جسور کشورمان در ترکیب تیم اعزامی به 

مسابقات جهانی قرار گرفت و توانست گردن آویز طال را به دست بیاورد.
به طور حتم حضور مهتاب نبوی می تواند این مســیررا برای دیگر زنان باز کند 
و شــاید در دوره های پیش رو تعداد دختران بیشتری در فهرست تیم ملی قرار 
بگیرند. اتفاقی که با توجه به حمایت های فدراســیون و توجه ویژه ای که دراین 

مدت به پاراتکواندو صورت گرفته است به زودی رقم خواهد خورد.
تیم ملی پاراتکواندوی کشورمان در هشتمین دوره رقابت های جهانی با کسب 
ســه مدال نقره احمد نریمانی، مهدی بهرامی آذر، سعید صادقیان و تک مدال 
طالی مهتاب نبوی بر سکوی سوم این رقابت ها قرار گرفت. این در حالی است 
که تیم پاراتکواندوی کشورمان در طول 8 دوره حضور در رقابت های مسابقات 

جهانی 4 عنوان سومی،نایب قهرمانی و عنوان هشتمی را در اختیار دارد.
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رقابت جذاب مدعیان تیم ملی 
در نهمین دوره 

جام باشگاه های آسیا
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ایران )  3 تیم / شهرداری ورامین - دانشــگاه آزاداسالمی - لوازم خانگی کن(، 
پاکستان )2 تیم/ الف و ب(، عراق )2 تیم/ پلیس - البصره(، عمان )2 تیم/ مجان 
- چلنجینگ تکواندو آکادمی( و سوریه )2 تیم/ باشگاه ایگل و سوریه( تیم های 

حاضر در این دوره از رقابت ها به شمار می رفتند.
رقابت هایی که این بار در 8 وزن جهانــی )54-، 58-، 63-، 68-، 74-، 80-، 
87- و 87+ کیلوگرم( برگزارگردید. این مسابقات در شرایطی پیگیری شد که 
استقبال تیم های خارجی به مانند جام ریاست فدراسیون جهانی نبود. در حالی 
که مسابقات جام ریاست در فاصله زمانی یک روزقبل از جام باشگاه ها در کیش 

برگزار شد و چهره های شاخصی درجام ریاست حضور داشتند.
اما آنچه در این میان مهم اســت برگزاری منظم جام باشــگاه های آسیاســت. 
رقابت هایــی که به رغم گذشــت 9 دوره از برگزاری آن هنــوز دربین تیم های 

آسیایی جا نیفتاده اســت با این وجود فدراســیون تکواندوی کشورمان از این 
موضع دلسرد نیست و به رسم چندین سال گذشته رقابت های جام باشگاه های 
آسیا را برگزار کرد. رقابت هایی که حاال با امتیاز  برپایی آن در تقویم فدراسیون 

جهانی به ثبت رسید.
 البته نکته قابل توجه جام باشــگاه های آسیا اســتفاده از فضای این رقابت ها و 
کسب 10 امتیاز المپیکی اســت. در شرایطی که یک سال به بازی های المپیک 
مانده است و هوگوپوشان سراسر دنیا به دنبال افزایش امتیازات المپیکی  خود 
هستند. جام باشگاه های آســیا فرصتی شد تا ملی پوشان کشورمان با کمترین 
هزینه دراین تورنمنت حضور پیدا کنند و سبد امتیازات خود را افزایش بدهند.

البته این تنها حســن برگزاری جام باشگاه های آســیا نبود. کادرفنی تیم ملی 
تکواندو که وســواس خاصی  برای انتخاب ملی پوشــان اعزامی به رقابت های 
جهانی داشــتند از جام باشگاه های آســیا به عنوان یکی از فیلترهای انتخابی 
استفاده کردند. برهمین اســاس مدعیان ملی پوش برای رسیدن به اردوهای 
تیم ملی با جدیت و انرژی باالیی دراین مسابقات حضور پیدا کردند و این خود 

برجذابیت این رقابت ها افزود.

البته در کنار این موارد می توان به حضور مسئوالن رده باالی فدراسیون جهانی 
تکواندودراین جام به عنوان میهمانان ویژه نیز اشاره داشت که این رقابت ها را از 
نزدیک نظاره کردند، شاید  حضور این افراد در سالن مجموعه المپیک فرصتی 
باشد تا در دوره های بعد شاهد اســتقبال بهتر تیم های آسیایی از جام باشگاه 

ها باشیم.
این دوره از رقابت ها که از آن به عنوان یکی از هفت خوان انتخابی تیم ملی نیز 
می توان نام برد در حالی برگزار شد که برترین های اوزان مختلف مجوز ورود به 
اردوی تیم ملی را به دست آوردند. دراین میان تیم دانشگاه آزاد بیشترین سهم 

را در پیروزی ها به دست آورد.
در پایان این رقابت ها، تیم دانشگاه آزاد اســالمی با کسب 5 مدال طال، 2 نقره، 
یک برنز و 749 امتیاز توانست بر سکوی قهرمانی جام نهم بایستد، تکواندوکاران 

شــهرداری ورامین با 3 مدال طال، یک نقره، یک برنز و 450 امتیاز عنوان نایب 
قهرمانی را کسب کردند و لوازم خانگی کن با 4 نقره، یک برنز و 238 امتیاز سوم 
شد.باشــگاههای پلیس عراق، البصره عراق، سبز پاکستان، چلنجینگ تکواندو 
آکادمی، سوریه، قرمز پاکستان، مجان و ایگل سوریه به ترتیب در رده چهارم تا 

یازدهم قرار گرفتند.
در پایان جام باشگاه های آسیا برترین های این جام نیزمعرفی شدند. سید نعمت 
خلیفه )دانشگاه آزاد اسالمی( عنوان بهترین سرمربی این رویداد را به دست آورد.

آرمین هادی پور از دانشــگاه آزاد اســالمی نیز لقب فنی ترین بازیکن را کسب 
کرد. ســعید کروندی )ایران(، عبدل صبور عمری )افغانســتان( و محمد غیاث 
التزاری )ســوریه( به عنوان بهترین داوران انتخاب گردیدند.عال شهران زبون از 
تیم البصره )عراق(  نیز به عنوان بهترین سرپرست معرفی شد و کاپ اخالق نیز 

به تیم سوریه اهدا گردید.
مسابقات جام باشگاههاي آســیا G1 بود و به دارندگان مدال طال، نقره و برنز 

به ترتیب 10، 6 و 3.6 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق گرفت.

شیاپچانگ  نهمین دوره رقابت جام باشگاه های آسیا به میزبانی  مجموعه المپیک جزیره زیبای کیش پهن شد. دراین دوره از 
رقابت ها 77 تکواندوکار در قالب 11 تیم از کشورهای ایران، پاکستان، عراق، عمان و سوریه روز  7  اسفندماه به رقابت پرداختند.
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ایران پشتوانه
 تکواندو جهان

دکتر چو رییس فدراسیون جهانی تکواندو با توجه به اهمیت و ویژگی سومین دوره مسابقات 
جام ریاست فدراسیون جهانی و به منظور پیگیری رقابت ها از نزدیک به مدت 3 روز در 

ایران و جزیره کیش حضور داشت.
رییس فدراسیون جهانی تکواندو با اشاره به برگزاری این رقابت ها گفت: با گذشت زمان 

همواره شاهد پیشرفت خوبی در رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا بودیم 
تا جاییکه در این دوره نزدیک به 600 هوگوپوش از 22 کشور حضور داشتند. ایران حامی و 

پشتوانه خوبی برای تکواندو جهان می باشد و همیشه حضور درخشانی در بازی های المیپک، 
قهرمانی جهان و آسیایی داشته است.

وی افزود: در بخش بانوان نیز پیشرفت خوبی به ویژه در کشورهای اسالمی صورت گرفته 
است؛ ما 209 کشور عضو داریم که از میان آنها ایران نقش مهمی در ارتقاء این بخش دارد.

دکتر چو خاطر نشان کرد: میزبانی این رویداد به نحو شایسته انجام شد و سالن مسابقات از 
نظر طراحی، تجهیزات و امکانات بسیار عالی و ویژه بود.

وی در پایان گفت: پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو ایران تاکنون نقش به سزایی در 
پیشرفت تکواندو ایران داشته است.
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سومین دوره رقابت های جام ریاست فدراســیون جهانی در بخش بزرگساالن 
با شــرکت 361 تکواندوکار برگزار شــد و نفراتی از آذربایجان، آمریکا، اردن، 
ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تونس، چین، روسیه، سوریه، سوئد، 
عراق، عمان، قزاقستان، کره جنوبی، گرجستان، لبنان، لهستان و هند روی شیاپ 
چانگ رفتند و آمادگی خود را محک زدند. این بهترین فرصت بود تا ملی پوشان 
ایران در تورنمنتی بین المللی و در کشــور خودمان محک بخورند. تاکید زیاد 
کادرفنی بر اهمیت نتایج جام ریاست فدراسیون انگیزه هوگوپوشان را افزایش 
داد تا جایی که تمامی نفرات ما تنها با هدف قهرمانی و رسیدن به ترکیب نهایی 
 G2 تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی در کیش مبارزه کردند. تورنمنت کیش

بود و امتیازهای 20،  12 و 7.20 به نفرات برتر تعلق گرفت. 
بهترین انتخاب

ارتقا در رنکینگ المپیکی ســطح فنی رقابت ها را به شکلی قابل توجه افزایش 
داد. هدایت تیم مردان ایران برعهده فریبرز عســکری بود و کادرفنی با در نظر 
گرفتن همه فاکتورها بهترین نفرات را برای جام ریاســت فدراســیون جهانی 
انتخاب کرد؛ آرمین هادی پــور ،  حمیدرضا صــدری)54- کیلوگرم( ابراهیم 
صفری ،  محمدحسن پلنگ افکن )58- کیلوگرم( سروش احمدی ،  حمیدرضا 
هادیان)63- کیلوگرم( میرهاشم حسینی ،  امیرمحمد بخشی)68- کیلوگرم(
سیداحمد خسروفر ،  مهدی جاللی)74- کیلوگرم( عرفان ناظمی ،  محمدعلی 
خسروی)80- کیلوگرم( محمدرضا خانی ،  مهدی خدابخشی)87- کیلوگرم( و  
سجاد مردانی ،  سعید رجبی)87+ کیلوگرم( 16 مرد تیم بزرگساالن را تشکیل 

می دادند. 
اولین طال 

همانطور که قبل تر اشاره شد تمامی ملی پوشان حاضر در این دوره برای رسیدن 
به موفقیت از هیچ تالشی دریغ نکردند. اولین نماینده ایران کسی نبود جز آرمین 
هادی پور؛ ملی پوش وزن 54-کیلوگرم ما در این سال ها تجارب خوبی اندوخته و 
یکی از چهره های مسابقات کیش محسوب می شد. هادی پور در حالی به مصاف 
حریفانش رفت که مدال نقره مسابقات جهانی و طالی قهرمانی آسیا را درکارنامه 
داشــت. ملی پوش وزن اول ایران در این دوره کار سختی پیش رو نداشت اما با 

همان انگیزه همیشگی و با تمام قوا پس از یک دور استراحت، دو مبارزه را با برد 
پشت سرگذاشت تا به فینال صعود کند. فینال تمام ایرانی وزن 54- با پیروزی 
18 بر 16 هادی پور مقابل لطفی به پایان رســید تا نخســتین طالی تیم ملی 

بزرگساالن در جام ریاست فدراسیون جهانی به ارمغان بیاید. 
بازگشت سونامی

شکست در مسابقات کشوری موجب شد تا ســونامی تکواندو ایران به تیم ملی 
دعوت نشــود. اما کادرفنی تیم ملی یک فرصت دوباره بــه او داد تا در صورت 
موفقیت فرزان عاشورزاده از پتانسیل این جوان مســتعد استفاده شود. فرزان 
نیز قدر این موقعیت را دانست و با کسب عنوان قهرمانی جام ریاست فدراسیون 
جهانی بازگشت موفقی به شیاپچانگ داشــت. قهرمان جهان )2015( و نایب 
قهرمان آسیا )2018( برای رســیدن به فینال رقابت ها دو حریف ایرانی و یک 
حریف روس را شکست داد. در نهایت هم با پیروزی در راند طالیی قهرمان وزن 

خودش شد. 
سایر اوزان

ســروش احمدی امید اول ایران در وزن 63- انتظارات را برآورده کرد؛ احمدی 
در بازی نهایی ســینا بهرامی را از پیش رو برداشت و یک طالی دیگر برای تیم 
کشورمان به دست آورد. در وزن 68- با حضور میرهاشم حسینی سایر رقبا عمال 
شانسی برای قهرمانی نداشتند؛ قهرمان دو دوره آسیا و نایب قهرمان جهان در 
فینال رقیب اهل روسیه را مقتدرانه برد و طالیی شد. دروزن 74- اما طال به یک 
کره ای رسید و مهدی جاللی با قبول شکســت مقابل کیم به مدال نقره بسنده 
کرد. تنها برنز ایران در 87- کیلو به دست آمد؛ نیما مهرعلی رتبه سوم این وزن را 
به دست آورد. در سنگین وزن 87ً+ً   سجاد مردانی آخرین مدال طال را به گردن 
آویخت تا در مجموع با 5 مدال طال، 2 نقره، یک برنز و 763 امتیاز کاپ قهرمانی 
در ایران بماند. اردن و کره جنوبی هم مقام نایب قهرمانی و سومی را کسب کردند. 

برترین ها 
بهترین سرپرست: سید ایاز )پاکستان(
بهترین مربی: فریبرز عسکری )ایران(

بهترین داوران: رحیم صفایی )ایران( - کی سو لی )سریالنکا( - مرتضی حسن )پاکستان(
تیم اخالق: روسیه

فني ترین بازیکن: سئوك بای کیم )کره جنوبی(

درخشش در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی مقدمه ای بود برای حضور هرچه موفق تر ملی 
پوشان در رقابت های جهانی. تیم ملی تکواندو بزرگساالن در مسابقات کیش حضوری قدرتمندانه 

داشت و در نهایت نیز کارش را با قهرمانی و باالی سر بردن جام به پایان رساند. 

درخشش کاپ قهرمانی جام ریاست
فدراسیون جهانی در دستان هوگوپوشان ایرانی
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6 مدال بانوان
بانوان هوگوپوش کشورمان در سومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی شش 
مدال خوشــرنگ را به ارمغان آوردند. بر اساس نظر کادرفنی تیم ملی بانوان در 
وزن اول )46- کیلوگرم( مریم ملکوتی، در وزن دوم )49- کیلوگرم( ناهید کیانی، 
در وزن ســوم )53- کیلوگرم( مهال مومن زاده و مهسا پورمیرزا، در وزن چهارم 
)57- کیلوگرم( کوثر اساســه و فاطمه جعفری، دروزن پنجم )62- کیلوگرم( 
پریسا جوادی و مهسا کیا دلیری، در وزن ششم )67- کیلوگرم( یلدا ولی نژاد و 
کیمیا همتی، در وزن هفتم )73- کیلوگرم( ملیکا میرحسینی و اکرم خدابنده 

و در سنگین وزن )73+ کیلوگرم( شــهربانو دامغانی نژاد بر شیاپ شانگ کیش 
به میدان رفتند.

شاگردان مهرو کمرانی در این دوره با رقبای قدرتمندی مبارزه کردند و هر یک 
برای نشان دادن شایستگی های خود تمام تالش شان را به کار گرفتند. فرشته 
خزایی )برنز(، ناهید کیانی )برنز(، پریســا جوادی )نقره(، کیمیا همتی )نقره(، 

زینب اسماعیلی )برنز( و زهرا پوراسماعیل )برنز( مدال آوران بانوان بودند.
با کسب این مدال ها و پس از تیم های چین، کره جنوبی و ازبکستان، مقام چهارم 

رقابت ها به ایران تعلق گرفت. 

برترین ها 
بهترین سرپرست: فرنگیز علیوا )ازبکستان(

بهترین مربی: جیانمین گوآن )چین(
بهترین داوران: هیونگ کیم از کره جنوبی - فاطمه بابایی و زهرا صمدیان از ایران

تیم اخالق:قزاقستان
فني ترین بازیکن:جنیگیوو وو )چین(
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یکــــه تازی 
نوجــــوانان 
ایرانــی با دو 

کاپ قـهرمانی در 
جام ریاست آسیا
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میزبانی در آب های نیلگون
مجموعــه ورزشــی " المپیک" جزیــره کیش به مــدت چهــار روز پذیرای 
تکواندوکارانی بود که تالش می کردند از این رقابت های G2 بیشترین استفاده را 
ببرند و به امتیازهایشان در رده بندی جهانی بیفزایند. برگزاری هر چه باشکوه تر 
و حرفه ای تر جام ریاست فدراسیون جهانی هدفی بود که به همت فدراسیون و 
مسئوالن جزیره کیش محقق شد تا باز هم دکتر و همکارانش از اینکه میزبانی 

را به ایران سپرده اند رضایت کامل داشته باشد.
تالش های صورت گرفته و همکاری خوب مســئوالن موجب شده تا مسابقات 
طبق برنامه ریزی انجام شــوند و تیم های 21 کشور خارجی حاضر در رقابت ها 
هم بهانه ای برای گله نداشته باشند. تمامی 552  تکواندوکاری که از کشورهای 
آذربایجان، آمریکا، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، اوکراین، پاکستان، 
تونس، چین، روســیه، سوریه، ســوئد، عراق، عمان، قزاقســتان، کره جنوبی، 
گرجستان، لبنان، لهستان و هند در این دوره حاضر بودند از بازی در کنار آب های 

نیلگون خلیج فارس و رقابت در جزیره کیش لذت بردند.
باانگیزه مثل همیشه

در بین ورزشکاران حاضر، نوجوانان برای کسب مدال و عناوین برتر انگیزه های 
خاص خود را داشــتند. آنها که می دانند دیر یا زود باید جایگزین ملی پوشــان 
بزرگسال شوند و نسل بعدی تکواندو ایران را تشــکیل دهند برای نشان دادن 
توانایی های خود با تمام توان به روی شیاپ چانگ رفتند. رقابت های نوجوانان 
دختر و پسر در سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی با حضور 

172 تکواندوکار از کشورهای اردن، افغانستان، ایران، پاکستان، روسیه، سوریه، 
عراق، قزاقستان و هند برگزار شــد. محمدرضا زوار هدایت تیم نوجوانان پسر را 
برعهده داشت و طبق نظر کادرفنی امیررضا مددی در وزن اول )45- کیلوگرم(، 
امیر ضامنــی در وزن دوم )48- کیلوگــرم(، علی توکلی در وزن ســوم )51- 
کیلوگرم(، شایان رستمی در وزن چهارم )55- کیلوگرم(، عرفان بزرگی در وزن 
پنجم )59- کیلوگرم(، حامد اصغری در وزن ششم )63- کیلوگرم(، امیرحسین 
بهرآبادی  در وزن هفتــم )68- کیلوگرم(،  محمد مقدم مفرد در وزن هشــتم 
)73- کیلوگرم(، پژمان مرادی در وزن نهم )78- کیلوگرم( و علی نجفی در وزن 

دهم )78+ کیلوگرم( با مصاف رقبا رفتند.  
عملکرد درخشان

نتایجی که نوجوانان پسر در جام ریاست فدراسیون جهانی 2019 کسب کردند 
ثابت کرد که کادرفنی در انتخاب های خود اشــتباه نکرده و به بهترین های این 
رده سنی فرصت درخشش داده است. شاگردان زوار در پایان سومین دوره با 9 
مدال طال و یک نقره ای که به گردن آویخته بودند مقتدرانه و بی حرف و حدیث 
روی سکوی قهرمانی ایستادند. قهرمانی این تیم در حالی با 1173 امتیاز محقق 
شد که تیم های رقیب عمال توانایی رقابت با بچه های ایران را نداشتند. در بین 
تیم های شرکت کننده در بخش نوجوانان اردن با یک طال، یک نقره، یک برنز و 
206 امتیازی که به دست آورد نایب قهرمانی این دوره لقب گرفت و سوریه نیز 
تنها با یک برنز روی سکوی سومی ایســتاد. در تیم پسران 9 ملی پوش ایرانی 
مدال طال به گردن آویختند و تنها در یکی از اوزان نماینده کشــورمان به مدال 

سومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی فرصت خوبی بود تا سرمایه های تکواندو ایران قدرت خود را به نمایش بگذارند. فدراسیون تکواندو کشورمان برای 
گرفتن امتیاز میزبانی این دوره از رقابت ها تالش زیادی کرد و در این مسیر شرایطی که مد نظر WT را فراهم آورد تا گزینه اصلی میزبانی باشد. در حاشیه مجمع 
عمومی اتحادیه آسیا اتفاقی که خانواده تکواندو انتظارش را می کشیدند رخ داد و فدراسیون جهانی امتیاز میزبانی  این رقابت ها در سال 2019 را به کشورمان داد.
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نقره بســنده کرد. آریان ابراهیم زاده، امیر ضامنی، علی توکلی دینانی، علیرضا 
بیگی، محمدرضا نوروزی، حامد اصغری، امیرحســین بهرآبادی، پژمان مرادی 
و علی نجفی طالیی های ما در این دوره بودند و شهاب روزبهانی هم تک مدال 
نقره را برای تیم نوجوانان پسر به ارمغان آورد. در پایان مسابقات عناوین بهترین 
مربی )محمدرضا زوار(، بهترین بازیکــن )حامد اصغری( و بهترین داور )حمید 

اسداللهی( به نمایندگان  ایران رسید.
دختران قهرمان

دختران نوجوان نیز برای دفاع از اعتبار تکواندو ایران پابه پای پسران جنگیدند 
و پا زدند تا در نهایت جام قهرمانی را در جزیره کیش باالی ســر ببرند. تیم ملی 
نوجوانان دختر نیز در ســومین دوره جام ریاست فدراسیون تکواندو 9 طال و 1 
نقره را برای کشــورمان به ارمغان آوردند و بی حرف و حدیث و یک سر و گردن 
باالتر از حریفان، قهرمان رقابت ها شــدند. اعظم درســتی به عنوان سرمربی با 
کمک همکارانش در کادرفنی تمام تالشــش را به کار گرفت تا شایســته ترین 

تکواندوکاران نوجوان در شیاپ چانگ کیش به میدان بروند.
همانطور که انتظار می رفت دختران ملی پوش با کسب مدال های رنگارنگ پاسخ 
اعتماد مربیان را دادند و جام قهرمانی را در کشور نگه داشتند. هانیه حسن زاده 

در وزن 42- کیلوگرم، مبینا کلی وند در وزن 44- کیلوگرم، نگار اسماعیلی در 
وزن 46- کیلوگرم، غزل سلطانی در وزن 49- کیلوگرم، مهسا علیزاده در وزن 
52- کیلوگرم، بیتا صنعتی در وزن 55- کیلوگرم، عالمه پوشــیان در وزن 59- 
کیلوگرم، آناهیتا توکلی در وزن 68- کیلوگرم و یلدا رنجبر در وزن 68+ کیلوگرم 
روی سکوی قهرمانی رفتند و تینا مدانلو در وزن 63- کیلوگرم با نایب قهرمانی 
مدال نقره را تصاحب کرد. در بخش بانوان هم کشورمان چند نماینده در جمع 
بهترین ها داشت: اعظم درستی بهترین مربی، نگار اسماعیلی بهترین بازیکن و 

مریم آذرمهر و بنفشه وفادار بهترین داوران این دوره بودند. 
برتری که باید حفظ شود

پیشی گرفتن از رقبا موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن رد شویم. برتری 
بالمنازع در رده سنی نوجوانان نوید روزهای خوبی را به تکواندو ایران می دهد؛ 
قدرت نمایی نوجوانان ایرانی در این دوره ثابت کرد که نسل های بعدی تکواندو 
کشــورمان برای عرض اندام در برابر رقبا لحظه شماری می کنند. در عین حال 
حفظ این برتری محسوس وظیفه ای سنگینی است بر دوش مربیان و مسئوالن 
فدراســیون، وظیفه ای که آنها با برنامه ریزی دقیق و اصولی و سرمایه گذاری 

هدفمند همچون گذشته از عهده آن برخواهند آمد.  
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تیم ملی پاراتکواندو ایران در مجموع دو بخش مردان و زنان 8 مدال طال، 5 نقره 
و 71 امتیاز قهرمان این دوره لقب گرفت و تیم های اوکراین و روســیه نیز رتبه 

های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.  
معلولیت، محدودیت نیست. این شعاری است که بسیاری تصور می کنند هرگز 
نمی توان آن را به واقعیت نزدیک کرد در حالی که ورزشکاران زیادی با رسیدن به 
قله های افتخار و کسب عناوین مهم این شعار را به شکل عملی نشان داده اند. در 
بین جوانانی که از معلولیت رنج می برند نفرات زیادی هستند که با راهنمایی های 
درســت و حمایت های واقعی پا به عرصه ورزش گذاشــته و مسیرشان را برای 
رسیدن به موفقیت هموار ســاخته اند. ملی پوشان پاراتکواندو جز همین گروه 
موفق هستند؛ گروهی که هرگز زیر بار محدودیت ها نرفتند، با تالش و پشتکار 
حریفان را پشت سرگذاشتند و با قهرمانی در جام ریاست فدراسیون جهانی یک 

افتخار دیگر به ویترین افتخارات شان افزودند. 
مردان سختکوش

انتخاب از بین ورزشکارانی که هر کدام برای رفتن روی سکو انگیزه های زیادی 

دارند کاری بسیار دشوار است. اما از آنجا که حضور موفق در این دوره رقابت ها 
برای تکواندو ایران اهمیت زیادی داشت کادرفنی تمام تالشش را کرد تا با دعوت 
از به بهترین نفرات شایسته ترین نتایج در کیش به نام تیم کشورمان ثبت شود. 
همین اتفاق هم رخ داد و معلوم شد انتخاب های پیام خانلرخانی و همکارانش 
درست بوده اســت. مهدی بهرامی آذر، ســعید صادقیان پور، سجاد جوانبخت، 
علیرضا بخت، مهدی پوررهنما، احمد نریمانی، اصغر عزیزی، محمدرضا شعبانی، 
حامد حق شناس، محمود جعفرزاده و مهدی کردلو، 11 مرد پاراتکواندو ایران در 

جام ریاست فدراسیون بودند. 
11 مدال خوشرنگ

از آنجا که رقابت های پاراتکواندوی این دوره G1 محسوب می شد رقابت نزدیکی 
بین ورزشکاران حاضر وجود داشت تا جایی که همه تالش می کردند تا با کسب 

عناوین اول تا سوم امتیازهای این مسابقات را از دست ندهند. 
رقابت ها در گروه مــردان در اوزان 61-، 75- و 75+ کیلوگرم برگزار شــد. در 
وزن 61- کیلوگرم )K42( ســعید صادقیان پور روی سکوی قهرمانی ایستاد، 

ملی پوشان پاراتکواندو در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی به کمتر از مقام قهرمانی راضی نشدند. تیم ملی پاراتکواندو با حضوری مقتدرانه 
فاتح سومین دوره این رقابت ها شد و جام قهرمانی را باالی سر برد. 
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محمدرضا شعبانی در حالی مدال طالی وزن 75- کیلوگرم) )K42( را از آن خود 
کرد که مهدی کردلو دیگر نماینده کشــورمان در این وزن به مدال نقره رسید، 
در وزن 75+ کیلوگرم ) )K42( احمد نریمانی طالیی شد، در جدال تمام ایرانی 
وزن 75+ کیلوگرم )K43( مهدی بهرامی آذر مدال طال و احمد نریمانی مدال 
نقره را به گردن آویختند، سجاد جوان بخت در وزن 61- کیلوگرم )K44( یک 
طالی دیگر به دست آورد، در وزن 75- کیلوگرم )K44( مهدی پوررهنما طال 
 )K44( گرفت و  محمود جعفرزاده به مدال نقره رسید ودر وزن 75+ کیلوگرم
اصغر عزیزی طالیی شد و حامد حق شناس مقام نایب قهرمانی را تصاحب کرد.

در مجموع تیم مردان در این دوره 7 مدال طال و 4 نقره را درو کرد تا سهم زیادی 
در قهرمانی تیم ملی پاراتکواندو کشورمان داشته باشند. در جمع بهترین ها باز 
هم نمایندگان کشورمان حضوری پررنگ داشتند؛ بر این اساس عنوان بهترین 
مربی رقابت ها به پیام خانلرخانی رســید و اصغرعزیــزی نیز به عنوان بهترین 

بازیکن انتخاب شد. 
درخشش بانوی مدال آور

بنا به تصمیم فدراســیون در بخش بانوان تنها یک نماینده از کشورمان در جام 
ریاست جمهوری حضور داشت که انصافا همین یک نفر نیز توانست با عملکرد 
خوب خود از اعتبار پاراتکواندو بانوان ایران دفاع کند. ســیده مهتاب نبوی که 
نخستین بانوی مدال آور پاراتکواندو کشورمان نیز محسوب می شود در جزیره 
کیش به روی شــیاپ چانگ رفت و در مقابل حریفان هم وزن خود درخشش 

 K41 قابل توجهی از خود نشــان داد. نبوی در وزن 58- کیلوگرم و در کالس
مقتدرانه روی ســکوی قهرمانی رفت و مدال ارزشمند طال را به گردن آویخت. 
وی در همین وزن و در کالس K44 پس از اوکســانا پارانیکا از اوکراین نقره ای 

شد و عنوان نایب قهرمانی را تصاحب کرد. 
نگاه ویژه 

اهمیت دادن به رشــته های پارالمپیکی نیازی اســت مهم که می تواند حجم 
مدال هایمان در این بازی ها را افزایش دهد. عمر فعالیت رسمی رشته پاراتکواندو 
زیر نظر فدراســیون جهانی تکواندو به دو دهه نمی رســد )از سال 2005( اما 
استعدادهای این رشته زودتر از آنچه انتظار می رفت شکوفا شدند و در جریان 
تورنمنت های مختلف ثابت کردند پاراتکواندو پتانسیل سرمایه گذاری و حضور 
در مسابقات بین المللی را دارد. به همین خاطر هم کمیته بین المللی المپیک 
10 سال بعد پاراتکواندو را به عنوان یک رشته پارالمپیکی پذیرفت. بر این اساس 
پارالمپیک2020 توکیو اولین دوره ای است که پاراتکواندو در آن برگزار خواهد 
شد. پارالمپیکی شــدن این رشــته خون تازه ای به رگ های پاراتکواندوکاران 
تزریق کرده تا جایی که حســاب ویژه ای روی مدال های نمایندگان کشورمان 
باز کرده ایم. جای خوشــحالی دارد که در همین مدت کم ملی پوشان ایران در 
هر دو بخش بانوان و مردان رشــد قابل توجهی داشته اند و نفراتی چون مهتاب 
نبوی، سعید صادقیان پور، احمد نریمانی، مهدی بهرامی آذر و مهدی پوررهنما 

در رده بندی جهانی رتبه های برتر را در اختیار دارند.









سکوي قهرماني 
جام فجر  

زیرپاي ایراني ها 
جزیره کیش در اسفند 97 روزهاي شلوغي را پشت سر گذاشت. روزهایي که مربوط بود به سه میزباني مهم تکواندو از سه رویداد بین المللي که بعد 
از جام باشگاه هاي آسیا و جام ریاست فدراسیون جهاني، سومین آنها جام فجر بود. تورنمنتي که حضور »کي سوك لي«، رییس اتحادیه تکواندوي 

آسیا در آن، خود نشان از اهمیت و اعتبار این مسابقه در تقویم فدراسیون جهاني داشت. 
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سي امین دوره مسابقات بین المللي جام فجر طي روزهاي 13 و 14 اسفند سال
 1397 در مجموعه ورزشی »المپیک« جزیره کیش برگزار شد. این رقابت ها با 
حضور 252 تکواندوکار از 16 کشور آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، 
ایران، پاکستان، تونس، روسیه، سوریه، سوئد، عراق، عمان، فلسطین، قزاقستان، 
گرجستان، لهســتان، نیجریه و هند در مجموعه ورزشی المپیک جزیره کیش 
برپا شد. البته قرار بود دو تیم آذربایجان و نیجریه نیز در جام فجر حضور داشته 

باشند اما درنهایت این رقابت ها در غیاب این دو کشور برگزار شد. 
جام فجر آخرین فرصتي بود که هوگوپوشــان مي توانســتند مقابل ســرمربي 
تیم ملي خودي نشان بدهند. چراکه این میدان هم براي مشخص کردن ترکیب 
ملی پوشان در قهرماني جهان بسیار حائز اهمیت بود. فریبرز عسکري سرمربي 
تیم ملي مسابقات تکواندوکاران را از جایگاه تماشاچي نظاره کرد تا به جاي کوچ 
کردن، تمرکزش را روي مبارزه هوگوپوشــان بگذارد. به این ترتیب کار هدایت 
تکواندوکاران ایران به علي محمد بسحاق سپرده شد. الزم به ذکر است تیم بیمه 
سرمد نیز به عنوان نماینده ایران با هدایت وحید عبداللهي در رقابت ها شرکت 

کرد. 
روز نخست و رقابت 4 وزن

در نخستین روز این رویداد بین المللی که گرید یک داشت، تکواندوکاران اوزان 
54-، 63-، 74- و 87- کیلوگرم به مصاف یکدیگر رفتند. 

در وزن 54- کیلوگرم این حســین لطفي بود که توانست روي سکوي قهرماني 
بایستد. او در حالي به مدال طالي این وزن رسید که آرمین هادي پور که به یک 
وزن باالتر رفته بود را به عنوان اصلي ترین رقیبش در مســابقه نداشــت. لطفی 

با شکســت دادن حریفاني از هند، عراق و قزاقســتان به فینال رسید تا در یک 
دیدار تمام ایراني برابر حمیدرضا صدري به برتري 32 بر 15 برسد و مدال طال را 
تصاحب کند. لطفي پیش از این نیز مدال نقره جام ریاست فدراسیون جهاني را 
به دست آورده بود تا حسابي خودي نشان دهد. در این وزن تکواندوکار قزاقستان 

و ازبکستان به مدال برنز دست یافتند.
چهره درخشان در وزن 63- کیلوگرم ســروش احمدي بود که بعد از قهرماني 
در جام باشگاه هاي آسیا و جام ریاست فدراسیون جهاني، در جام فجر هم روي 
سکوي نخست ایستاد تا سه مدال طال را از کیش با خودش به یادگار بیاورد و البته 

خودش را نفر فیکس تیم ملي در جهاني منچستر کند. احمدی در این مسابقات 
اول از ســد هوگوپوش عمان گذشت و با پشت سر گذاشتن هادي تیران ولي پور 
و حمیدرضا هادیان به فینال با نماینده قزاقستان پا گذاشت و با شکست 10 بر 
5 او فاتح جام فجر شــد. در این وزن حمیدرضا هادیان از ایران و نماینده تونس 

به مدال برنز دست یافتند.
حضور میرهاشم حسیني و امیرمحمد بخشي در وزن 74- کیلوگرم، این وزن را به 
یکي از جذاب ترین جدال هاي جام فجر تبدیل کرده بود. مبارزه اي سرنوشت ساز 
که براي کادر فني هم برای انتخاب نفر اعزامي به قهرماني جهان بســیار حائز 
اهمیت بود. همان طور که انتظار مي رفت بخشي و حسیني راه شان به فینال را 
هموار کردند اما انتظارها براي تماشاي مبارزه این دو رقیب در فینال بي نتیجه 
ماند. مصدومیت حســیني در مرحله نیمه نهایي باعث شــد تا او قید حضور در 
فینال را بزند تا بخشــي یک قهرماني بدون فینال داشــته باشد. بخشي براي 
فینالیست شدن مهدی محمدی و محمدحسین یزدانی از ایران را شکست داد و 
در نیمه نهایي بر نیکیتا رافالوویچ از ازبکستان غلبه کرد. میرهاشم نیز با پیروزی 
مقابل میخائیل سوکولوف از روسیه، داویت واردومیان از ارمنستان و و عبداسالم 

لس از قزاقستان فینالیست شد. 
اوج کار بخشی در این مسابقات برتری قاطعانه 20 برصفر مقابل نیکیتا رافالوویچ 
نایب قهرمان مســابقات جهانی چیلیابینسک روســیه در سال 2015 و موجو 
کره جنوبی در سال 2017 در دیدار نیمه نهایی بود تا کادرفنی تیم ملی را به این 
نتیجه برســاند که او می تواند نماینده وزن پنجم و میرهاشم حسینی نماینده 
وزن چهارم تیم ملی در مسابقات جهانی باشــند. در این وزن نیکتا رافالوئیچ و 

عبدالسالم لس به مدال های برنز دست یافتند.

پرونده روز نخست رقابت ها با مبارزه وزن 87- کیلوگرم بسته شد. جایي که علي 
نجفي از ایران و اسماعیل دویسیبایف از قزاقستان فینال را برگزار کردند که این 
دیدار با برتري 20 بر 10 نماینده قزاقســتان همراه شد. نجفی بعد از غیبت در 
مسابقات جام باشگاه های آســیا و جام ریاست فدراسیون جهانی با کسب مدال 
نقره جام فجر خود را در اردوي تیم ملي دید. نجفی با برتری مقابل نیما مهرعلی 
از ایران و آرسن گریگوریان از ارمنســتان به دیدار نهایی راه یافت. در این وزن 

علی اکبر امیری و آرسن گریگوریان از ارمنستان نیز به مدال برنز دست یافتند.
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آغاز روز دوم با مبارزه هایي دیدني

در دومین و آخرین روز جام فجر تکوانــدوکاران اوزان 58-، 68-، 80- و 87+ 
کیلوگرم با یکدیگر به مبارزه پرداختند. 

مســابقات وزن 58- کیلوگرم نیز یک قهرمان ایراني داشــت. محمدحســن 
پلنگ افکن که قهرمان جام باشگاه هاي آسیا شده بود، در جام ریاست فدراسیون 
جهاني ناکام ماند تا رقابت در جام فجر برایش حیثیتي شود. او اما توانست بار دیگر 
سکوي قهرماني را زیر پا بیاورد تا نامش را کنار مدعیاني چون فرزان عاشورزاده 
و محمد کاظمي قرار بدهد. پلنگ افکن برای طالیي شــدن، علی سینا افضلی و 
آرمین هادی پور از ایران، محسن رضایی از افغانستان و محمد صادق دهقانی را 
شکست داد اما او زماني بیشتر دیده شد که هادي پور را با نتیجه 6 بر 4 از پیش رو 
برداشت. در این وزن نیز تکواندوکار افغانستان و تونس به مدال برنز دست یافتند.

رقابت هاي وزن 68- کیلوگرم در حالي دنبال شــد که میرهاشــم حســیني و 
امیرمحمد بخشــي در آن غایب بودند. درنهایت فینال این وزن بین نمایندگان 
ارمنستان و افغانستان برگزار شد که مبارزه با پیروزي ارمنستان به پایان رسید. 
در این وزن آریان محمدی و محمدمهدی عمادی که نقره جام باشگاه هاي آسیا 

را با شکست مقابل حسیني دشت کرده بود نیز به مدال برنز دست یافتند. 
عرفان ناظمي نیز دیگر طالیي ایران بود که در وزن 80- کیلوگرم به شیاپ چانگ 

رفت. او که در جام باشگاه هاي آسیا قهرمان شده بود و در جام ریاست فدراسیون 
جهاني سوم، در این مسابقات با برتری مقابل تکواندوکارانی از قزاقستان، مهدی 
جاللی از ایران و نماینده ازبکســتان به مقام قهرمانی دست یافت. البته مهران 
برخورداري هم که در جام فجر غایب بود به اردوي تیم ملي دعوت شــد تا آنجا 

یک انتخابي با ناظمي داشته باشد.
در وزن 87+ کیلوگرم هم مشخص بود که سجاد مرداني و سعید رجبي فینالیست 
خواهند بود. فینالي که یک برد دیگر مرداني برابر سعید را رقم زد تا به این شکل 
جواز حضور در قهرماني جهان را بگیرد. مردانی برای حضور در دیدار نهایی جام 
فجر مقابل تکواندوکارانی از ازبکستان و عراق به برتری دست یافت و سعید رجبی 
نیز با برتری مقابل تکواندوکاران سوریه و عراق فینالیست شد. در این مسابقات 

تکواندوکاران عراقی به مدال برنز دست یافتند.
درنهایت در پایان این رویداد بین المللی تیم منطقه آزاد کیش با 3 مدال طال، 2 
نقره، یک برنز و 512 امتیاز کاپ قهرمانی را باالی سر برد؛ بیمه سرمد با 2 طال، 
2 نقره، 3 برنز و 430 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم قزاقستان با یک طال، دو نقره، 

یک برنز و 284 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد.
تیم های ایران، ارمنستان، ازبکستان، تونس، عراق، افغانستان و پاکستان نیز به 

ترتیب در جایگاه چهارم تا دهم قرار گرفتند.

برترین ها 
بهترین سرپرست: زورایر مکینیان )ارمنستان(

بهترین مربی: علی محمد بسحاق )منطقه آزاد کیش(
بهترین داوران: علی محمد باج، احمــد خدایی و مهرداد حقیقی )ایران(  

توفیق کارکاس )ترکیه( - ایل کو یانگ )کره جنوبی(
تیم اخالق: عمان

فني ترین بازیکن: سرگی واردازاریان )ارمنستان(









 زنان ایران قهرمان 
جـام فجر
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در پایان این دوره از رقابت ها، ایران با کسب 3 طال، 5 نقره و 641 امتیاز بر سکوی 
قهرمانی ایستاد، ازبکستان با 3 طال، 2 نقره و 484 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را 
به تصاحب خویش در آورد و قزاقستان یک طال، یک برنز و 148 امتیاز سوم شد.

افغانستان  و  عمان  پاکستان،  هند،  سوریه،  تونس،  لهستان،  تیم های 
گرفتند. قرار  بندی  رده  جدول  دهم  تا  چهارم  رده  در  ترتیب  به 

برترین ها 
بهترین سرپرست:مجید صالح )تونس(

بهترین مربی: مهرو کمرانی )ایران(
بهترین داوران: میترا حاذق رحیمی )ایران( - زهرا شهریاری )ایران( - کیانگ ایون پارك )کره جنوبی(

تیم اخالق: روسیه
فني ترین بازیکن: چاروس کایوموا )ازبکستان( 

ســی امین دوره مســابقات بین المللی تکواندو جام فجر در گروه زنان با حضور 252 تکواندوکار از 16 کشور ارمنستان، ازبکستان، 
افغانستان، ایران، پاکســتان، تونس، روسیه، سوریه، سوئد، عراق، عمان، فلسطین، قزاقستان، گرجستان، لهستان و هند و در 8 وزن 

در مجموعه ورزشی »المپیک« جزیره کیش برگزار شد.
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اهدای مدال به شهیدان سرافراز 
نشان دهنده ی هویت و شخصیت 

ایرانی، اسالمی و انقالبی 
ورزشکــاران غیور ایران است

قهرماناِن اجاره ای برخی کشورها از نشان دادن هویت آن ملت ناتوان هستند اما قهرمانان 
اصیل ما چنیــن افتخارآمیز، هویت ملت ایران را نمایندگی می کنند و کار شــما با هیچ 

محاسبه ی مادی، قابل ارزش گذاری نیست.

جمعی از ورزشکاران مدال آور و غرورآفرین کشورمان در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا )اندونزی( 
روز دوم مهرماه 1398 با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار قبل از بیان نکاتی خطاب به ورزشکاران، حضور گرم و پُرشور 
ملت ایران در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( را پُرمعنا و باعظمت تر از سال های 
قبل خواندند و با اشاره به حادثه ی تروریستی دو روز قبل در اهواز، گفتند: این حادثه ی تلخ بار دیگر 

نشان داد که ملت ایران در راه پُرافتخار پیشرفت و اعتالء، دشمنان زیادی دارد.
ایشان حمله به افراد بی دفاع را کاری بزدالنه خواندند و خاطرنشان کردند: کار شجاعانه از آِن جوانان 

برومند کشور است که در میدان های علمی، دفاعی و ورزشی، افتخارآفرین هستند.
ایشان افزودند: بر اساس گزارش ها این کاِر بزدالنه کار همان افرادی است که هرجا در سوریه و عراق 

گرفتار می شوند، آمریکایی ها نجاتشان می دهند و دستشان در جیب سعودی و امارات عربی است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای بخش بعدی سخنانشان را به تأکید بر ارزش کار بزرگ مدال آوران و توصیه ی 
چند نکته به آنان اختصاص دادند.

ایشان خطاب به ورزشکاران گفتند: مدال واقعی شمایید، زیرا باالترین ارزش برای یک کشور و الزمه ی 
پیشرفت آن، وجود نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، جدی، باهوش و پُرتالش است.

رهبر انقالب، افتخارآفرینی دختران و پسران مدال آور ایران در مسابقات جهانی را موجب خرسندی 
ملت های آزاده و درعین حال عصبانیت جبهه ی استکبار دانســتند و افزودند: مستکبران از پیروزی 
ملت ایران در هر عرصه ای خشمگین می شوند، بنابراین پیروزی شما در واقع پیروزی ملت و شکست 
جبهه ی وسیع دشمنان ایران اســت، به همین دلیل حقیقتاً به شما افتخار می کنم و پیام های تشکر 

من به شما به معنای واقعی کلمه، برآمده از دل است.
ایشان با اشاره به تالش مستمر دشمنان برای پنهان کردن موفقیت های بزرگ ملت ایران در عرصه های 
مختلف، گفتند: البته افتخارآفرینی شما ورزشکاران عزیز در مقابل چشم صدها میلیون انسان در دنیا، 

غیر قابل انکار است که این امتیاز، ارزش کارتان را مضاعف می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، َخلق صحنه های ماندگاری همچون دعا و سجده به درگاه پروردگار پس از 
پیروزی، وقار و حجاب اسالمی بانوان ورزشکار کشورمان در مسابقات و اهدای مدال به شهیدان سرافراز 
را نشان دهنده ی هویت و شخصیت ایرانی، اسالمی و انقالبی ورزشکاران غیور ایران برشمردند و تأکید 
کردند: قهرماناِن اجاره ای برخی کشــورها از نشــان دادن هویت آن ملت ناتوان هستند اما قهرمانان 
اصیل ما چنین افتخارآمیز، هویت ملت ایران را نمایندگی می کنند و کار شما با هیچ محاسبه ی مادی، 

قابل ارزش گذاری نیست.
رهبر انقالب اســالمی از همین زاویه به موضوع تهدید ورزشکاران کشــورمان از جانب برخی مراکز 
خارجی پرداختند و گفتند: خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای استکبار مایه ی افتخار نیست؛ 
بنابراین در مقابل تهدید به اینکه اگر فالن مسابقه را ندهید یا کاری را انجام ندهید، فالن فدراسیون از 

شما ناراضی می شود، نباید تسلیم تهدیدها و هنجارهای غلط و تحمیلی شوید.
ایشان با تأکید بر اینکه میدان ورزش، میدان ترس و مالحظه نیست بلکه میدان شجاعت و پیش رفتن 
اســت، گفتند: ارزش ها و اصالت ها را نمی توان و نباید زیر پا گذاشت، البته مخالفان ارزش های ملت 
ایران نیز نمی توانند کاری بکنند همچنان که ســال قبل پس از آنکه علیرضا کریمی عزیز، شکست را 
برای هدف مهم تری قبول کرد، او و فدراســیون کشــتی را تهدید کردند اما در مسابقات امسال، این 

جواِن افتخارآفرین حاضر و قهرمان شد.
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین علت مخالفت با مسابقه دادن با نمایندگان 
رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کردند: جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب، رژیم 
صهیونیستی و رژیم نژادپرســت آفریقای جنوبی را به رسمیت نشناخت، البته 
رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی ســقوط کرد و رژیم غاصب، کّذاب و نژادپرست 

صهیونیستی نیز ساقط خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: جمهوری اسالمی ایران در مسابقات ورزشی 
با نمایندگان رژیم غاصب، شرکت نخواهد کرد و معتقدیم خوِد این کار که سال 

گذشته علیرضا کریمی نمونه ای از آن را انجام داد، یک قهرمانی واقعی است.
ایشان با اشاره به توجه ویژه ی مردم به جوانان قهرمان، به آنان توصیه کردند: در 
عین قهرمانی، »متواضع، متدیّن، انقالبِی پیشرو و خانواده دوست« باشید تا در 

چشم مردم، الگوی »صالح، نجابت و طهارت« شوید.
رهبر انقالب اسالمی دیدار با افتخارآفرینان کاروان ورزشی ایران را بسیار شیرین 
و این روز را روزی به یادماندنی برشمردند و گفتند: ورزش قهرمانی باید همچون 
قله ای همه ی مردم را به انجام ورزش تشویق و ورزش را در چشم همگان شیرین 

کند.
در این دیدار که در فضایی صمیمی و پُرنشاط برگزار شد، هر یک از ورزشکاراِن 

قهرمان، خود را معرفی و نکاتی درباره ی افتخارات و سوابقشان بیان کردند.
در این دیدار که وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ی ملی المپیک و رؤســای 
برخی فدراسیون ها نیز حضور داشتند، مدال آوران بازی های آسیایی نماز ظهر و 

عصر را به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه کردند.
خواهیم داد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای بخش بعدی سخنانشان را به تأکید بر ارزش کار بزرگ 
مدال آوران و توصیه ی چند نکته به آنان اختصاص دادند.

ایشان خطاب به ورزشکاران گفتند: مدال واقعی شمایید، زیرا باالترین ارزش برای 
یک کشور و الزمه ی پیشــرفت آن، وجود نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، جدی، 

باهوش و پُرتالش است.
رهبر انقالب، افتخارآفرینی دختران و پسران مدال آور ایران در مسابقات جهانی 
را موجب خرســندی ملت های آزاده و درعین حال عصبانیت جبهه ی استکبار 
دانستند و افزودند: مستکبران از پیروزی ملت ایران در هر عرصه ای خشمگین 
می شوند، بنابراین پیروزی شما در واقع پیروزی ملت و شکست جبهه ی وسیع 

دشمنان ایران اســت، به همین دلیل حقیقتاً به شما افتخار می کنم و پیام های 
تشکر من به شما به معنای واقعی کلمه، برآمده از دل است.

ایشان با اشاره به تالش مستمر دشمنان برای پنهان کردن موفقیت های بزرگ 
ملت ایران در عرصه های مختلف، گفتند: البته افتخارآفرینی شــما ورزشکاران 
عزیز در مقابل چشم صدها میلیون انســان در دنیا، غیر قابل انکار است که این 

امتیاز، ارزش کارتان را مضاعف می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، َخلق صحنه های ماندگاری همچون دعا و سجده به 
درگاه پروردگار پس از پیروزی، وقار و حجاب اسالمی بانوان ورزشکار کشورمان 
در مسابقات و اهدای مدال به شهیدان سرافراز را نشان دهنده ی هویت و شخصیت 
ایرانی، اسالمی و انقالبی ورزشــکاران غیور ایران برشــمردند و تأکید کردند: 
قهرماناِن اجاره ای برخی کشورها از نشان دادن هویت آن ملت ناتوان هستند اما 
قهرمانان اصیل ما چنین افتخارآمیز، هویت ملت ایران را نمایندگی می کنند و 

کار شما با هیچ محاسبه ی مادی، قابل ارزش گذاری نیست.
رهبر انقالب اســالمی از همین زاویه به موضوع تهدید ورزشکاران کشورمان از 
جانب برخی مراکز خارجی پرداختند و گفتند: خاضع و خاشــع شدن در مقابل 
هنجارهای استکبار مایه ی افتخار نیست؛ بنابراین در مقابل تهدید به اینکه اگر 
فالن مســابقه را ندهید یا کاری را انجام ندهید، فالن فدراسیون از شما ناراضی 

می شود، نباید تسلیم تهدیدها و هنجارهای غلط و تحمیلی شوید.
ایشان با تأکید بر اینکه میدان ورزش، میدان ترس و مالحظه نیست بلکه میدان 
شجاعت و پیش رفتن است، گفتند: ارزش ها و اصالت ها را نمی توان و نباید زیر 
پا گذاشــت، البته مخالفان ارزش های ملت ایران نیــز نمی توانند کاری بکنند 
همچنان که ســال قبل پس از آنکه علیرضا کریمی عزیز، شکست را برای هدف 
مهم تری قبول کرد، او و فدراسیون کشتی را تهدید کردند اما در مسابقات امسال، 

این جواِن افتخارآفرین حاضر و قهرمان شد.
در این دیدار که در فضایی صمیمی و پُرنشاط برگزار شد، هر یک از ورزشکاراِن 

قهرمان، خود را معرفی و نکاتی درباره ی افتخارات و سوابقشان بیان کردند.
در این دیدار که وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ی ملی المپیک و رؤســای 
برخی فدراسیون ها نیز حضور داشتند، مدال آوران بازی های آسیایی نماز ظهر و 

عصر را به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه کردند.
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ســیزدهمین دوره مســابقات قهرمانی کشــور در گروه زنان مهرماه با حضور 341 پومسه رو از 28 
استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلســتان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان )دو 
تیم( و یزد به میزبانی هیات تکواندو اســتان همدان )پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی2018( 

برگزار شد.
این رقابت ها در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار که در بخش انفرادی استاندارد رده های سنی کمتر 
از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال و 51 تا 60 
سال و در بخش ترکیبی و ابداعی انفرادی 4 رده سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال 
و باالی 31 سال و در بخش تیمی )3 نفره( رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 

سال و باالی 31 سال به اجرای فرم پرداختند.
در پایان این دوره از مسابقات، زنان پومسه رو اصفهان با کسب 6 مدال طال، 2 نقره، 3 برنز و 51 امتیاز 
توانستند برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت نمایند. تیم البرز با 3 مدال طال، 5 
نقره، 5 برنز و 41 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم تهران با 4 مدال طال، 2 نقره، 3برنز و37 امتیاز سکوی 

سومی را به تصاحب خود در آوردند.
تیم های زنجان، کرمان، خوزستان، گیالن، قم، فارس، مازندران و همدان الف به ترتیب در رده چهارم 

تا دهم جدول قرار گرفتند.
همچنین هشتمین دوره مسابقات پومسه ویژه نایب رییسان هیات تکواندو استان هاي سراسر کشور 
برگزار شد که در پایان راضیه خدابنده لو )همدان( عنوان قهرمانی را کسب کرد، زهرا پاریاب )گیالن( 

بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و فرزانه تابناک پور )کرمانشاه( سوم شد.

ســیزدهمین دوره مســابقات پومســه قهرمانی کشــور زنان در حالی به پایان رسید که 
پومسه روهای اصفهانی موفق شدند قهرمانی دوره گذشته خود را تکرار کنند، تیم البرز عنوان 

نایب قهرمانی را کسب کرد و تهران بر سکوی سومی ایستاد.
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اسامی سکونشینان پومسه قهرمانی کشور

بخش انفرادی استاندارد

بخش تیمی

بخش انفرادی ابداعی

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمرجان سلحشوری اول
البرزسارا بوربور دوم
فارسفروغ راسخ سوم
زنجانزهرا سلیمانی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال 
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزآتوسا فرهمند اول
زنجانسونا رزاقی دوم
اصفهانندا مرادی سوم
تهرانسمیه شهریاری سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

کرماننرجس شریفی اول
قمکبری سخایی وطن دوم
مازندرانکبری قنبرزاده سوم
البرزهمتا حاجیلویی سوم

رده سنی 51 تا 60 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزمعصومه میربزرگی اول
کرمانشاهاکرم چگونیان دوم

رده سنی کمتر از 12 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانشیما نساجی اول
زنجانمهدیا ورقایی دوم
البرزسما مریدی منصرف سوم
گیالن      تبسم ثابت سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمهدیث شیرمهد اول
اصفهانیاسمن لیموچی دوم
البرزحنانه داوودی سوم
زنجانهستی جعفری سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمرجان سلحشوری اول
البرزسارا بوربور دوم
فارسفروغ راسخ سوم
زنجانزهرا سلیمانیسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانذکیه مرادی اول
البرزفاطمه بیدکی دوم
خوزستاننسترن رحیمی سوم
زنجانمائده شکوری سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
تیممقام

تهراناول
اصفهاندوم
البرزسوم
زنجانسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیممقام

اصفهاناول
البرزدوم
تهرانسوم
زنجانسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
البرزسوم
خوزستانسوم

رده سنی باالی 31 سال
تیممقام

البرزاول
تهراندوم
همدانسوم
زنجانسوم

رده سنی باالی 31 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانفرزانه سیروس اول
خوزستانصفورا اردشیری دوم
اصفهانملیحه ذوالفقاری سوم
زنجانآذین خلجی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانساناز تقی پور اول
البرزمحدثه صادقی دوم
اصفهانفاطمه بهرامی سوم
زنجان      پرستو زینالی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانزینب طغیانی اول
البرزفاطمه بیدکی دوم
تهرانراضیه آقایی سوم
زنجانعاطفه قربانلو سوم
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بهترین سرپرست: سیده الهام وهابی )همدان(
بهترین مربی: مهسا مرداني )اصفهان(

بهترین داوران: زهرا عشیري )خوزستان( و مریم کوثری )خراسان رضوی(
تیم اخالق: خوزستان

بازیکن شیر زن: دنیا یزدان چو )البرز(
فني ترین بازیکن: مرجان سلحشوری )اصفهان(

برترین ها
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درخشش هفتمین کاپ قهرمانی 
در دستان پومسه روهای تهرانی 

سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پومسه مردان در حالی به کار خود پایان داد که تیم تهران موفق شد برای هفتمین سال 
متوالی بر سکوی قهرمانی بایستد، اصفهان نایب قهرمان شد و مازندران عنوان سومی را کسب کرد.

سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پومســه در گروه مردان طی روزهای 5 و 6 مهرماه با حضور 383 پومسه رو از 27 استان 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، بوشــهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، 
زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کیش، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان )دو تیم( و یزد 

به میزبانی هیات تکواندو استان همدان )پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی2018( برگزار شد.
این دوره از مســابقات در دو بخش انفرادی و تیمی پیگیری شد که در بخش انفرادی استاندارد رده های سنی کمتر از 12 سال، 12 
تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال و 51 تا 60 سال، 61 تا 65 سال و باالی 65 سال، در بخش 
ترکیبی و ابداعی انفرادی 4 رده ســنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 ســال و باالی 31 سال و در بخش تیمی )3 نفره( 

رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 سال به اجرای فرم پرداختند.
در پایان این دوره از مســابقات، مردان پومسه رو تهران با کسب 6 مدال طال، 2 نقره، 3 برنز و 51 امتیاز توانستند برای هفتمین سال 
متوالی مقتدرانه عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت نمایند. تیم اصفهان با 3 مدال طال، 3 نقره، 5 برنز و 35 امتیاز عنوان نایب قهرمانی 

را کسب کرد و تیم مازندران با 3 مدال طال، یک نقره، 2 برنز و 26 امتیاز سکوی سومی را به تصاحب خود در آورد.
تیم هاي البرز، فارس، همدان الف، سمنان، گیالن، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب در رده چهارم تا دهم جدول قرار گرفتند.

همچنین هشتمین دوره رقابت های قهرمانی پومسه ویژه روســا و دبیران هیات های تکواندو سراسر کشور با حضور نمایندگان 10 
استان انجام شد.

در پایان رقابت های رؤسای هیات ها، علی میرزائیان )یزد( عنوان قهرمانی را کسب کرد، ابوالفضل خدایی )زنجان( نایب قهرمان شد 
و جافر وفایی )لرستان( و اسماعیل لطفعلی زاده )اردبیل( مشترکا بر سکوی سومی ایستادند.

در بخش دبیران نیز وحید ناصری )کرمانشاه( بر سکوی قهرمانی ایستاد، سلمان پورشیوایی )کیش( به مقام نایب قهرمانی رسید و 
محمد سعیدی نیا )یزد( و مجتبی حبیبی )زنجان( مشترکا عنوان سومی را کسب کردند.
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 اسامی سکونشینان پومسه قهرمانی کشور

بخش انفرادی استاندارد

بخش انفرادی ابداعی

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانامیررضا مهربان اول
فارسمحمدصادق فتوحیدوم
البرزسیدعلی موسی نیا سوم
اصفهانحسین بهشتی سوم

رده سنی باالی 65 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانهدایت آریان فر اول
آذربایجان شرقیعلی اکبر محمدی دوم
تهراناکبر حاج غالمرضا سوم

رده سنی 31 تا 40 سال 
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلی سلمانی اول
همدان الفمهدی صمدیان تبار دوم
مازندرانرحمت نظری سوم
خراسان رضویعلیرضا هاشمی سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزسیدحسین موسی نیا اول
تهرانسیدحسین جاهد دوم
اصفهانسعید خانیان سوم
خوزستان   سیدمحمود تفاخ سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزسیدحسین موسی نیا اول
تهرانسیدحسین جاهد دوم
اصفهانسعید خانیان سوم
خوزستان   سیدمحمود تفاخ سوم

رده سنی 61 تا 65 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

همدان الفقربان دلشاد اول
تهرانمنصور خاندان دوم
اصفهانهادی ترکاشوند سوم

رده سنی کمتر از 12 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانامیرحسین اسماعیلی اول
همدان الفبهراد حیدریان دوم
قممحمدمهدی والی سوم
تهران      بهداد نقی ئی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانیاسین زندی اول
البرزامیرحسین باسامی دوم
فارسآرش خرمی سوم
کرمانشاهسجاد ناصری سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانکوروش بختیار اول
مازندرانمحمدعلی فرهنگی دوم
البرزسیدعلی موسی نیا سوم
فارسسیدحمیدرضا ناجی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمرتضی زنده دل اول
همدان الفمحمد امین گماریان دوم
تهرانآرمین اسدی سوم
گیالنمحمد صبوری سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
تیممقام

فارساول
اصفهاندوم
تهرانسوم
همدان الفسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیممقام

تهراناول
فارسدوم
اصفهانسوم
البرزسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیممقام

تهراناول
اصفهاندوم
همدان الف سوم
البرزسوم

رده سنی باالی 31 سال
تیممقام

تهراناول
البرزدوم
اصفهانسوم
مازندران سوم

رده سنی باالی 31 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلی سلمانی اول
همدان الفمهدی صمدیان تبار دوم
خراسان رضویعلیرضا هاشمی سوم
گیالنعلیرضا خلیلی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانیاسین زندی اول
اصفهانمحمدحسین زارعی دوم
گیالنطاها روسنی سوم
فارسسیداحسان صداقت سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

سمنانمهرداد شیرخانی اول
تهرانمحمدعلی عباس نژادیان دوم
همدان الفمحمدمهدی کرمی سوم
گیالنمحمدحسین درفشی سوم

بخش تیمی
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برترین ها 

بهترین سرپرست: هادی ترکاشوند )اصفهان(
بهترین مربی: حمید نظری )تهران(

بهترین داوران:احمد خدایی )تهران(، محمدحسین ربانی )قم( و سیدمحمد رهبر هاشمی )گیالن(
تیم اخالق: همدان

بازیکن شیر زن: امیرصالح کریمی )فارس(
فني ترین بازیکن: یاسین زندی )مازندران(
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ایــن دوره از رقابت ها در حالی به کار خود پایان داد که تیم مازندران با کســب 
3 مدال طــال، 2 نقره )یک مدال قرآنی(، یک برنــز و 67 امتیاز مقتدرانه عنوان 
قهرمانی را به تصاحب خویش در آورد، زنان تهرانی با 2 مدال طال، یک نقره، 2 
برنز و 53 امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند و تکواندوکاران البرز نیز با 2 

مدال طال، یک نقره، 2 برنز و 51 امتیاز عنوان سومی را بدست آوردند.
تیم های خراسان رضوی، گیالن، قزوین، کرمانشاه، اصفهان، یزد و کردستان به 

ترتیب در رده چهارم تا دهم قرار گرفتند.
همچنین در پایان مسابقات قرآنی نسرین جوان بخت از استان خراسان رضوی 
عنوان نخست را کسب کرد، سهیال انصاری از مازندران دوم شد و مهدیه حصبائی 
از استان آذربایجان شرقی و زینب قربانی از اســتان مرکزی مشترکا بر سکوی 

سومی ایستادند.

اسامی مدال آوران 
وزن اول )46- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمریم ملکوتی خواه اول
اصفهانمریم طاهری دوم
البرزسعیده وکیلی در گاه سوم
کردستاناوین فرامرزی سوم

وزن دوم )49- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهراندنیا محمدی اول
یزدآرمینا احمدی دوم
فارسآیدا خورشیدی سوم
قزوینیاسمن ژاله سوم

وزن سوم )53- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانالهه شیدایی اول
چهار محال بختیاریمائده عالي پور دوم
ایالمحدیث زرگوش نیا سوم
کردستانسیده اسرا هاشمی سوم

وزن چهارم )57- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزنگین ناصربخت اول
مازندرانزهره حسن نتاج دوم
کرمانشاهکوثر اساسه سوم
تهرانفاطمه اموری سوم

وزن پنجم )62- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانپریسا جوادي اول
قزوینفاطمه جعفری دوم
خراسان رضویراضیه رنگرززاده سوم
آذربایجان شرقیپریسا ادراکی سوم

وزن ششم )67- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمهسا کیادلیری اول
تهرانمهسا جدی دوم
البرزهانیه اخالقی سوم
کرمانشاهسحر مرادی میرعزیزی سوم

وزن هفتم )73- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنفائزه یوسفی اول
البرززینب اسماعیلی دوم
تهرانملیکا میرحسینی سوم
کرمانشاهآتوسا پروین سوم

وزن هشتم )73+ کیوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزاکرم خدابنده اول
قزوینآتوسا کاکاوند دوم
مازندرانغزل مهدوي سوم
خراسان رضوی          مریم حقانی سوم

برترین ها 

بهترین داوران: نادیال دردی عبادی )تهران( و زهرا عشیری )خوزستان(
بهترین  سرمربی: محبوبه محمدنژاد )مازندران(

فني ترین بازیکن:نگین ناصربخت )البرز(
تیم اخالق: ایالم

بهترین سرپرست: اکرم نساروند )خوزستان(
بازیکن شیر زن:آرمینا احمدی )یزد(

بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگساالن زنان با عنوان »جام سفیر کره جنوبی« 
با حضور 225 تکواندوکار در قالب 30 تیم از استان های سراسر کشور طی روزهای 11 و 12 آبان ماه 

در فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.
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درخشش البرز
 در میان مدعـــیان 

قهرمانی جام سفیر
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در پایان این دوره از رقابت ها، البرزی ها با تصاحب 2 مدال طال، یک نقره، یک برنز 
و 49 امتیاز موفق شدند بر سکوی قهرمانی بایستند، تکواندوکاران مازندرانی با 
کسب 2 مدال طال، یک نقره و 43 امتیاز نایب قهرمان این رویداد لقب گرفتند 

و آذربایجان شرقی نیز با 2مدال طال و 40 امتیاز عنوان سومی را کسب کرد.
تیم های قزوین، گیالن، تهران، زنجان، لرستان، اردبیل و اصفهان نیز به ترتیب 

در جایگاه چهارم تا دهم جدول رده بندی قرار گرفتند.
همچنین در پایان مسابقات قرآنی رسول تمجیدی از استان اردبیل عنوان نخست 
را کســب کرد، منصور گل محمدی از یزد دوم شد و مصطفی مبرهن مژدهی از 
استان گیالن و محمدامین آراسته از اســتان مرکزی مشترکا بر سکوی سومی 

ایستادند.

اسامی مدال آوران 
وزن اول )54- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

البرزآرش تبریزی اول
گیالنراستین خواجوی دوم
اصفهاناحسان عبدالوند سوم
لرستانرضا جمشیدی سوم

وزن دوم )58- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانحسین طالب پور اول
البرزمهدی اسحاقی دوم
تهرانابراهیم صفری سوم
لرستانمحمد سهراب پور سوم

وزن سوم )63- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجانکامران امانلو اول
قزوینامیرحسین محمدخانلو دوم
تهرانکامران مردانی پور سوم
گیالنمصطفی محجوب سوم

وزن چهارم )68- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیامیرمحمد بخشی اول
گیالنآریان محمدی دوم
خراسان رضویمسعود خوش نیت سوم
تهرانمحمد گودرزی سوم

وزن پنجم )74- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانعلی احمدی اول
آذربایجان غربینیما عبدلی دوم
البرزمهدی عابدینی سوم
زنجانمحمدرضا قشمی سوم

وزن ششم )80- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینمهران برخورداری اول
تهرانامیرحسین ساسان دوم
لرستانمحمدرضا رادفر سوم
فارسسیداحمد خسروفر سوم

وزن هفتم )87- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزآرش دباغ تفرشی اول
مازندرانعلیرضا نادعلیان دوم
تهرانامیرحسین امیدی سوم
آذربایجان غربیمهران ایزدپناه سوم

وزن هشتم )87+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیسعید رجبی اول
کرمانشاهکوروش صدیقی دوم
فارسآرش مختاری سوم
کهگیلویه و بویر احمداحمدرضا بخشنده سوم

برترین های 

بهترین داوران: مهرداد حقیقی )اصفهان( و مجید موالیی )سمنان(
بهترین  سرمربی: محمدتقی خضرائی )البرز(

فني ترین بازیکن:کامران امانلو )زنجان(
تیم اخالق: اردبیل

بهترین سرپرست: محمودرضا آهو قلندری )لرستان(
بازیکن پهلوان:احسان کالسنگیانی )گلستان(

عنوان »جام سفیر کره جنوبی« طی  با  مردان  گروه  در  بزرگساالن  و  قهرمانی کشور جوانان  دوره مسابقات  چهلمین 
شد. برگزار  کشور  سراسر  استان های  از  تیم   31 قالب  در  و  تکواندوکار   224 حضور  با  آبان ماه   14 و   13 روزهای 
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مسابقات قهرمانی کشور
 پاراتکواندو 

سکونشینان خود را شناخت
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در این رقابت ها 35 تکواندوکار از 15 اســتان اردبیل، اصفهان، البرز، بوشــهر، 
تهران، خراسان رضوی، زنجان، فارس، قم، کرمانشاه، گیالن، لرستان، مازندران، 

مرکزی و یزد با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت برترین ها مشخص شدند.

اسامی مدال آوران کیوروگی 

اسامی مدال آوران پومسه 

)44K( وزن 61- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانابوالفضل حسینی اول
اردبیلاحسان دشتی دوم
کرمانشاهسجاد ترکاشوند سوم

)42K( وزن 75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

یزدسعید صادقیان پور اول
زنجانمهدی کردلو دوم

NN کالس
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهاناحمدرضا برهانی اول
زنجانسجاد مایلی دوم

NN کالس
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمدهادی محمودیان اول
گیالنسبحان طاهریان دوم

)K NE( وزن 75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

خراسان رضویمجید محتشمی اول
خراسان رضویابوالفضل محسنی دوم

)43K( وزن 75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاهمهدی بهرامی آذر اول
تهرانعمران رحمت اُف دوم

)44K( وزن 75- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

خراسان رضویسجاد جوانبخت اول
بوشهرعلیرضا بخت دوم
اردبیلمحمود جعفرزاده سوم
لرستانافشین بیرانوند سوم

)42K( وزن 75+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندراناحمد نریمانی اول
قممحمدرضا شعبانی دوم
فارساسداهلل بذرافکن سوم
بوشهرعبدالمحمد شادمان سوم

)44K( وزن 75+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانحامد حق شناس اول
فارسسیدمحسن فخرپور دوم
مرکزیسید ابوالفضل کوسوی سوم

سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراتکواندو مردان در رده سنی جوانان و بزرگساالن روز 21 آبان 
ماه به میزبانی هیات تکواندو استان تهران و در سالن شهید کبکانیان برگزار شد.
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نتایج تیمــی این رقابت هــا طبق قانــون المپیاد در همه رشــته های 
ورزشی براساس رنگ مدال محاسبه شده است و در پایان تکواندوکاران 
تهرانی با کسب 2 طال، 2 نقره و یک برنز بر ســکوی قهرمانی ایستادند؛ 
قزوین با 2 طال، یک نقره و 2 برنز عنوان نایب قهرمانی را کســب کرد و 

گیالن الف با 2 مدال طال، یک نقره و یک برنز ســوم شد.
تیم های البــرز، مازندران، گیالن ب، آذربایجان شــرقی، کرمانشــاه، 

اصفهان و گلســتان به ترتیب در رده چهارم تا دهم قرار گرفتند.

اسامی مدال آوران 
وزن اول )29- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

گیالن الففاطمه نوروزی اول
تهرانهانیه ابولی دوم
چهارمحال بختیاریفاطمه کیانی سوم
زنجانتینا گل محمدی سوم

وزن دوم )33- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانترنم احمدی نژاد اول
گیالن بفاطمه چوپان نواز دوم
آذربایجان شرقیبیتا توپچیان سوم
قزوینسارا ستوده سوم

وزن سوم )37- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینپرنیا سلمانی اول
مازندرانپریماه قلی نژاد دوم
البرزغزل ایمانی سوم
خوزستانالینا سادات خلف سیدی سوم

وزن چهارم )41- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالن الفزهرا زرین نعل اول
قزوینمبینا بخشی نژاد دوم
مازندرانرودابه میرزاپلنگی سوم
کرمانشاهستایش عزیزی فرد سوم

وزن پنجم )44- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزساناز عباس پور اول
تهرانمهدیس علیزاده دوم
کردستانسیده هستی محی الدینی سوم
مازندرانهمتا برجسته سوم

وزن ششم )47- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

اردبیلمبینا جاهد اول
مازندرانسعیده نصیری دوم
البرزمریم صادقی سوم
گیالن بثمین مالداودی سوم

وزن هفتم )51- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیآتینا محمدیان اول
البرزسایان یحیی پور دوم
تهرانستایش قهرمانی سوم
قزوینمریم فتحی زاده سوم

وزن هشتم )47- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانآرمیتا دادخواه اول
کرمانشاهرعنا الرتی دوم
گلستانمیترا نسائی سوم
مازندرانپونه جعفر صالحی سوم

وزن نهم )59- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینساناز سمیاری اول
گیالن الفنسو کرمی دوم
البرزستایش حقیقت دوست سوم
سمنانزینب مخدومی سوم

وزن دهم )59+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمهرنوش علیزاده اول
البرزفاطمه شفیع پور دوم
اصفهانزهرا شیروانی سوم
گیالن الفهستی رجبی سوم

نخستین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تکواندو در رده سنی نونهاالن و در گروه دختران طی روزهای یکم و دوم آذرماه با 
حضور 204 هوگوپوش از استان های سراسر کشور به میزبانی هیات تکواندو استان گیالن و در سالن "کارگران" شهر رشت برگزار شد.
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استعدادهای برتر تکواندو کشور
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نتایــج تیمی این رقابت ها طبق قانوان المپیاد در تمامی رشــته های ورزشــی 
براساس رنگ مدال محاسبه شده اســت و در پایان تکواندوکاران مازندرانی با 
کسب 6 مدال طال و یک برنز مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستادند؛ البرزی ها با 
یک طال، 3 نقره و 2 برنز نایب قهرمان شدند و زنجان با یک طال، یک نقره و یک 

برنز عنوان سومی را کسب کرد.
تیم های گیالن، فارس، تهران، قزوین، خراسان رضوی، کرمانشاه، قم به ترتیب 

در رده چهارم تا دهم قرار گرفتند.

اسامی مدال آوران 
وزن اول )33- کیلوگرم(

استاننام نام خانوادگیمقام

البرزابوالفضل زندی اول
تهرانامیرعباس رهنما دوم
گیالنمهدی دریاکش سوم
قزوینمحمدمعین مجیدی سوم

وزن دوم )37- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندران الفمهدی حیدرزاده اول
خراسان رضویسعید پورباقی دوم
فارسامیرحسین کرمی سوم
بوشهرعلیرضا اسماعیلی سوم

وزن سوم )41- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانعلیرضا خانزاده اول
قمحمیدرضا مرادی دوم
البرزمهدی حاجی موسی ئی سوم
مرکزینیما نورمحمدی سوم

وزن چهارم )45- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

فارسرضا زارع اول
زنجانامیرحسین آقایاری فر دوم
آذربایجان شرقیامیر نظری سوم
ایالمامید نقدی سوم

وزن پنجم )49- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمجتبی کهن روز اول
کرمانشاهارشیا انگزی دوم
تهرانامیرعلی ایمانی سوم
خراسان رضویعلیرضا گلمکانی سوم

وزن ششم )53- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندران الفامیرحسین بیضایی اول
البرزمهدی اورجی دوم
مازندران بجواد قبادی ارفعی سوم
زنجانحسین کریمی سوم

وزن هفتم )57- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

زنجانمتین حبیبی اول
البرزنیما صادق دقیقی دوم
خراسان رضویعلی بگزاده سوم
قزوینامیرحسین حاجی زاده سوم

وزن هشتم )61- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنساالر آذربد اول
البرزارشیا شیرازی دوم
مازندران الفامیرحسین اکبری سوم
تهران بامیر قاسمی سوم

وزن نهم )65- کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمهدی طهماسبی اول
قزوینحمیدرضا پاشایی دوم
تهران بمتین حان جانه سوم
خوزستانمحمدرضا عباسپور سوم

وزن دهم )65+ کیلوگرم(
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندران الفعلیرضا قویدل اول
تهرانحسین فرجی تبار دوم
قزوینمحمدمهدی طاهرخانی سوم
البرزعلیرضا زمانی سوم

نخستین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تکواندو در رده سنی نونهاالن و در گروه پسران طی روزهای 8 و 9 آذرماه با حضور 
309 تکواندوکار از استان های سراسر کشور به میزبانی هیات تکواندو استان مازندران و در مجموعه ورزشی شهید عظیمی بابلسر برگزار شد.
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چهارمین مراسم یادواره شهدای تکواندو سراسر کشور و تجلیل از خانواده معظم 
شهدای تکواندو اصفهان با عنوان "قهرمان ماندگار"، روز 30بهمن ماه با حضور 
سرلشکر صفوی دستیار و مشــاور فرمانده کل قوا، سیدمحمد پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو، عباس رضایی استاندار اصفهان، داود آذرنوش رییس سازمان 
بسیج ورزشکاران کشــور، کاظم یزدانی مسئول ســازمان ورزش کشور، سید 
مستجاد حســینی مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان، حسین کفعمی سرپرست هیات 
تکواندو اصفهان، خانواده معظم این شهیدان بزرگوار، هزاران نفر از پیشکسوتان 

تکواندو استان، قهرمانان و تعدادی از مسئوالن لشکری و کشوری برگزار شد.
این مراسم با حضور خانواده شهدا و فرزندان رشیدشان و همچنین قهرمانان و 
خانواده تکواندو به میزبانی هیات تکواندو اســتان اصفهان و در تاالر نگین نقش 

جهان پیگیری شد تا یاد گل چهره هاي شهید و قهرمانان ماندگار تکواندو بیش 
از پیش گرامي داشته شود.

در این مراسم از خانواده معظم شــهدای تکواندوکار شاخص اصفهان با عنوان 
»قهرمان ماندگار«  تجلیل به عمل آمد.

گفتني است؛ اولین یادواره شهدای تکواندو کشور و تجلیل از شهداي شاخص این 
رشته ورزشي مهرماه سال 1394 برگزار شد و از خانواده هاي 36 شهید شاخص 
تکواندو کشــور تجلیل به عمل آمد؛ دومین یادواره و مراسم تجلیل از خانواده 
15 شهید تکواندوکار مدافع حرم آذرماه سال 1395 انجام شد. سومین مراسم 
نیز اســفندماه 1396 برگزار شد و طی آن از 22 خانواده معظم شهدای تکواندو 

خوزستان تجلیل شد.

تجلیل از خانواده معظم شهـــــدای شاخص تکواندو اصفهان
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پوالدگر:شهدا اسطور ه های تاریخ معاصر و سند هویت ملی هستند

ســید محمد پوالدگــر در چهارمیــن مراســم یــادواره شــهدای تکوانــدو 
سراســر کشــور گفت: فداکارترین، مخلص تریــن و متعهد ترین انســان های 
معاصر شــهدای عزیز هســتند که با نثار جان خــود اقتدار و اســتقالل ایران 
اســالمی را رقم زده انــد؛ بزرگی شــهدا به  گونه ای اســت که دامانــی که در 
آن پــرورش یافته انــد یعنی پــدران و مادران آنها نیز قابل ســتایش اســت.

رییس فدراسیون تکواندو در ادامه خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم شهدا را به 
نسل امروز که آینده کشور در دست آنها است، معرفی نماییم زیرا چراغ راه هستند؛ 
این یکی از وظایفی است که فدراسیون تکواندو برای خود در نظر گرفته است.

وی همچنیــن گفــت: هــر صنفــی بایــد از شــهدای خــود تجلیــل 

کنــد، ما به شــهدا نیــاز داریــم کــه هدایت کننــده نســل امروز باشــند 
و روزی نباشــد کــه نام شــهدا در کوچــه پس کوچه های ذهن ما گم شــود.
پوالدگر افزود: شهدا اسطور ه های تاریخ معاصر و ســند هویت ملی ما هستند، 
جوان امــروز به هویت نیاز دارد، بدون شــک شــهدا ارزشــمند ترین افرادی 
هســتند که در تاریخ معاصر می شناســیم؛ نبردی را رقم زدند کــه در تاریخ 
بی سابقه است زیرا تنها نبردی بود که دشــمن نتوانست خاک کشور را بگیرد.
رییس فدراســیون تکوانــدو در  پایان خاطر نشــان کرد: برگــزاری چهارمین 
یادواره شــهدای تکواندو بسیار ســخت بود زیرا بسیاری از شــهدای تکواندو 
اصفهان را می شناســم و ادا کردن حق آن ها بدون شــک کار دشــواری است.
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 سردار صفوی: تا آخر از اسالم، قرآن و انقالب دفاع می کنیم
سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی در چهارمین مراسم یادواره شهدای تکواندو 
سراســر کشــور و تجلیل از خانواده معظم شــهدای تکواندو اصفهان با عنوان 
"قهرمان ماندگار" گفت: پیشــرفت و عظمت کشــور باید از برکت خون شهدا 
دانست؛ اگر شهدا نبودند کشور تجزیه شده بود و نه خوزستان و نه غرب کشور 
را داشتیم، اگر شهدای مدافع حرم نبودند االن دشــمن در غرب کشور تهدید 

می کرد. 
وی تاکید کرد: خون شهیدان مکتب مقاومت را ایجاد کرد و حزب اهلل لبنان که 

مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده محصول شهدای شماست.
دستیار و مشاور فرمانده کل قوا گفت: ایران قدرتمندترین کشور منطقه است، 
خون پاک شهیدان طنین انداز راه عزت، افتخار و پیشرفت ایران را فراهم کرده و 

شعله های مقاومت و ظلم ستیزی را در جهان روشن کرده است.
وی افزود: خون شهدای فدراسیون تکواندو در دفاع مقدس، مدافعان حرم و حادثه 
اخیر رودخانه ای از عواطف و احساسات و روحیه ظلم ستیزی را در جامعه جاری 
کرده و ملت ما در ایســتادگی مقابل تحریم های ظالمانه برای عبور از مشکالت 

اقتصادی استوار کرده است.

سرلشکر صفوی با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقالب ،آن را منشوری برای دهه 
پنجم انقالب اسالمی دانست و گفت: مســئوالن و مردم این بیانیه را سرلوحه 

خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: روز 29 بهمن با اینکه روز تبریز بود اما رهبر معظم انقالب 
در نخستین کلمات خودشان عظمت شهدا و عظمت حضور مردم اصفهان بیان 
کردند که نه تنها کشور بلکه سازمان ملل را نیز تحت تاثیر قرار داد و مجبور شدند 

تا در این ارتباط بیانیه ای داده و این جنایت دشمنان را محکوم کنند.
سرلشکر صفوی با اشــاره به جایگاه استان اصفهان هم گفت: این استان نه تنها 
یک قطب فرهنگ و تمدن و صنعتی بلکه یک قطب دفاعی برای کشــور ما بوده 

و هست.
وی با اشــاره به چهارمین یادواره شــهدای تکواندو ابراز امیدوار کرد: ابتکار و 
خالقیتی را که فدراسیون تکواندو در برگزاری بزرگداشت این شهیدان صورت 
داده امیدواریم دیگر فدراسیون ها و در سطح ملی وزارت ورزش هم داشته باشند، 
5 هزار شهید ورزشــکار داریم که یک هزار و 200 نفر از آن ها در استان اصفهان 

هستند و 100 نفر آن ها نیز سردار شهید هستند.
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هت تریک لوازم خانـگی 
کـــــــــن در قهرمانی 

جام شکوفه ها
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لیگ نونهاالن دختر »جام شکوفه های تکواندو« در سال 1398 طی دو مرحله 
برگزار شد؛ مرحله نخست نهمین دوره این رقابت ها با حضور 20 تیم در دو گروه 
انجام شد که در نهایت از هر گروه 4 تیم موفق شــدند به مرحله پایانی راه پیدا 

کنند.
آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن، هیات تکواندو استان خراسان رضوی، لوازم 
خانگی کن، هیات تکواندو ورامین، شــهرداری و شورای اسالمی تنکابن، هیات 
تکواندو شهرستان کرج، هیات تکواندو شهرستان محمدیه و هیات تکواندو گیالن 

تیم های حاضر در مرحله پایانی بودند.
تیم لوازم خانگی کن برای کسب عنوان قهرمانی در این رقابت ها، از 7 مبارزه، 6 
برد و یک تساوی را بدست آورد و با 21 امتیاز )2 امتیاز قرآنی( جام قهرمانی را 

باالی سر برد. هیات تکواندو شهرستان محمدیه با 6 برد، یک باخت و 18 امتیاز 
عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق 

توسن با 4 برد، 3 باخت و 12 بر سکوی سومی ایستاد.
تیم های شهرداری و شورای اسالمی شهر تنکابن، هیات تکواندو گیالن، هیات 
تکواندو خراسان رضوی، هیات تکواندو ورامین و هیات تکواندو شهرستان کرج 

به ترتیب در رده چهارم تا هشتم قرار گرفتند.
همچنین در پایان رقابت های قرآنی نادیا عابدینی نماینده هیات تکواندو استان 
البرز عنوان نخست را کسب کرد، مهدیس یوسفی تکواندوکار لوازم خانگی کن بر 
سکوی دومی ایستاد و فاطمه انصاری از تیم هیات تکواندو تنکابن نیز سوم شد.

برترین ها 

بهترین داور: راضیه خدابنده لو )همدان(
بهترین  سرمربی: گیتا ویسی )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن:زهرا زرین نعل )هیات تکواندو گیالن( )گیالن(
تیم اخالق: هیات تکواندو ورامین

بهترین سرپرست: سارا نظری )هیات تکواندو گیالن()فارس(

در پایان نهمین دوره لیگ نونهاالن دختر در حالیکه لوازم خانگی کن و هیات تکواندو شهرستان محمدیه هر دو از مدعیان قهرمانی بودند 
در نهایت این هوگوپوشان لوازم خانگی کن بودند که موفق شدند برای سومین سال متوالی عنوان قهرمانی را کسب کند؛ تیم هیات تکواندو 

شهرستان محمدیه نایب قهرمان شد و تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن بر سکوی سومی ایستاد.
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حضور ملی پوشان انگیزه دیگر تکواندوکاران را باال برده بود

عاطفه کرمــی مدیر اجرایی لیــگ نونهاالن دختر در 
خصوص نهمین دوره ایــن رقابت ها گفت: این دوره از 
رقابت ها با حضور 20 تیم از استان های سراسر کشور 
در دو گروه پیگیری شد که در نهایت 4 تیم از هر گروه 
به مرحله پایانی راه پیدا کردند و برای سکونشینی جام 
شــکوفه های تکواندو با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: مبــارزات نســبت به دوره های گذشــته 
فنی تر شــده بــود، تیم هــا با ســرمایه گــذاری و 
آمادگي بیشــتري در مســابقات حضور پیــدا کرده  
بودنــد و تکوانــدوکاران سرســختانه و قدرتمندانه 
جنگیدنــد تا نتیجه را بــه نفع تیم خــود رقم بزنند.

مدیر اجرایی لیگ نونهاالن در رابطه با حضور ملی پوشان 
افزود: در این دوره از لیگ نونهاالن حضور ملی پوشان 
بیشتری را در لیگ شاهد بودیم که این موضوع باعث 
باال رفتن انگیزه دیگر تکواندوکاران شده بود و تالش 
می کردند تا با پیروزی از شــیاپ چانگ خارج شوند.

کرمی اینطور ادامه داد: دختران تکواندوکار در رقابت های 
قهرمانی نونهاالن آسیا از 10 فرصت موجود موفق به کسب 10 مدال رنگارنگ شدند که این افتخارآفرینی باعث شد شاهد استقبال بیشتر تیم ها برای حضور در لیگ باشیم.

وی در پایــان گفــت: تمــام ســعی مــا ایــن اســت کــه بــا افزایــش امکانــات و در نظــر گرفتــن شــرایط مختلــف در ســال های آینــده 
ینــی کنیــم. فر آ ر فتخا ز گذشــته ا الن بیشــتر ا نهــا ه ســنی نو د ر ر نیــم د ا شــیم و بتو هد با ا شــا ن بیشــتری ر ا ر کا نــدو ا ر تکو حضــو
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لیگ نونهاالن پسر »جام شــکوفه های تکواندو« در سال 1398 طی دو مرحله 
برگزار شد؛ مرحله نخســت چهاردهمین دوره این رقابت ها با حضور 20 تیم در 
دو گروه انجام شــد که در نهایت از هر گروه 4 تیم موفق شدند به مرحله پایانی 

راه پیدا کنند.
تیم های هیات تکواندو اســتان فارس، هیات تکواندو شهرستان قزوین، هیات 
تکواندو شهرســتان صومعه سرا، هیات تکواندو اســتان زنجان و هیات تکواندو 

شهرستان فردیس تی های حاضر در مرحله پایانی بودند.
تیم لوازم خانگی کن برای کســب عنوان قهرمانی در این رقابت ها، از 7 مبارزه، 
6 برد و یک مساوی را بدســت آورد و با 19 امتیاز جام قهرمانی را باالی سر برد. 
هیات تکواندو شمال شرق با 6 برد، یک تساوی و 19 امتیاز)تفاضل 4 برد( عنوان 

نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم قفل پارس با 4 برد، یک تساوی، 2 
باخت و 13 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد.

هیات تکواندو اســتان فارس، هیات تکواندو شهرســتان قزوین، هیات تکواندو 
شهرستان صومعه سرا، هیات تکواندو استان زنجان و هیات تکواندو شهرستان 

فردیس به ترتیب در رده های چهارم تا هشتم قرار گرفتند.
همچنین در پایان رقابت های قرآنی امیرعلی متقیان منش نماینده هیات تکواندو 
اســتان فارس عنوان نخست را کســب کرد، ابوالفضل قدرتی تکواندوکارهیات 
تکواندو صومعه سرا بر ســکوی دومی ایستاد و ســهیل حنیفه لو از تیم هیات 

تکواندو زنجان نیز سوم شد.

برترین ها 

بهترین داور: رضا صفرخانیان )همدان(
بهترین  سرمربی: حسین کریمی )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن:مهدی طهماسبی )هیات تکواندو شمال شرق تهران(
تیم اخالق: هیات تکواندو گیالن

بهترین سرپرست: سید علي نورستاني چوبري)هیات تکواندو شهرستان صومعه سرا(

رقابت حساس و نفس گیر بین دو تیم لوازم خانگی کن و هیات تکواندو شمال شرق، دو مدعی قهرمانی در لیگ 
جام شکوفه ها در حالی به پایان رسید که تیم کن با اختالف میلی متری توانست قهرمان شود.
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کاله الکترونیکی کیفیت لیگ را افزایش داد

غالمرضــا عزیــزی مدیــر اجرایــی لیگ 
نونهــاالن پســر در خصــوص چهاردهمین 
دوره این رقابت ها گفــت: چهاردهمین دوره 
مســابقات لیگ نونهاالن پســر با حضور 23 
تیم از سراســر کشــور در دو گروه پیگیری 
شــد که در نهایت 4 تیم از هــر گروه موفق 
شــدند به مرحله نهایی راه پیدا کرده و برای 
کسب ســکو با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: با شــرایطی که وجود داشــت ما 
تنهــا در 3 هفتــه پایانی لیــگ از کاله های 
الکترونیکی اســتفاده کردیم کــه این مهم 
باعث شــد لیگ جذاب تر شــود. همچنین 
در ایــن دوره تقاضــای میزبانــی برگزاری 
لیــگ در اســتان های مختلف را داشــتیم.

مدیراجرایی لیگ خاطرنشان کرد: مسابقات 
قرانی را نیز در این رده سنی برگزار کردیم که 
امتیازات آن در رده بندی تیمی محاسبه شد و 
نظرات متفاوتی را به همراه داشت؛ تجربیات 

مفیدی بدست آمد که انشاهلل در سال های آینده 
از آن به خوبی اســتفاده خواهیم کرد.عزیزی اینطور ادامه داد: تغییرات قوانین داوری از موارد اعتراض تیم ها بود که در نظر داریم در فصل آینده جلســه ای را برای 
سرمربی ها برگزار و قوانین جدید را به صورت فشرده و کامل مطرح نماییم تا اعتراضات به حداقل برسد.مدیر اجرایی لیگ نونهاالن با بیان اینکه مسابقات با مبارزات 
جذاب و فنی همراه بود تصریح کرد: بچه ها رقابت های دیدنی را به نمایش گذاشــتند؛ همچنین با توجه به هدایای نقدی که برای ضربه های چرخشی در نظر گرفته 
شده است شاهد اســتفاده از تکنیک های بیشتری بودیم.همچنین در این دوره ملی پوشان بیشتری شــرکت کرده بودند که این موضوع باعث افزایش انگیزه دیگر 
تکواندوکاران و تالش بیشتر آنان برای غلبه بر حریف شده بود تا با پیروزی از شیاپ چانگ خارج شــوند.عزیزی در پایان افزود: مشارکت استان ها در لیگ نونهاالن 
در سال جاری چشــمگیر بوده تا جاییکه از یک استان 4 تیم شرکت کرده بود اما متاسفانه مشــکالت اقتصادی مانع از ادامه حضور برخی تیم ها میشود. استفاده از 
بازیکن بومی نیز توسط تیم های اســتانی نوید روزهای پرقدرت تکواندو را به همراه دارد چراکه این رشته پرافتخار در تمامی سطح کشور گسترش پیدا کرده است.









لوازم خانگی کن 
قهرمــان جام آینده 

سازان المپیک شد



September - March 2018 -2019130

مسابقات لیگ نوجوانان دختر »جام آینده سازان المپیک« در سال 1398 طی 
دو مرحله برگزار شد؛ مرحله نخست دهمین دوره این رقابت ها با حضور 16 تیم 
در دو گروه انجام شد که در نهایت از هر گروه 4 تیم موفق شدند به مرحله پایانی 

راه پیدا کنند.
لوازم تکواندو کوان )kwon(، لوازم خانگی کن هیات تکواندو استان گلستان، 
هیات تکواندو شهریار، هیات تکواندو شهرستان کرج، ملی پوشان البرز، بام لند و 

هیات تکواندو گیالن تیم های حاضر در مرحله پایانی این رویداد بودند.
تیم لوازم خانگی کن برای کسب عنوان قهرمانی در این رقابت ها با 6 برد و بدون 
باخت و با کسب 21 امتیاز )3 امتیاز قرآنی( جام قهرمانی را باالی سر برد؛ لوازم 

تکواندو کوان با 4 برد، یک باخت، یک تساوی و 15 امتیاز )2 امتیاز قرآنی( عنوان 
نایب قهرمانی را به خــود اختصاص داد و بام لند نیز بــا 4 برد، یک باخت، یک 

تساوی و 13 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد.
تیم های ملی پوشان البرز، هیات تکواندو شهرستان کرج، هیات تکواندوگیالن و 

هیات تکواندو گلستان به ترتیب در رده چهارم تا هفتم قرار گرفتند.
همچنین در پایان رقابت های قرآنی مهدیس یوسفی نماینده لوازم خانگی کن 
عنوان نخست را کســب کرد، صبا کیانی پور تکواندوکار لوازم تکواندو کوان بر 

سکوی دومی ایستاد و مائده رجبی از تیم هیات تکواندو گیالن نیز سوم شد.

برترین ها

بهترین داور: نرگس ضیاء )البرز(
بهترین  سرمربی: راضیه آقاجان پور )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن:یلدا رنجبر )لوازم تکواندو کوان(
تیم اخالق: هیات تکواندو گلستان

بهترین سرپرست: مژده نیک آبادی )ملی پوشان البرز(

در پایان دهمین دوره لیگ نوجوانان دختر تیم لوازم خانگی کن موفق شد بر سکوی قهرمانی این رقابت ها 
بایستد؛ لوازم تکواندو کوان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و بام لند نیز سوم شد.
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استقبال چشمگیري از لیگ نوجوانان داشته ایم

شهناز جوانمرد مدیر اجرایی لیگ نوجوانان دختر 
در خصــوص دهمین دوره ایــن رقابت ها گفت: 
جام آینده سازان المپیک از تیرماه با حضور 16 
تیم و در دو مرحله پیگیری شــد که در نهایت 8 
تیم به مرحله پایانــی راه پیدا کرده و در 7 هفته 
با یکدیگر بــه رقابت پرداختند تا سکونشــینان 
این دوره از رقابت ها مشــخص و معرفی شــوند.

وی افزود: ســطح فنی در این دوره از رقابت ها با 
استفاده از کاله های الکترونیکی خیلی بهتر شده 
بود و بــا توجه به جوایز نقدی کــه برای ضربات 
چرخشی به تکواندوکاران تعلق می گرفت مبارزات 
حســاس و جذاب تری را نسبت به گذشته شاهد 
بودیم. مســابقات قرانی را نیز در این رده سنی 
برگزار کردیــم و امتیازات آن در رده بندی تیمی 
محاسبه شد که باعث جا به جایی تیم  بر سکو شد.

مدیــر اجرایــی لیــگ اینطــور ادامــه داد: 
اســتقبال خوبــی از ایــن دوره از مســابقات 

و  نــد ا ی تکو ت هــا فــت و هیا ت گر ر صــو
اســتانی نیــز به نســبت ادوار قبــل بــرای حضــور تمایــل بیشــتری داشــتند. مقــام آوری تکوانــدوکاران در میادیــن بین المللی نیــز در این امــر تاثیر 
به ســزایی داشــته و پس از مدال آوری کیمیــا علیــزاده و دیگر دختران تکواندو شــاهد حضور بیشــتر تیم هــا در تمامی رده های ســنی مختلف هســتیم.
جوانمرد تصریح کرد: تیم های شهرســتانی سعی کرده بودند بیشتر از بازیکنان بومی اســتفاده کنند که این مهم نویدبخش توسعه تکواندو در سراسر کشور است.
شــکاالت  ر کنیــم تــا ا ا قــر مــل بر ز پیــش بــا تیم هــا تعا ه بعــدی ســعی می کنیــم بیــش ا ر نشــاهلل در دو ن گفــت: ا یــا ر پا وی د
یــن لیــگ باشــیم. فــزون ا ا ز و هد پیشــرفت ر ه ها شــا ری هرچــه بیشــتر باشــگا م بــا همــکا ر ا میــدو بــه کمتریــن حــد برســد و ا







قهرمانی لیگ نوجوانان 
پسر در ویترین افتخارات 

لوازم خانگی کن
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مسابقات لیگ نوجوانان پسر »جام آینده سازان المپیک« در سال 1397 طی دو 
مرحله برگزار شد؛ مرحله نخست بیست و دومین دوره این رقابت ها با حضور 19 
تیم در دو گروه انجام شــد که در نهایت از هر گروه 4 تیم موفق شدند به مرحله 

پایانی راه پیدا کنند.
پاس قوامین، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو استان کرمانشاه، باشگاه فرهنگي 
ورزشي ذوب آهن اصفهان، باشگاه یزدان، هیات تکواندو جنوب غرب تهران، هیات 
تکواندو شهرســتان فردیس و هیات تکواندواستان زنجان تیم های راه یافته به 

مرحله پایانی این دوره از رقابت ها بودند.

در پایان این دوره از مسابقات، تیم لوازم خانگی کن موفق شد با کسب 22 امتیاز 
چهارمین قهرمانی خود در سال 97 را کسب نماید؛ هیات تکواندو زنجان با 18 
امتیاز نایب قهرمان شد و پاس قوامین نیز با تصاحب 13 امتیاز بر سکوی سومی 

ایستاد.
تیم های هیات تکواندو شهرســتان فردیس، هیات تکواندو اســتان کرمانشاه، 
باشگاه یزدان، باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان و هیات تکواندو جنوب 

غرب به ترتیب در رده چهارم تا هشتم جدول رده بندی قرار گرفتند.

برترین ها 

بهترین داور: سیدعلی خیرخواه علوی )گیالن(
بهترین  سرمربی: حسین کریمی )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن:امیرسینا بختیاری )هیات تکواندو زنجان(
تیم اخالق: ذوب آهن اصفهان

بهترین سرپرست: جاوید عاشوری )باشگاه یزدان(

در پایان لیگ نوجوانان پسر تیم لوازم خانگی کن موفق شد عنوان قهرمانی به نام خود ثبت نماید؛ هیات تکواندو زنجان بر سکوی نایب 
قهرمانی ایستاد و پاس قوامین عنوان سومی را کسب کرد.
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قهرمانی در مسابقات جهانی انگیزه نوجوانان را دو چندان کرد

مصطفی بابایــی مدیر اجرایی لیــگ نوجوانان 
پســر در خصوص بیســت و دومیــن دوره این 
رقابت ها گفت: بیســت و دومین دوره جام آینده 
ســازان المپیــک از تیرماه با حضــور 19 تیم و 
در دو مرحله پیگیری شــد کــه در پایان 8 تیم 
موفق شــدند به مرحله پایانی راه پیــدا کنند؛ 
این مرحله نیــز از 22 مهرماه آغــاز و تیم های 
طی 7 هفته بــا یکدیگر به رقابــت پرداختند تا 
سکونشــینان ایــن رویداد مشــخص شــوند.

وی افــزود: در ایــن دوره از رقابت ها اســتقبال 
خوبی را شــاهد بودیم و عالوه بر کمیت، تیم ها 
از نظر فنــی نیز در جایگاه خوبی قرار داشــتند؛ 
قطعــا مهم ترین دلیــل آن نیز کســب عنوان 
قهرمانی در مســابقات جهانی نوجوانان بود که 
انگیزه شــرکت کنندگان را افزایــش داده بود.

مدیراجرایــی لیــگ نوجوانان تصریــح کرد: با 
توجه به تکوانــدوکاران قدرتمندی که به مبارزه 

می پردازند، لیگ از پتانســیل باالیی برخوردار است 
و پشــتوانه خوبی برای تیم های ملی می باشــد. در مســابقات جهانی 2018، 7 مدال طال کســب شــد که قهرمانان این رویداد همان تکواندوکارانی بودند که در 
رقابت های لیگ خوش درخشــیدند. فصل جاری لیگ نیز که به پایان رسید قطعا به همین شکل می باشــد و از دل لیگ نفراتی به اردوی تیم ملی راه پیدا می کنند.

بابایی با اشاره به برگزاری لیگ تصریح کرد: بسیاری از تیم ها پیشنهاد دادند که رقابت ها به صورت رفت و برگشت پیگیری شود اما متاسفانه به دلیل محدودیت زمانی که 
داشتیم این موضوع امکان پذیر نبود. خدا را شکر رضایت تیم ها جلب شد و رقابت های نزدیک و پایاپایی را شاهد بودیم که پیش بینی سکونشینان اصال امکان  پذیر نبود.
وی در پاسخ به این سوال که قرعه  کشی لیگ  های دو مرحله ای به چه صورت است؟ گفت: تیم  های اول تا چهارم دوره قبل در دو گروه قرار می گیرند و قرعه  کشی 

دیگر تیم ها نیز به صورت تصادفی انجام شد.
بابایــی خاطرنشــان کــرد: طــی ســال هایی کــه مدیریــت اجرایــی لیــگ را برعهــده داشــتم شــاهد تزریــق نفراتــی بودیــم کــه از اردوی تیم ملی 
بــه لیــگ راه پیــدا کردنــد کــه ایــن مهــم نشــان می دهــد ســرمایه گذاری خوبــی از ســوی فدراســیون در ایــن بخــش صــورت گرفتــه اســت. 
مدیر اجرایــی جام آینده ســازان لیگ در پایــان گفت: تیم های حاضر پیشــنهاد دادند که ســال آینده مســابقاتی را بــرای تیم هایی که به مرحلــه نهایی راه 
پیــدا نکرده اند برگــزار کنیم تا از میــان آنها نیز تیم های برتر معرفی شــوند؛ این پیشــنهاد با مســئولین فدراســیون مطرح خواهد شــد و در صــورت امکان 
برگــزاری و موافقت ایــن طرح اجرایی می شــود. تمام تــالش خود را بــه کار خواهیــم گرفت تــا تغییراتی را انجــام دهیم که لیــگ بهتر از قبل برپا شــود.







قهرمانی پومسه روهای 
راهیان در لیگ برتر

در پایان ششمین دوره لیگ برتر پومسه مردان »جام ستارگان« تیم راهیان کاپ قهرمانی را باالی سر برد، تیم شهرداری 
سمنان نایب قهرمان شد و پرشیان فوالد اصفهان عنوان سومی را کسب کرد.

ششمین دوره لیگ برتر پومسه »جام ستارگان« مردان با حضور 120 پومســه رو در سه بخش انفرادی استاندارد، تیمی 
استاندارد و انفرادی ترکیبی پس از برگزاری 16 هفته، روز 28 دی ماه به پایان رسید.

رقابت ها در بخش انفرادی در رده های ســنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 
سال، 41 تا 50 سال، 51 تا 60 سال، 61 تا 65 سال و باالتر از 65 سال پیگیری شد. در بخش ترکیبی رده های سنی کمتر 
از 14 ســال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالی 31 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 به اجرای فرم پرداختند.
در پایان این دوره از مسابقات تیم راهیان تهران برای سومین سال متوالی عنوان قهرمانی را کسب کرد، شهرداری سمنان 

بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تیم های پرشیان فوالد اصفهان و هیات تکواندو گیالن به ترتیب سوم و چهارم شدند.



قهرمانی پومسه روهای 
راهیان در لیگ برتر
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اسامی مدال آوران »بخش انفرادی« 

اسامی مدال آوران »بخش ترکیبی« 

رده سنی کمتر از 12 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

پرشیان فوالد اصفهانمتین صالحی اول
باشگاه راهیان تهرانسیدمحمدحسین حسینی دوم
هیات تکواندو استان همدانبهراد حیدریان سوم
هیات تکواندو استان همدانعلی سان فریدون مهر سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

شهرداری سمنانیاسین زندی اول
هیات تکواندو گیالنطاها روشنی مبارکی دوم
راهیانمحمد مهدی زمینی سوم
راهیانمحمدحسین زارعیسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

باشگاه راهیان تهرانمحمدعلی عباس نژادیان اول
راهیانرضا نظری دوم
پرشیان فوالد اصفهانرضا بابایی سوم
راهیانمرتضی زنده دل سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

راهیانکوروش بختیار اول
راهیانامیررضا مهربان دوم
راهیانعلی سهرابی سوم
راهیانحمید نظری سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

شهرداری سمنانیاسین زندی اول
شهرداری سمنانمحمدرضا عزیزی دوم
پرشیان فوالد اصفهانمتین صالحی سوم
هیات تکواندو خراسان رضویمحمد پیوندی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

شهرداری سمنانعلی سلمانی اول
هیات تکواندو فارساکبر فروزان دوم
شهرداری سمنانمهدی صمدیان تبار سوم
پرشیان فوالد اصفهانمنصور امامیان فر سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

پرشیان فوالد اصفهانمحمد تقی حاتمی اول
هیات تکواندو گیالنسیدحسین موسی نیا دوم
هیات تکواندو یزدسیدمحمود تفاخ سوم
هیات تکواندو البرزحسین دهقان فر سوم

رده سنی 51 تا 60 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

باشگاه راهیان تهرانحسینعلی نظری اول
باشگاه راهیان تهراننادر خدامرادی دوم
هیات تکواندو گیالنابراهیم خاوری دانشور سوم
پرشیان فوالد اصفهانعلی برزگری سوم

رده سنی 61 تا 65 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

باشگاه راهیان تهرانعباس رضایی اول
باشگاه راهیان تهرانمهدی کاشانیان دوم
باشگاه راهیان تهرانفیروز اسبقی سوم
باشگاه راهیان تهرانمنصور خاندان سوم

رده سنی باالی 65 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

هیات تکواندو کالنشهر تبریزعلی اکبر محمدی اول
باشگاه راهیان تهرانسیدجواد محسنی دوم
باشگاه راهیان تهراناکبر حاجی غالمرضا ضرابی سوم
باشگاه راهیان تهرانهدایت آریان فر سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

باشگاه راهیان تهرانمحمدامین گماریان اول
باشگاه راهیان تهرانمرتضی زنده دل دوم
هیات تکواندو گیالنمحمد صبوری سوم
باشگاه راهیان تهرانمحمد مهدی کرمی سوم

برترین ها 

بهترین داور: داوود قارداشخانی )زنجان(
بهترین  سرمربی: حسینعلی نظری )تیم راهیان(

فني ترین بازیکن:علی سلمانی )تیم شهرداری سمنان(
تیم اخالق: هیات تکواندو خراسان رضوی

بهترین سرپرست: علیرضا جالبی )راهیان(
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اسامی مدال آوران »بخش تیمی« 
رده سنی کمتر از 14 سال

باشگاهمقام

 باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان اول
 پرشیان فوالد اصفهان دوم
  باشگاه راهیان تهرانسوم
 هیات تکواندو خراسان رضویسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
باشگاهمقام

  باشگاه راهیان تهراناول
 پرشیان فوالد اصفهان دوم
هیات تکواندو خراسان رضوی سوم
 باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
باشگاهمقام

  باشگاه راهیان تهراناول
 پرشیان فوالد اصفهان دوم
 باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان سوم
هیات تکواندو فارسسوم

رده سنی باالی 31 سال
باشگاهمقام

 باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان اول
 پرشیان فوالد اصفهان دوم
هیات تکواندو گیالن سوم
هیات تکواندو یزدسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

راهیانکوروش بختیار اول
هیات تکواندو گیالنسیدعلی موسی نیا دوم
هیات تکواندو فارسسیدحمیدرضا ناجی سوم
هیات تکواندو خراسان رضویحمیدرضا حاتمیسوم

رده سنی باالی 31 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

شهرداری سمنانعلی سلمانی اول
هیات تکواندو خراسان رضویعلیرضا هاشمی دوم
شهرداری سمنانمهدی صمدیان تبار سوم
پرشیان فوالد اصفهانامین رودحله سوم

در این دوره شاهد درخشش بازیکنان جویای نام و آینده دار بودیم

علــی اشــرف قنبــری مدیراجرایــی لیگ 
برتر پومســه مــردان در خصــوص این دوره 
از مســابقات گفت: رقابت ها بــا حضور 120 
پومسه رو از 15 مردادماه آغاز و با پیگیری 16 
هفته )رفت و برگشت( در نهایت برترین های 
ایــن رویــداد مشــخص و معرفی شــدند.

وی افــزود: در این دوره تمامی ملی پوشــان 
اعزامی به مســابقات قهرمانی آسیا، بازی های 
آسیایی و قهرمانی جهان 2018 حضور داشتند 
که این مهم سطح فنی لیگ را به صورت قابل 
توجهی ارتقاء داده بــود؛ رقابت های جذابی را 
شاهد بودیم و تکواندوکارانی که سابقه حضور 
در تیم ملی را داشتند ســعی می کردند برای 
دفاع از عنوان های خود در میادین بین المللی 
فاصلــه خود را بــا رقیبــان بیشــتر نمایند.

مدیراجرایــی لیــگ اینطــور ادامــه داد: 
بــا تصمیــم ســازمان لیــگ در ایــن دوره 
رقابت هــای لیــگ برتــر و دســته یــک به 

صورت جــدا پیگیری شــدند که رضایــت تیم ها 
را نیز به همراه داشــت. همچنین برای نخســتین بار در تاریخ لیگ، پومســه ترکیبی هم برگزار شــد کــه ترکیبی از فرم اســتاندارد، نیو پومســه و ابداعی بود.
وی افــزود: خدا را شــکر در این دوره نیز قضاوت هــا خوبی را در بخش فرم های جدید پومســه شــاهد بودیم که این مهــم با تالش کمیته داوران حاصل شــد. 
قنبــری در ادامــه بیــان کــرد: ششــمین دوره جــام ســتارگان در حالــی بــه پایــان رســید کــه در ایــن دوره شــاهد درخشــش پومســه روهای 
شــد. زهــای پرقدرت تــر پومســه در عرصه هــای مختلــف می با و یــن مهــم نویدبخــش ر یــم کــه ا ر بود ا ینــده د م و آ یــای نــا جو
مدیراجــرای لیــگ برتــر پومســه مــردان در پایــان گفــت: حضــور و حمایــت خانواده هــا در لیــگ پومســه قابــل تقدیــر می باشــد؛ از تمامــی 
سرپرســتان، مربیــان، بازیکنــان، باشــگاه های حاضــر در لیــگ، کمیتــه هــای فدراســیون و... کــه در برگــزاری شایســته لیــگ ســهم شایســته ای 
داشــتند تشــکر می نمایــم و بــه تــک تــک مــدال آوران و قهرمانــان لیــگ تبریــک عــرض کــرده و تــداوم موفقیــت هایشــان را آرزو دارم.









پرشیان فوالد اصفهان بر سکوی 
قهرمانی »جام ستارگان« ایستاد

در پایان ششمین دوره لیگ برتر پومســه زنان »جام ستارگان« تیم پرشیان فوالد اصفهان عنوان قهرمانی این رقابت ها را 
بدست آورد و تیم های معراج و هیات تکواندو البرز به ترتیب بر سکوی نایب قهرمانی و سومی ایستادند.

ششمین دوره لیگ برتر پومسه »جام ستارگان« با حضور 66 پومسه رو در سه بخش انفرادی استاندارد، تیمی استاندارد و 
انفرادی ترکیبی طی 16 هفته در فدراسیون تکواندو برگزار شد و در نهایت 27 دی ماه به پایان رسید.

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 باالی 41 سال پیگیری شد. در بخش ترکیبی رده های سنی کمتر از 14 سال )استاندارد و ابداعی(، 15 تا 17 سال )ابداعی، 
استاندارد و نیوپومسه(، 18 تا 30 سال )استاندارد، ابداعی و نیوپومسه( و باالی 31 سال )ابداعی( 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 به اجرای فرم پرداختند.

در پایان این دوره از مسابقات، پومسه روهای تیم پرشیان فوالد اصفهان کاپ قهرمانی را باالی سر بردند، معراج نایب قهرمان 
شد و تیم های هیات تکواندو البرز و هیات تکواندو فارس به ترتیب سوم و چهارم شدند.
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برترین های این دوره 

بهترین داور: زهره طهماسبی زاده )فارس(
بهترین  سرمربی: مهسا مردانی )پرشیان فوالد اصفهان(
فني ترین بازیکن:آتوسا فرهمند )هیات تکواندو فارس(

تیم اخالق: هیات تکواندو شهرستان محمدیه قزوین
بهترین سرپرست: نوشین اژدری )هیات تکواندو فارس(

رده سنی کمتر از 12 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

پرشیان فوالد اصفهانشیما نساجی اول
هیات تکواندو البرزسما مریدی منفرد دوم
هیات تکواندو فارسمهسا پرخید سوم
پرشیان فوالد اصفهانفاطمه سلماني زاده سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

پرشیان فوالد اصفهانیاسمن لیموجی اول
شایستهمهدیث شیرمهد دوم
معراجساناز تقی پور سوم
معراجآیسا خورشیدیسوم

رده سنی 12 تا 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

معراجساناز تقی پور اول
پرشیان فوالد اصفهانزهرا خانیان دوم
پرشیان فوالد اصفهانفاطمه بهرامی سوم
پرشیان فوالد اصفهانفاطمه نصیری سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

معراجریحانه عمرانی مقدم اول
معراجراضیه آقایی دوم
پرشیان فوالد اصفهانمهتاب تاجی رستم آبادی سوم
پرشیان فوالد اصفهانفاطمه بیدکیسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

هیات تکواندو البرزسارا بوربور اول
پرشیان فوالد اصفهانفاطمه قاسمی دوم
هیات تکواندو البرزدالرام برنقوری سوم
معراجنگار اصغری سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

هیات تکواندو البرزدنیا یزدان جو اول
هیات تکواندو فارسساحل فرخ نژاد دوم
معراجمهدیه عقبائی سوم
معراجغزاله منوچهریسوم

رده سنی 31 تا 40 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

هیات تکواندو فارسآتوسا فرهمند پارسااول
پرشیان فوالد اصفهانسیده معصومه حسیني دوم
پرشیان فوالد اصفهانصفورا اردشیری سوم
پرشیان فوالد اصفهانفاطمه محمدعلیزاده سوم

رده سنی باالی 41 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

معراجنرجس شریفي اول
هیات تکواندو قمکبری سخایی دوم
هیات تکواندو البرزهمتا حاجیلوئی سوم
هیات تکواندو مازندرانکبری قنبرزاده سوم

اسامی مدال آوران »بخش انفرادی« 

اسامی مدال آوران »بخش ترکیبی«
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رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

پرشیان فوالد اصفهانزینب طغیانی اول
هیات تکواندو البرزفاطمه بیدکی دوم
معراجمبینا شریفی سوم
معراجذکیه مرادیسوم

رده سنی باالی 31 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

پرشیان فوالد اصفهانصفورا اردشیری اول
پرشیان فوالد اصفهانفاطمه محمدعلیزاده دوم
پرشیان فوالد اصفهانمنصوره احمدی سوم
پرشیان فوالد اصفهانآزاده عیدی وندی سوم

اسامی مدال آوران »بخش تیمی« 
رده سنی کمتر از 14 سال

باشگاهمقام

پرشیان فوالداصفهاناول
معراجدوم
پرشیان فوالداصفهان2سوم
هیات تکواندو استان چهارمحال و بختیاریسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
باشگاهمقام

 پرشیان فوالد اصفهان اول
معراجدوم
معراج الفسوم
هیات تکواندو استان فارسسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
باشگاهمقام

پرشیان فوالداصفهاناول
هیات تکواندو استان البرزدوم
معراجسوم
هیات تکواندو استان فارسسوم

رده سنی باالی 31 سال
باشگاهمقام

هیات تکواندو استان فارساول
هیات تکواندو شهرستان محمدیهدوم
ملی پوشان البرز سوم
المپیک گرگانسوم

ملکی: سطح فنی در این دوره پیشرفت چشمگیری داشت

نســترن ملکی مدیراجرایی لیگ برتر پومسه 
در خصــوص ایــن دوره از رقابت هــا گفت: 
ششــمین دوره مســابقات از 5 مردادمــاه با 
حضور 96 پومســه رو در قالب 17 تیم برگزار 
شــد که پس از برگزاری 16 هفتــه )رفت و 
برگشــت( در نهایت سکونشــینان این دوره 
از رقابت هــا مشــخص و معرفــی شــدند.

وی بــا اشــاره به ســطح فنی مســابقات در 
این دوره گفــت: با وجود اینکــه در این دوره 
حضور ملی پوشــان کمتری را شــاهد بودیم 
اما ســطح فنی پومســه روهای اســتان ها در 
ایــن دوره با پیشــرفت چشــمگیری همراه 
بود؛ رقابت میــان تیم ها بســیار نزدیک بود 
و تمام تیم ها بــا قدرت تــالش می کردند تا 
بتوانند بر ســکوی جام ســتارگان بایستند. 
مدیراجرایــی لیــگ در ادامه خاطرنشــان 
کرد: در این دوره نســبت به ســال گذشــته 
تغییراتی داشــتیم کــه بدون شــک می تواند در 
پیشــرفت پومســه کشــورمان تاثیر به ســزایی داشــته باشــد. ششــمین دوره این رقابت ها با پیگیری مســابقات پومســه نوین همراه بود که برای نخستین 
ســال برگزار شــد اما با اســتقبال خوبی همراه بود و شــرکت کنندگان توانســتند خود را محــک بزنند. خدا را شــکر به خوبــی توانایی های خــود را به ویژه 
در رده ســنی 15 تا 17 ســال به نمایش گذاشــتند و انشــاءاهلل با ســرمایه گذاری می توانند در میادین بــزرگ نیز عملکرد خوبــی از خود به نمایــش بگذارند.

ملکی در ادامه با اشــاره به اســتقبال از این دوره رقابت ها گفت: خدا را شــکر حضور تکواندوکاران بســیاری را در این رویداد شــاهد بودیم اما متاسفانه نسبت به 
ادوار گذشــته ملی پوشــان کمتری حضور داشــتند که شــاید اصلی ترین دلیل نبود حامیان مالی در این بخش باشد. قطعا اگر پومســه روها از نظر مالی حمایت 
شوند حضور ملی پوشان بیشــتری را شــاهد خواهیم بود که این موضوع جذابیت لیگ را دو چندان کرده و انگیزه تکواندوکاران تازه وارد نیز افزایش پیدا می کند.

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــدال آوری در میادیــن بیــن المللــی مختلــف باعــث جــذب ورزشــکاران بــه ایــن رشــته شــده و پومســه روها با 
انگیــزه بــاال در مســابقات لیــگ حضــور پیــدا می کنند تــا با بــه نمایــش گذاشــتن قابلیت هــای خــود بتواننــد بــه رویدادهای بــرون مــرزی اعزام 
شــده و بــرای کشورشــان افتخارآفرینــی کننــد. در ســال 2018 بــرای نخســتین بــار مســابقات پومســه در بازی هــای آســیایی برگزار شــد که دو 
نماینــده توانمنــد ایران موفق شــدند عنوان نایــب قهرمانی را کســب کنند و نشــان دادند کــه در هر رویــداد بزرگی می توانند با ســربلندی خارج شــوند.









قهـرمانی، برای جـام 
خلیج همیشه فارس
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16 سال از لیگ برتر تکواندو گذشت و برای دوره هفدهم، هشت تیم شهرداری 
ورامین، پاس قوامین، دانشگاه آزاد اســالمی، لوازم خانگی کن، تعاونی انقالب 
شهریار، پاالیش نفت آبادان، ملوان نداجا و صنعت مس کرمان گام به مسابقات 

گذاشتند.
شروعی دوباره

بعد از بازی های 2018 جاکارتا بود که انتظارها بسر رسید و سرانجام لیگ برتر 
یکی از قدیمی ترین لیگ های تکواندو از مهرماه آغاز به کار کرد. لیگی که در آن 
قهرمانان زیادی به تیم ملی معرفی شده اند و هنوز هم معتبرترین مسابقه داخلی 

این رشته محسوب می شود.
یک تصمیم فنی

هر طور شده همه مدعیان و قهرمانان تکواندو خود را به لیگ برتر می رسانند تا 
تنه به تنه با حریفان داخلی مبــارزه کنند. با تصمیم کادر فنی تیم ملی، از ملی 
پوشان هم خواسته شد در قالب تیم های خود در لیگ برتر به میدان بروند تا هم 
در شرایط مســابقه قرار بگیرند و آمادگی خود را از دست ندهند و هم انگیزه ای 

باشد برای جوانانی که سودای حضور در تیم ملی را در سر دارند.
البته که فریبرز عسکری و علی محمد بسحاق تقریبا در تمامی مسابقات حاضر 
شــدند و به آنالیز تکواندوکاران پرداختند، موضوعی کــه موجب انگیزه دیگر 

تکواندوکاران هم شد تا خود را بیشتر به کادر فنی تیم ملی نشان دهند.
رقابت برترین ها

ثابت شده که جذابیت لیگ برتر در قابل پیش بینی نبودن نتایج آن است. حضور 
چهره های مطرحی چون آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، پوریا عرفانیان، 
سعید رجبی، فرزان عاشورزاده و مهدی خدابخشی اعتبار بیشتری به مسابقات 
داد؛ هر چند که در نیم فصل دوم خدابخشی و عرفانیان به علت مصدومیت حضور 
نداشتند. تنها چهره غایب مسابقات هم سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی بود که 

ترجیح داد دورادور حریفان داخلی خود را آنالیز کند.
فرصتی برای خودنمایی 

عالوه بر اینکه لیگ برتر فرصتی است برای درآمدزایی تکواندوکاران و مربیان، 
تمرینی هم برای ورزشکارانی است که فرصت چندانی برای رویارویی و مبارزه با 
حریفان ندارند و از سویی دیگر فرصت عرض اندام به چهره های نوجوان و جوان 

را می دهد تا خود را برای یک مسابقه رسمی و حرفه ای در آینده آماده کنند.
آماده سازی در لیگ برتر

با توجه به در پیش بودن سه مسابقه بین المللی جام فجر، جام باشگاه های آسیا 
و جام ریاست فدراســیون جهانی، لیگ برتر طوری برنامه ریزی شد تا در زمان 
معین به پایان برسد و ملی پوشان و تیم های شرکت کننده هم بتوانند با خیال 

آسوده و به موقع برای مسابقات بین المللی آماده شوند.
همه اعتبار یک لیگ

می توان اعتبار لیگ برتر تکواندو را در بین تیم های ریشه دار پاس، دانشگاه آزاد 
و مس کرمان جستجو کرد و البته با مربیانی به نام؛ سیدنعمت خلیفه، مرتضی 
سلطانی، مجید عبدالرشیدی و مربیانی دیگر که سال ها در لیگ برتر به تکواندو 

ایران خدمت کرده اند. 
یک رکورد جالب

و سرانجام بعد از 14 هفته سخت و نفس گیر، این تیم شهرداری ورامین بود که 
با رکورد بدون شکست و در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ، جام هفدهم را 
باالی سر برد. تیمی که با کسب 12 برد، 2  تساوی و 38 امتیاز برای پنجمین بار 
روی سکوی قهرمانی ایســتاد و از لحاظ تعداد قهرمانی با دیگر مدعی مسابقات 
یعنی دانشگاه آزاد برابر شد. بعد از شهرداری ورامین هم تیم دانشگاه آزاد با 11 
برد، یک باخت، 2 تساوی و 35 امتیاز نائب قهرمان شد و لوازم خانگی کن هم با 

10 برد، 2 باخت، 2 تساوی و کسب 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
همه قهرمانان لیگ برتر 

از جمع تیم های حاضر در لیگ هفدهم دانشگاه آزاد با 13 دوره بیشترین حضور 
را دارد که صاحب پنج عنوان قهرمانی شده و شــهرداری ورامین هم با 6 دوره 
حضور برای پنجمین بار قهرمان مسابقات لقب گرفته است، پاس قوامین با چهار 
عنوان قهرمانی و لوازم خانگی کن هم با ســه دوره حضور، 2 عنوان سومی را در 
کارنامه دارد. تیم های شهرداری بندرعباس، هسا و فوالد ماهان اصفهان هم دیگر 
قهرمانان لیگ برتر محسوب می شوند که دیگر در این لیگ تیم داری نمی کنند.

5 شهر فعال
شــهرهای تهران، ورامین، کرمان، شــهریار و آبادان در لیگ برتر هفدهم تیم 
داشــتند و تیم های پاالیش و مس 2 تیم صنعتی کشــور هســتند که به رونق 

مسابقات کمک کردند.

جام خلیج فارس قهرمان خود را بعد از هفته ها شــناخت، جامی که سالها است قهرمانانش برای رسیدن به آن رقابت تنگاتنگی با 
هم دارند و این باربرای پنجمین مرتبه در دستان تکواندوکاران شهرداری ورامین جای گرفت.
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بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ دســته یک جوانان و بزرگساالن مردان 
»جام نقش جهان« "یادواره شهدای تکواندو مدافع حرم" با برگزاری 10 هفته 

به پایان رسید.
باشگاه مقاومت، باشــگاه یزدان، هیات تکواندو شمال شرق، شهرداری ورامین، 
نیروی زمینی ارتش و هیات تکواندو شهرستان ابهر تیم های حاضر در این دوره 

از مسابقات هستند.
در پایان این دوره از رقابت ها، هوگوپوشــان باشگاه مقاومت با کسب 19 امتیاز 

موفق شدند برای هشتمین مرتبه عنوان قهرمانی قدیمی ترین لیگ تکواندو را به 
خود اختصاص دهند؛ شــهرداری ورامین با 18 امتیاز نایب قهرمان شد و هیات 

تکواندو شمال شرق با 16 امتیاز برسکوی سومی ایستاد.
تیم های باشگاه یزدان، نیروی زمینی ارتش و هیات تکواندو شهرستان ابهر نیز 

به ترتیب در رده چهارم تا ششم قرار گرفتند.

برترین ها 

بهترین داور:فردین محمدعلی نژاد )مازندران(
بهترین  سرمربی: علی اشرف قنبری )باشگاه مقاومت(

فني ترین بازیکن:علی احمدی )هیات تکواندو شمال شرق(
تیم اخالق: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران

بهترین سرپرست: محمد رمضانی )هیات تکواندو شهرستان ابهر(

بیســت و چهارمین دوره لیگ دســته یک جوانان و بزرگســاالن مردان »جام نقش جهان« در حالی 
به پایان رســید که تیم باشــگاه مقاومت موفق شــد هشــتمین عنوان قهرمانی را به نــام خود ثبت 
نماید؛ شــهرداری ورامین بر ســکوی نایب قهرمانی ایســتاد و هیات تکواندو شــمال شرق سوم شد.
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تیم ها برای کسب سکوی »جام نقش جهان« با تمام توان جنگیدند

احمدی: هدفم کسب جواز حضور در اردوی تیم ملی است

غالمرضا عمرانــی مدیر اجرایی لیگ دســته 
یک تکواندو در خصوص ایــن دوره از رقابت ها 
گفت: بیســت و چهارمیــن دوره از رقابت های 
جام نقش جهان بــا حضــور 147 تکواندوکار 
در قالب 6 تیم پیگیری شــد و برای نخســتین 
بار از هر ســه رده ســنی نوجوانــان، جوانان و 
بزرگســاالن در ایــن دوره حضــور داشــتند.

وی افزود: شــاید نسبت به ســال های گذشته 
تعداد تیم هــا کمتر بــود اما رقابت هــا از نظر 
کیفــی واقعــا در ســطح باالیی قرار داشــت؛ 
تا هفته پایانــی هنوز جایگاه تیم ها مشــخص 
نبــود و همگی بــا انگیــزه و پرقــدرت برای 
کســب ســکو با یکدیگــر مبــارزه می کردند.

عمرانــی اینطور ادامــه داد: با توجــه به اینکه 
تیــم قهرمــان می توانــد در مســابقات جام 
باشــگاه های آســیا شــرکت کنــد تیم ها با 
نگیــزه دو چنــدان رو در روی یکدیگــر  ا
قــرار می گرفتنــد تــا بتوانند جــواز حضور 
در ایــن رویداد را کســب نمایند و برای کشورشــان 
افتخارآفرینــی کننــد؛ در نهایــت نیــز هوگوپوشــان باشــگاه مقاومت با کســب هشــتمین قهرمانــی حضور خــود در ایــن رقابت هــا را قطعــی کردند.

مدیراجرایی لیگ دســته یک خاطرنشــان کــرد: عالوه بر رقابت های جام باشــگاه های آســیا، فدراســیون تکوانــدو ایران میزبانی ســومین دوره مســابقات 
جام ریاســت فدراســیون جهانی و جــام فجر را برعهــده دارد که 20 نفر نخســت هفتــه پایانی رنکینگ نقــش جهان و همچنیــن 4 نفــر اول رنکینگ اوزان 
هشــت گانه هفتــه پایانــی می تواننــد در ایــن دو رویــداد بین المللــی شــرکت نماینــد و همیــن موضوع باعــث پویایــی بیش از پیــش لیگ شــده بود.

وی در پایــان گفــت: در پایــان دوره گذشــته لیــگ با مســئولین تیم هــا جلســه ای را برپا کردیــم تــا پیشــنهادات و انتقاداتشــان را مطرح نماینــد و ما 
بتوانیــم از آنهــا اســتفاده نماییم؛ این دوره نیز به همین شــکل پیگیری خواهد شــد تا انشــاءاهلل ســال آینده نیز مســابقات به بهترین شــکل برگزار شــود.

بیســت و چهارمین دوره مســابقات »جام نقــش جهان« در 
حالی بــه پایان رســید کــه علــی احمــدی در وزن پنجم 
)74- کیلوگرم( از تیم هیات تکواندو شمال شــرق توانســت 
عنوان فنی ترین بازیکــن را به خود اختصــاص دهد. وی در 
خصوص کســب این عنوان گفت: خدا را شــکر با 10 پیروزی 
و بدون باخــت در این رقابت ها توانســتم این عنــوان را در 
قدیمی ترین لیــگ تکواندو به نام خود ثبــت نمایم؛ این مهم 
با حضور دائمــی مربی ام در کنارم حاصل شــد چراکه انگیزه 
من را دو چندان کرده بود و از او به این خاطر تشــکر می کنم.

وی افــزود: ســطح فني مســابقات بســیار باال بــود؛ تیم  ها 
بــا آمادگــی کاملــی بــه مصــاف رقبایشــان می رفتند و 
تکوانــدوکاران نیــز بــا اجــرای تکنیک هــای مختلــف 
ســعي داشــتند توانمندي خــود را به رخ حریفان بکشــند.

فنی تریــن لیگ جــام نقش جهــان با اشــاره بــه هدفش 
گفــت: از رده ســنی خردســاالن در تکوانــدو فعالیــت 
می کنم؛ هدفــم کســب جــواز حضــور در اردوی تیم ملی 

لمپیــک اســت.  و پــس از آن بدســت آوردن مــدال ا
م  ر ا و میــد ، ا ا کســب کنــم نــی ر ما ن قهر ا نســتم عنــو ا ی نیــز تو ر ل جا ر ســا نــی کشــو ما ت قهر بقا ر مســا ن گفــت: د یــا ر پا وی د
ا بدهــم. ده و مربــی  خــود ر نــوا یــت خا نــم بــا کســب موفقیــت جــواب زحمــات و حما ا شــته باشــد و بتو وم دا نــد تــدا و یــن ر ا
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لیگ به سبک جدید
تکواندو بانوان وارد چهاردهمین دوره برگزاری لیگ شده است آن هم با حضور 
بیش از 200 تکوانــدوکار و 16 تیم. آماری مناســب به لحاظ تعداد شــرکت 
کنندگان و تیم ها که حتی در بخش مردان هم این تعداد تیم وجود ندارد. همین 
موضوع موجب شد تا برگزاری رقابت ها به شکل دیگری و به صورت 2 مرحله ای 
برنامه ریزی شود، به طوری که با پایان دور رفت از بین 16 تیم شرکت کننده، 8 

تیم برتر جدول رده بندی به مرحله دوم و دور برگشت راه یافتند.
2 غایب و 16 تیم

در حالیکه فصل قبل رقابت ها با قهرمانی تیم لوازم خانگی کن به پایان رسیده 
بود و تیم های بیمه رازی و دانشگاه الزهرا )س( هم جایگاه دوم و سوم را کسب 
کرده بودند، دیگری خبری از تیم های رده دوم و ســوم جدول نشد و در مقابل 
تیم های داتیس یزد، بنیاد گیالن، ققنوس، لوازم خانگی کن، آینده سازان کن، 
هیات های شمیرانات، تهران، البرز، ورامین، شمال شرق و جنوب غرب تهران، 
گلستان، چهارمحال و بختیاری، جنو ب شرق، کرج و بهار حضور داشتند. تیم لوازم 
خانگی کن هم یک پای ثابت لیگ های بانوان در سال های اخیر بشمار می رود.

قهرمانی دوباره لوازم خانگی کن
در پایــان این دوره از رقابت ها همچون فصل قبل، تیــم لوازم خانگی کن با 19 
امتیاز قهرمان شد، بنیاد گیالن با 17 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و 

داتیس یزد با 14 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. تیم های آینده سازان لوازم خانگی 
کن، ققنوس، هیات کرج، هیات گلســتان و هیات جنوب غرب هم به ترتیب در 

رده چهارم تا هشتم قرار گرفتند.
یک لیگ و چند هدف

لیگ چهاردهم بعد از حضور تیم ملی در بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا برگزار 
شد که هدف اصلی آن آماده سازی تکواندوکاران برای حضور در مسابقات جهانی 
و شرکت کنندگان جوان و نوجوانان برای حضور در مسابقات رده های سنی آسیا 
بود. هر چند که اوایل لیگ برخی تکواندوکاران جوان در المپیک جوانان بوئنوس 
آیرس هم شرکت کردند و اتفاقا نتایج خوبی در کارنامه تکواندو به ثبت رساندند. 
با این حال از دل همین لیگ بود که عیار تکواندوکاران مشخص شد، آمادگی ها 
بدست آمد و هر بازی برای شرکت کنندگان حکم مسابقه تدارکاتی داشت. در 
نهایت هم تکواندوکاران برتر رنکینگ ســهمیه خوبی برای شرکت در مسابقات 

کشوری و انتخابی تیم ملی بدست آوردند.
انتخاب بهترین ها و افزایش انگیزه ها

برگزارکنندگان لیگ هر هفته بهترین های مسابقات را معرفی می کنند و در پایان 
فصل هم بهترین های لیگ مشخص می شوند.

برترین ها 

بهترین داور:زهرا کریمی )اصفهان(
بهترین  سرمربی: ریحانه فوالدی )لوازم خانگی کن(

فني ترین بازیکن:یلدا ولی نژاد )بنیاد گیالن(
تیم اخالق: ققنوس جویبار

بهترین سرپرست: زینب جرنگیده )بنیاد گیالن(

تکواندو بانوان موفقیت هایش را باید مدیون نگاه برابر به بخش مردان و بانوان بداند، به جز صرف هزینه 
در تیم های ملی، در بخش باشگاهی هم لیگ تکواندو بانوان به طور منظم و با برنامه اجرا می شود.
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خوانساری: استقبال خوبی را شاهد بودیم

ولی نژاد: سعی کردم با فکر مبارزه کنم/ هدفم حضور در مسابقات جهانی است

زهرا خوانســاری مدیر اجرایی لیگ 
جوانان و بزرگساالن زنان در خصوص 
چهاردهمیــن دوره رقابت های جام 
کوثر گفت: با توجه بــه برنامه ریزی 
که از ســنین پایــه بــرای حضور 
تکواندوکاران در لیگ در نظر گرفته 
شده است، ســطح فنی هوگوپوشان 
دختر کشورمان پیشرفت چشمگیری 
داشــت. این دوره رقابت ها در حالی 
برگزار شد که اســتقبال خوبی را از 
ســوی تیم ها شــاهد بودیم و بیش 
از 450 تکوانــدوکار در 16 تیــم با 
یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد.

وی افزود: تیم ها در تمامی ســطوح 
فنی حضــور داشــتند و 4 تیم نیز 
برای نخســتین بار در لیگ شرکت 
کردند. رقابت ها در مرحله دوم بسیار 
ســنگین بود و تا هفتــه آخر اصال 
نمی شــد پیش بینی کرد که تیم ها 
در چــه جایگاهی قــرار می گیرند. 

مدیراجرایی لیگ تصریح کرد: جذابیت مسابقات در مرحله دوم لیگ بسیار زیاد بود چراکه بعضی ملی پوشانی از تیم ها آزاد شدند و در میان تیم های مختلف پخش گردیدند.

خوانســاری در پایان گفــت: برنامه هایی را برای برگزاری هرچه بهتر لیگ در ســال آینــده در نظر گرفتیم و امیــدوارم بتوانیم این برنامه هــا را عملیاتی نماییم.

در پایــان چهاردهمیــن دوره لیــگ جوانان و 
بزرگســاالن زنان »جام کوثر«، یلــدا ولی نژاد 
موفق شــد عنوان فنی ترین بازیکن را کســب 
نمایــد؛ وی در خصــوص کســب ایــن عنوان 
گفت: نخســتین سال اســت که در رقابت های 
رده ســنی بزرگســاالن حضور دارم؛ واقعا سطح 
فنی مبارزات با رده ســنی نوجوانان متفاوت بود 
و رقابت های ســنگینی را پشت ســر گذاشتم.
هوگوپوش تیم بنیاد گیالن گفت: موفق شــدم 
بدون باخت و با کســب 110 امتیــاز فنی ترین 
بازیکــن »جام کوثــر« لقــب بگیرم؛ بســیار 
خوشحالم که توانستم این عنوان را کسب نمایم؛ 
بدســت آوردن این مهم را مدیون آرامشــم در 
میدان هســتم چراکه ســعی کردم مبارزاتم را 
مدیریــت کرده و بــی فکر کاری انجــام ندهم. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزات روز پایانی 
لیگ حکم رقابت های انتخابی را داشــت و تمام 
تکواندوکاران به دنبال اثبــات توانایی های خود 
بودند؛ خدا را شکر موفق شدم جواز حضور در اردوی تیم ملی را کســب نمایم و تمام تالشم را می کنم تا بتوانم جزء ترکیب اعزامی به مسابقات جهانی 2019 باشم.









تیم محصوالت لبنی البرز 
بر سکوی قهرمانی 
»جام نشاط« ایستاد



19      شماره 19      شماره 19 1397مهر- اسفند 1397مهر- اسفند 1397

September - March 2018 -2019

تکــوانــدو TAEKWONDO

172

دیدارهای مرحله پایانی لیگ دسته یک پومسه در گروه مردان با حضور نفرات و 
تیم های واجد شرایط راه یافته به این مرحله روز 5 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو 

برگزار و سکونشینان این رویداد مشخص شدند.
مسابقات گروه مردان با حضور 175 پومســه رو در بخش های انفرادی، تیمی و 
ابداعی و در رده های سنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 
30 سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال و باالی 51 سال پیگیری شد. در بخش 
ابداعی رده های سنی کمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال و 18 تا 30 سال به اجرای 

فرم پرداختند و در بخش تیمی  نیز مســابقات میان رده های سنی کمتر از 14 
سال، 15 تا 17 سال و 18 تا 30 سال انجام شد.

در پایان این دوره از مســابقات، تیم محصوالت لبنی البرز بر ســکوی قهرمانی 
ایستاد، احیاء سپاهان اصفهان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و پومسه روهای 
تیم های شهرســتان اصفهان و بایوران البرز به ترتیب عنوان سومی و چهارمی 

این رویداد را کسب کردند.

برترین ها 

بهترین داور: محمد محلوجی )تهران(
بهترین  سرمربی: سینا قزل احمد )محصوالت لبنی البرز(

فني ترین بازیکن:علیرضا قنبرپور )بایوران البرز( 
تیم اخالق: هیات تکواندو همدان 

بهترین سرپرست: عباس یوسفی )هیات تکواندو شهرستان اصفهان(

رده سنی کمتر از 12 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

احیاء سپاهان اصفهانامیرحسین اسماعیلی اول
محصوالت لبنی البرزبهداد نقی ئی دوم
هیات تکواندو گیالن امیرعلی علیزاده سوم
بایوران البرزسامیار صالحی سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

محصوالت لبنی البرزمحمدرضا محمودیاول
هیات تکواندو شهرستان اصفهانمحمدامین ابراهیم زاده دوم
محصوالت لبنی البرزحسین جعفرلو سوم
هیات تکواندو شیرازسیداحسان صداقت سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

محصوالت لبنی البرزآرمین اسدی اول
محصوالت لبنی البرزعرفان خرسندی دوم
محصوالت لبنی البرزمحمدمهدی اکبری سوم
بایوران البرزمحمدجواد حسینی سوم

رده سنی باالی 51 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

محصوالت لبنی البرزابراهیم لطفی اول
هیات تکواندو تهرانفرهاد خوش پسند دوم
بایوران البرزفرشاد مکوندی سوم
هیات تکواندو مازندرانحسین اسماعیل پور سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

بایوران البرزسارا بوربور اول
هیات تکواندو شهرستان اصفهانامیرحسین سلطانی دوم
محصوالت لبنی البرزحسین بزرگی سوم
محصوالت لبنی البرزعلیرضا رستمی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

بایوران البرزجواد طوالبی اول
محصوالت لبنی البرزمجتبی عالیپور دوم
هیات تکواندو شهرستان اصفهانسیدعبداهلل حسینی سوم
هیات تکواندو شهرستان اصفهانمحمد مظفری سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

احیاء سپاهان اصفهانحسین افسری اول
هیات تکواندو مازندراننظر سلمانی دوم
محصوالت لبنی البرزعلیرضا خلیلی سوم
بایوران البرزمجید گلیج سوم

اسامی مدال آوران »بخش انفرادی« 

با پایان سیزدهمین دوره لیگ دسته یک پومسه مردان »جام نشاط«، پومسه روهای محصوالت لبنی البرز قهرمان شدند؛ 
تیم احیاء سپاهان اصفهان بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و هیات تکواندو شهرستان اصفهان عنوان سومی را کسب کرد.
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رده سنی کمتر از 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

هیات تکواندو شهرستان اصفهانیاسین اکبری اول
بایوران البرزامیرحسین باسامی دوم
محصوالت لبنی البرزمهران میرزانژاد سوم
احیاء سپاهان اصفهانمهدی شواخی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

هیات تکواندو خوزستانحامد کوهی اول
هیات تمکواندو همداندانیال زینلی دوم
احیاء سپاهان اصفهاناحمد منصوری سوم
محصوالت لبنی البرزآرمین اسدی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

احیاء سپاهان اصفهانمحمدحسین خدادادی اول
محصوالت لبنی البرزاحمدرضا نجفی عرب دوم
هیات تکواندو شهرستان اصفهانمحمدامین سلیمیان ریزی سوم
هیات تکواندو خوزستانامیرحسین سلطانی سوم

اسامی مدال آوران »بخش ترکیبی«

اسامی مدال آوران »بخش تیمی«
رده سنی کمتر از 14 سال

باشگاهمقام

هیات تکواندو شهرستان اصفهاناول
هیات تکواندو استان اصفهان )احیا سپاهان الف(دوم
بایورانسوم
راهیانسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
باشگاهمقام

راهیاناول
هیات تکواندو استان اصفهان )احیا سپاهان الف(دوم
بایورانسوم
راهیان بسوم

رده سنی باالی 31 سال
باشگاهمقام

هیات تکواندو شهرستان اصفهاناول
راهیاندوم
هیات تکواندو استان همدان سوم
بایورانسوم



معراج قهرمان 
»جام نشاط« 
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دیدارهای مرحله پایانی لیگ دســته یک پومسه در گروه زنان با حضور نفرات و 
تیم های واجد شرایط راه یافته به این مرحله روز 5 بهمن ماه در فدراسیون تکواندو 

برگزار و سکونشینان این رویداد مشخص شدند.
این رقابت ها با حضور 200 پومسه رو در سه بخش انفرادی، تیمی و ابداعی و در 
رده های ســنی کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال 
و 31 تا 40 سال پیگیری شد. در بخش ابداعی رده های سنی کمتر از 14 سال، 

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

باالی 31 سال پیگیری شد.
در پایان این دوره از مســابقات، پومسه روهای تیم معراج کاپ قهرمانی را باالی 
سر بردند، پارس گیت نایب قهرمان شد و تیم های هیات تکواندو شهرستان نجف 

آباد و باشگاه یزدان به ترتیب سوم و چهارم شدند.

برترین ها 

بهترین داور: شبنم میرزایی )مازندران(
بهترین  سرمربی: بدری اسدی )معراج(

فني ترین بازیکن:هانیه قلی زاده )معراج( 
تیم اخالق: فوالدشهراصفهان 

بهترین سرپرست: مهرآرا مردانخانی )پارس گیت(

رده سنی کمتر از 12 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنتبسم ثابت مبرهن طلب اول
البرزمبینا رییسی دوم
البرزحنانه داودی سوم
البرززینب شهریاری سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

اصفهانملیکا قربانی اول
اصفهانمعصومه طالع بیاتی دوم
اصفهانفاطمه رفیعا سوم
اصفهانحدیثه رحیم پور سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانهانیه قلی زاده اول
اصفهانزینب بقایی دوم
اصفهانزهرا رحیمی سوم
اصفهانزهرا بهرامی سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانمائده ناصری اول
گیالنفاطمه ستوده دوم
گیالنغزاله رییس اوژن سوم
اصفهانشمیم قربانی سوم

رده سنی 31 تا 40 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

همدانعاطفه محمدعلیزاده اول
البرزاعظم واحدی دوم
تهرانزهرا رفیع سوم
تهرانندا محمدی سوم

اسامی مدال آوران »بخش انفرادی« 

در پایان یازدهمین دوره لیگ دسته یک پومسه زنان »جام نشاط«، تیم معراج عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کرد؛ 
تیم های پارس گیت و هیات تکواندو شهرستان نجف آباد به ترتیب بر سکوی نایب قهرمانی و سومی ایستادند.
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رده سنی کمتر از 14 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانآفاق شاهین اول
البرزحنانه داودی دوم
تهرانآیسا باباپور سوم
اصفهاننگین خدادادی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

تهرانمهسا غالمحسین زاده اول
اصفهانزهرا بهرامی دوم
تهرانسیده سپیده پارسا سوم
فارسزهرا حیدری سوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیمنام نام خانوادگیمقام

گیالنفاطمه ستوده اول
تهرانرعنا شاهین دوم
یزدزهرا شیرازی سوم
سیستان و بلوچستان  سحر وزیری سوم

اسامی مدال آوران »بخش ابداعی«

اسامی مدال آوران »بخش تیمی«
رده سنی کمتر از 14 سال

باشگاهمقام

معراجاول
نام آوران پایتختدوم
هیات تکواندو شهرستان تیران و کرون الف سوم
پارس گیت یکسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
باشگاهمقام

ملی پوشان البرز یکاول
پارس گیتدوم
معراجسوم
هیات تکواندو شهرستان نجف آباد الفسوم

رده سنی باالی 31 سال
باشگاهمقام

هیات تکواندو شهرستان نجف آباد اول
پارس گیت یکدوم
هیات تکواندو خراسان رضوی سوم
هیات تکواندو شهرستان تیران و کرونسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
باشگاهمقام

هیات تکواندو شهرستان نجف آباد الفاول
معراجدوم
هیات تکواندو شهرستان تیران و کرون الف سوم
هیات تکواندو شهرستان نجف آباد بسوم
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تکواندو جزء بهترین 
فدراسیون های ورزشی در 

بحث شفافیت مالی است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان؛ 

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون روز 3 بهمن ماه با حضور ژاله فرامرزیان معاون 
توســعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، ســید محمد پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو کشورمان، مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع وزارت 
ورزش، اصغر رحیمی نماینده کمیته ملی المپیک، عباس موسوی بازرس، یزدان 
موید نیا نایب رییس فدراسیون، زهرا سروی نایب رییس بانوان، همچنین روسای 
هیات های استانی و سایر اعضای مجمع در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در ابتدا پس از تالوتی چند از کالم اهلل مجید توســط محمد حسن غالمی قاری 
برتر مســابقات قهرمانی تکواندو و قرآنی، رییس فدراســیون بــه ارایه گزارش 
عملکرد سال 1397 پرداخت و سپس حسابرس، خزانه دار و بازرس نیز گزارش 
خود را به اعضای مجمع ارائه دادند، در ادامه نیز روســای هیات ها مسائل خود 

را مطرح کردند.
ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه 
بسیار خرســندم که در جمع خانواده رشته ای حضور دارم که طی سالیان اخیر 
مدال آوری آنها موجبات خوشحالی مردم و سرافرازی و سربلندی کشور ایران 
را فراهم کرده است افزود: افتخار این را داشتیم که در بازی های آسیایی جاکارتا 
کنار مسئوالن و ورزشکاران تکواندو باشم و زمانی که تالش، فعالیت و پیگیری 

آنها را دیدم احساس سربلندی کردم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: تکواندو جزء 
بهترین فدراسیون های ورزشی در بحث شــفافیت مالی است. گزارش مالی که 
ارائه شد به خوبی توانست صحت و نواقص را تفکیک کند و خزانه دار و بازرس نیز 
خیلی خوب مسائل را مطرح کردند و امیدوارم نواقص جزئی نیز با روند سالمی 

که در این فدراسیون وجود دارد به حداقل برسد.
فرامرزیان اینطور ادامه داد: اصول کلی و فعالیت هیات های ورزشی رشته پرافتخار 
تکواندو ناشی از همین دقت ها و موفقیت های ارزشمند است. تعداد ورزشکاران 
سامان یافته در این رشته اسباب سربلندی کشور است. مواردی که از سوی شما 
عزیزان مطرح شد حق ورزش ایران و این رشته می باشد و حداقل هایی است که 
دولت باید در اختیار جامعه و مردم قرار دهد. ما نیز تالش خود را به کار گرفتیم 
مجموعه منابع مالی، امکانات و فرصت های اقتصــادی را برای اقدامات موثرتر 

توسعه دهیم. 
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانــان در پایان در خصوص 
بازی های المپیک 2020 نیز گفت: در ستاد بازی ها همه تالشمان این است که 
مدیریت، کادرفنی و ورزشکاران نگرانی و دغدغه ای نداشته باشند و امیدواریم 

منابع الزم را برای تحقق این هدف فراهم نماییم.
در پایان نیز از دکتر محمد احسنی فروز دبیر اسبق فدراسیون تقدیر شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان گفت: تکواندو جزء بهترین فدراسیون های ورزشی در بحث شفافیت مالی است، گزارش مالی که ارائه شد به 
خوبی توانست صحت و نواقص را تفکیک کند و خزانه دار و بازرس نیز خیلی خوب مسائل را مطرح کردند.
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حضور سفیران کمپین اهدای عضو 
در مسابقات تکواندو

 با توجه به اســتقبال چشــمگیری که تاکنون از این کمپین صورت گرفته و با 
پیگیری های کمیته فرهنگی فدراسیون، سفیران کمپین اهدای عضو به منظور 
رفاه حال تکواندوکاران داوطلب در سال 1397 در حاشیه برگزاری رقابت های 
لیگ و قهرمانی کشور در محل برگزاری رقابت ها حضور پیدا کردند تا شرایط برای 

تکواندوکارانی که عالقه مند به عضویت هستند، فراهم شود.
رونمایی از کارت اهدای عضو تکواندوکاران

در ادامه این امر خداپســندانه و فعالیت های مســتمر صــورت گرفته از کارت 
اختصاصی اهدای عضو تکواندو رونمایی شد.

این مراسم با حضور ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، مسعود 
مظاهری معاون واحد اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری، جعفر سطوتی 
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، مســعود امینی سرپرست 
دبیری فدراسیون، زهرا ســروی نایب رییس بانوان فدراسیون، آرش فرهادیان 
رییس سازمان تیم های ملی، فاطمه جاللی رییس کمیته فرهنگی فدراسیون، 
علی بیگی معاون شورای فرهنگی واحد اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری، 
کادرفنی تیم های ملی و ملی پوشان تکواندو کشورمان برگزار شد و 102 کارت 

متقاضیان اهدا گردید.

با توجه به اهمیت و ترویج فرهنگ اهداي عضو، فدراسیون تکواندو از سال 1394 کمپیني را با عنوان " نفس قهرمان" در راستاي این 
امر خداپسندانه به مرحله اجرا در آورده که تاکنون بیش از 500 تکواندوکار از سراسر کشور عضویت خود را در این طرح اعالم کردند.
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ایران، میزبان دوره بین المـــــللی مربیگری تکـواندو
هفتاد و پنجمین دوره بین المللی مربیگری تکواندو با حضور بیش از 210 مربی 
و زیر نظر مدرسان فدراسیون جهانی از 25 اسفندماه به مدت 5 روز به میزبانی 

فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار شد.

»کو کوانگ مون« رییس مرکز آکادمی کوکی وان، »ســئو یئونگائه«، »ســئو 
مینهاک« و »ایوم جائه یونگ« مدرسین این دوره بین المللی مربیگری بودند.

شــرکت کنندگان در این دوره پس از قبولی در دروس تئوری و عملی موفق به 
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ایران، میزبان دوره بین المـــــللی مربیگری تکـواندو
دریافت مدرک مربیگری بین المللی شدند و همچنین مربیان درجه 3 به 2 )در 
صورت داشتن دان 6 کوکی وان( و مربیان درجه 2 به یک )در صورت داشتن دان 

8 کوکی وان( ارتقاء پیدا کردند.

پیش از این ســه دوره مربیگری بین المللی، بهمن ماه سال 1392، مهرماه سال 
1395 و اسفندماه سال 1396 در کشورمان برگزار شده است.
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صالحی امیری: 
تکواندو همواره 

عامل سرافرازی و 
افتخار ایران است

مراســم اختتامیه دوره بین المللی مربیگری روز 25 اســفندماه با حضور دکتر 
سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، سیدمحمد پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو کشورمان، زهرا سروی نایب رییس بانوان و »کو کوانگ مون« 

رییس مرکز آکادمی کوکی وان برگزار شد.
در ابتدا ســیدمحمد پوالدگر ضمن خیر مقدم به رییــس کمیته ملی المپیک 
گفت: فدراسیون تکواندو در سال 1397 با برگزاری 6 رویداد بین المللی رکورد 
جدیدی را ثبت کرد؛ ما فروردین ماه بیســت و نهمین دوره مسابقات جام فجر 
که قدیمی ترین تورنمنت در آســیا می باشد و هشــتمین دوره رقابت های جام 
باشگاه های آسیا را برگزار کردیم. در اسفندماه نیز 4 رویداد بین المللی را در کمتر 
از یک ماه میزبانی کردیم که این مهم کمترین ثمره وفاق و همدلی است که در 

خانواده بزرگ تکواندو وجود دارد.
وی افزود: بسیار خوشحالم که این شرایط برای تک تک شما فراهم شد تا قدم های 
بلندی را به سمت جهانی شــدن بردارید و امیدوارم به دنبال ارتقای دانش فنی 
خود بتوانید جامعه تکواندو ایران را نیز متحول نمایید چراکه شما خود می دانید 

تا چه میزان در این امر تاثیرگذار هستید.
پوالدگر خاطرنشان کرد: امیدوارم از این دوره بهره کافی را برده باشید و زحمات 
شما و تالش های فدراسیون بتواند تکواندو ایران را به سمت به روز و فنی تر شدن 
پیش ببرد تا بتوانیم جایــگاه بزرگی که تکواندو ایــران در جهان دارد را حفظ 
نماییم. آخرین موفقیت فدراســیون تکواندو که امروز حاصل شد حضور دکتر 
صالحی امیری در جمع ما است و امیدوارم حضور ایشان در سال پیش از بازی های 
المپیک که سال حســاس و خطیری است بتواند کمک ویژه ای به ما بکند. همه 
مردم و مدیران ورزش از تکواندو توقع مدال آوری دارند و ما نیز همه تالش خود 
را می کنیم تا حضور شایسته ای در این رویداد بزرگ داشته باشیم و بتوانیم توقع 

به جا و به حق مردم را برآورده سازیم.
در ادامه »کو کوانگ مون« رییس مرکز آکادمی کوکی وان گفت: مرکز کوکی وان 
سعی کرده تا آموزش های خود را در بخش مربیگری و ارتقاء کمربند توسعه دهد و 
در این راستا نیز موفق بوده است. امیدوارم این آموزش ها بتواند گسترش تکواندو 
را به همراه داشته باشد و صلح جهانی ایجاد نماید. از تمامی مسئولین برگزاری و 

رییس کمیته ملی المپیک گفت: من به تکواندو امید زیادی دارم و معتقدم یکی از رشته هایی است که همواره عامل سرافرازی، افتخار و اهتزاز پرچم 
جمهوری اسالمی در سراسر جهان می شود.
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کسانی که ما را در برگزاری این دوره همراهی کردند صمیمانه تشکر می نمایم.
سپس دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک ضمن تبریک به حاضران 
در این دوره گفت: از برادر عزیزم سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، 
کادرفنی، مربیان، سرپرستان و همچنین کسانی که از مرکز جهانی کوکی وان 

این دوره را با عظمتی خاص برگزار کردند؛ تقدیر می نمایم.
وی افزود: ورزش جدای از بحث حرفه ای و قهرمانی، درس زندگی است تا انسان ها 
را در کنار یکدیگر قرار دهد؛ ورزش کانون عشق به خدا، دیگران و این سرزمین 
است و ورزشکاران نیز عامل غرور، غیرت و هویت ملی  هستند. شما مربیان این 
جامعه بزرگ هســتید که نگاه و رفتارتان برای جامعه تکواندو در سراسر کشور 
درس عبرت می باشد؛ شما آموزش می بینید تا به دیگران درس اختالق و رفتار 

بدهید و مطمئن هســتم در مجموعه بزرگ این رشته پرافتخار فضای اخالقی، 
انسانی و معرفتی وجود دارد.

رییس کمیته ملی المپیک گفت: به پایان سال نزدیک می شویم و برای تک تک 
شما عزیزان، خانواده ها و تمامی کسانی که در حوزه ورزش قهرمانی سراسر کشور 

تالش می کنند خواهان عزت و سالمتی هستم. 
وی در پایان گفت: مطمئن باشید وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همواره در 
کنار شما خواهد بود. من به تکواندو امید زیادی دارم و معتقدم یکی از رشته هایی 
است که همواره عامل ســرافرازی، افتخار و اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی در 
سراسر جهان می شود. انشاءاهلل شاهد درخشش بیش از پیش شما در عرصه های 

مختلف باشیم.
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امور استان ها

اموراستان ها

کمیته آموزش

مجمع سالیانه هیات تکواندو استان بوشهر برگزار شد

محسن مینا رییس هیات تکواندو استان هرمزگان شد

تدریس کرمی در سمینار کیوروگی چین

مجمع عمومی سالیانه هیات تکواندو استان با حضور محمد احسنی 
فروز دبیر فدراســیون تکوانــدو، بهروزیان فرد مدیــرکل ورزش و 
جوانان استان، آرش فرهادیان رییس کمیته امور استان ها و مجامع 
فدراسیون تکواندو، غالمرضا کشــتکار رییس، جعفر پوالدی دبیر 
هیات تکواندو استان و ســایر اعضای مجمع29 مهرماه 1398 در 

سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
غالمرضا کشتکار ضمن خیر مقدم به مهمانان به تشریح فعالیت های 
ورزشی ســال 96 پرداخت و گزارش کاملی از عملکرد مالی هیات 
استان را عنوان کرد؛ سپس تقویم ورزشی سال 97 نیز مورد بررسی 

قرار گرفت که تمامی موارد تصویب شد.
در پایان احسنی فروز دبیر فدراسیون تکواندو ضمن تقدیر و تشکر 
از همــکاری اداره کل ورزش و جوانان با هیات تکواندو اســتان، از 
پیشرفت و جذب هنرجویان تکواندوکار در استان به ویژه در بخش 
زنان و ارتقاء سطح کیفی و کمی هیات یاد کرد و آن را نقطه عطفی 

در طی سالیان اخیر دانست.

مجمع انتخاباتی هیات تکواندو اســتان هرمزگان روز سوم آبان ماه 
با حضور ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، مهدی 
مستجاب الدعوه نماینده وزارت ورزش و جوانان، محمودرضا امیاری 
مدیر کل ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان رییس امور استان ها 

و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضاي مجمع برگزار شد.
شاهین ایرانخواه، فرید آل معزز، محسن مینا، مهدی لطفی، وحید 
صالحی و علیرضا عبدی گل سفیدی کاندیداي انتخاباتي به منظور 
کســب عنوان ریاست هیات تکواندو اســتان بودند که با انصراف 4 
کاندیدا، رای گیری میان محســن مینا و فریــد آل معزز انجام و در 
نهایت مینا با کســب 12 رای از 15 آرای مأخوذه به مدت 4 سال به 

عنوان رییس هیات تکواندو استان هرمزگان انتخاب شد.
پیش از این علیرضا عبدی گل ســفیدی ریاســت هیات را برعهده 

داشت.

انجمن تکواندو چین، سمینار کیوروگی را با هدف پیشرفت تکواندو 
از 8 آبان ماه به مدت 3 روز در این کشور و با حضور و تدریس استاد 

کانگ شین چال برگزار کرد.
برای تدریس دو مدالیست المپیک ایران و کره جنوبی حضور داشتند 
که از یوسف کرمی قهرمان پرآوازه تکواندو کشورمان که برنز المپیک 
2004 لندن، 2 طال بازی های آسیایی، 2 طال و 2 برنز جهانی، یک 
طال و 2 نقره قهرمانی آسیا و .... را در کارنامه دارد نیز برای حضور در 

این کمپ آموزشی دعوت به عمل آمده بود.
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کمیته آموزش

سازمان
 تیم های ملی

سازمان 
تیم های ملی

ریاست

فدراسیون تکواندو ایران، میزبان آزمون بین المللی کوکی وان

حضور علیزاده در سومین گردهمایی قاره ای ورزشکاران آسیا 

سرپرست دبیری فدراسیون تکواندو منصوب شد

خدامی در کمپ تمرینی یونان

با پیگیری های صورت گرفته از ســوی کمیته آموزش فدراســیون تکواندو 
کشــورمان، ایران موفق شــد برای ســومین مرتبه میزبانی برگزاری آزمون 

بین المللی معادل سازي دان های ملی به بین المللی را کسب نماید.
این آزمون در آذرماه و به مدت 3 روز در مرکز جهانی تکواندو ایران برگزار شد 

و 120 تکواندوکاران در دو گروه مردان و زنان در آن شرکت کردند. 
"سئول ســئونگ ران"، "ســئو یئونگا"، کیم جانگ دان" و هوآنگ جانگ 
چئول" ممتحنین و مدرسین این آزمون بودند و " اوم چلونگ" نیز به عنوان 

مدیر آموزشی کوکی وان در این آزمون حضور داشت.
متقاضیان طی دو روز تمرینات عملی را پشت سر می گذارند و در روز پایانی 

نیز آزمون دادند.

سومین گردهمایی قاره ای ورزشکاران آسیا در توکیو با حضور کیمیا علیزاده 
و سعید حسنی پور که از سوی کمیسیون ورزشکاران اعزام شده بودند، برگزار 

شد.
این گردهمایی به میزبانی توکیو پیگیری شــد که در آن در خصوص اقدامات 

انجام شده برای میزبانی المپیک گزارشاتی ارائه شد.
همچنین ضمن بررسی چگونگی حضور ورزشــکاران در بازی های المپیک، 
نمایندگان کمیته برگزاری بازی های المپیک 2020 گزارش کاملی در خصوص 

اقدامات انجام شده برای میزبانی مطلوب این بازی ها ارائه کردند.

طی حکمی از سوی ســید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، مسعود 
امینی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون انتخاب شد.

مسعود امینی کارشناس ارشــد حقوق عمومی دارای سوابق علمی و اجرائی 
و فرهنگی و اجتماعی در ادارات و نهادهای مختلف جمهوری اســالمی بوده 
است. از جمله مسئولیت های ایشان می توان به مدیرکل دفتر امور فرهنگی 
وزارت ورزش و جوانان به مدت سه سال و مشاور فرهنگی فدراسیون تکواندو 

اشاره کرد.
پیش از این دکترمحمد احسنی فروز دبیری فدراسیون را به مدت سه سال و 
نیم عهده داشت که به دالیل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از این 

سمت استعفا کرد.

فدراسیون تکواندو یونان به منظور بهره گیری از تجارب جالل خدامی قهرمان 
کشورمان از وی برای حضور در کمپ  آموزشی و تمرینی این کشور دعوت به 

عمل آورد.
این کمپ تمرینی برای نخستین بار با حضور 70 تکواندوکار در تمامی رده های 
سنی به مدت 6 روز در " آگرینیو" این کشور و زیر نظر خدامی پیگیری شد؛ در 
میان این هوگوپوشان، تکواندوکارانی حضور داشتند که در کارنامه خود حضور 

در مسابقات قهرمانی جهان، اروپا، گرندپری و ... را داشتند.
گفتنی اســت؛ خدامی پس از آن در کمپ "پاتــرا" و در ادامه نیز در " آتن" 

حضور پیدا می کند.


