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اخبار
«دکتر چو» در جلسه کمیته
ورزشکاران  :WTاولویت ،سالمت
ذهنی ورزشکارانمان است

دومین جلسه «چانگ وون چو» رییس
فدراسیون جهانی تکواندو و اعضای کمیته
ورزشکاران  WTبا موضوع بررسی راه های
حفظ آمادگی بدنی ورزشکاران و تداوم تمرینات،
از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد.
در جلسه قبلی این کمیته موضوعاتی از
قبیل احتمال برگزاری مسابقات فصلی مجازی
پومسه و کیوروگی و همچنین ارتباط پیوسته
ورزشکاران ،آموزش آنالین و برگزاری کارگاه
های سالمت ذهن مورد بحث و بررسی قرار
گرفته بود.
رییس فدراسیون جهانی تکواندو در پایان
این نشست آنالین گفت« :اینک مهمتر از
همیشه است تا بدون برگزاری مسابقات بین
المللی ،همچنان با ورزشکارانمان در ارتباط
باشیم و سالمت ذهنی آنها را در اولویت قرار
داده و فرصت های بیشتری را برای آموزش و
پیشرفت از طریق برگزاری کارگاه های آنالین
در اختیارشان قرار دهیم».

سروی خبر داد :حضور تکواندوکاران
اوزان اول و دوم در انتخابی المپیک

نایب رییس بانوان فدراسیون تکواندو با
م ملی بانوان از بیستم
بیان اینکه تمرینات تی 
مهرماه در مرکز جهانی تکواندو آغاز خواهد شد،
گفت :با بررسی کادر فنی و آنالیز صورت گرفته
در خصوص رقبا ،برای اعزام به مسابقات انتخابی
المپیک در اوزان اول و دوم به جمعبندی
رسیدهایم.
زهرا سروی افزود :غزل سلطانی و مهال
مومنزاده در وزن اول و ناهید کیانی و یلدا
ولینژاد در وزن دوم برای حضور در اردوی
م ملی دعوت شدهاند ،ضمن اینکه دو حریف
تی 
تمرینی نیز در اردوها حضور خواهند یافت.

دیدار امیر صدیقی با نماینده تهران

مجتبي رضاخواه نماينده مردم تهران ،ري،
شميرانات ،اسالمشهر و پرديس مجلس شوراي
اسالمي با اميرصديقي رئيس فدراسيون ووشو
ديدار و گفتوگو کرد.
در اين ديدار اميرصديقي در خصوص
برنامههاي آتي فدراسيون ووشو و همچنين
افتخاراتي که اين رشته ورزشي طي ساليان
گذشته به ارمغان آورده است ،مواردي را بيان
کرد.
وي همچنين با اشاره به سياست فدراسيون
ووشو مبني بر توسعه همگاني ،در خصوص
ظرفيتهاي باالي اين رشته ورزشي در بخش
ياد شده مواردي را مطرح کرد و خواستار
حمايتهاي هرچه بيشتر مجلس محترم از
ورزش کشور شد.

مشکل عباسعلی برای سفر به آلمان

حمیده عباسعلی با وجود داشتن روادید بلند
مدت جهت سفر به آلمان ،به دلیل شیوع ویروس
کرونا و تدابیر شدید این کشور در کنترل مسافران،
اجازه ورود به آلمان را ندارد و باید دوباره به سفارت
این کشور در تهران مراجعه کند .دکتر بابک امینی
پزشک معالج عباسعلی ،با ارسال دعوت نامه به ایران
و تشریح شرایط دالیل سفر وی به آلمان درخواست
اجازه ورود نموده است .این نامه در اختیار کمیته
ملی المپیک قرار گرفته و کارهای اداری الزم در
حال انجام است تا با رفع مشکل ،عباسعلی راهی
هانوفر شود .حمیده عباسعلی  ۱۵اسفندماه سال
گذشته پس از آسیب دیدگی در رقابتهای کاراته
وان سالزبورگ ،در هانوفر توسط دکتر امینی تحت
عمل جراحی قرار گرفت.

برگزاری وبینار آموزش و بازآموزی
داوری هیات گیالن با تدریس
جواد سلیمی رئیس کمیته داوران
فدراسیون کاراته

وبینار آموزشی و بازآموزی داوری هیات
کاراته استان_گیالن با تدریس جواد سلیمی رئیس
کمیته داوران فدراسیون برگزار شد .هیأت کاراته
استان گیالن یک دوره وبینار آموزش و بازآموزی
داوری کاراته در کاتا و کومیته در بخش بانوان و
آقایان با تدریس جواد سلیمی رئیس کمیته داوران
فدراسیون کاراته با حضور مزدا صوفی رئیس هیات
و داوران استان برگزار شد.

مشخص شدن تکلیف سهمیه المپیک
بوکس پس از پایان رقابتهای قارهای

رقابتهای گزینشی بوکس المپیک در
شرایطی اردیبهشت سال آینده پس از پایان
مسابقات کسب سهمیه المپیک در تمام قارهها
به میزبانی پاریس برگزار خواهد شد که تکلیف
نهایی سهمیهها پس از پایان رقابتهای قارهای
(دیماه  )۹۹مشخص می شود.تیم ملی بوکس
ایران تاکنون دو سهمیه المپیک توسط دانیال
شه بخش و سید شاهینموسوی در  ۵۷و ۷۵
کیلوگرم کسب کرده است.

کاراته به فهرست ورزشهای بازی های
اروپایی  ۲۰۲۳اضافه شد

کمیته های ملی المپیک اروپا  EOCاز
اضافه شدن کاراته به فهرست ورزشهای حاضر
در بازی های اروپایی  ۲۰۲۳خبر داد.
سومین دوره این بازیها  ۹تا  ۲۵ژوئن با
حضور  ۲۳رشته ورزشی به میزبانی شهر «کراکوو
اوپلوسکای» کشور لهستان برگزار خواهد شد که
بر اساس اعالم  ، EOCرقابت های کاراته در دو
بخش کاتا و کومیته انجام می شود.
نخستین دوره بازیهای اروپایی در سال
 ۲۰۱۵به میزبانی باکو  -آذربایجان و دومین
دوره در سال  ۲۰۱۹به میزبانی مینسک -
بالروس برگزار شد که در این دوره ،رقابت های
کاراته با حضور  ۹۶کاراته کا از  ۳۸کشور جهان
در دو بخش کاتا و کومیته انجام و در پایان،
مدال های کاراته بین  ۲۳کشور توزیع شد.
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دکتر حاجیزاده و تالشهای گستردهی او برای ایجادِ وفاق و همدلی؛

ِ
اتحاد تاریخی
کاراتهی قم در آستانهی یک

سال گذشته و با نزدیک شدن به کارزا ِر
میان
انتخاباتی هیئت کاراتهی استان قم ،اختالفات
ِ
ِ
ِ
مختلف کاراتهی این استان به گونهای
جناحهای
مضاعف شدت یافت تا آنجا که با خروج از حیطهی
ِ
رقابت سادهی انتخاباتی ،کنشهای طرفین
یک
رنگ و بوی کشمکشهای مخرب به خود گرفت.
سرانجام انتخابات در فضایی به شدت ملتهب،
برگزار و در فاصلهای اندک ،نتیجهی آن مور ِد
تایید فدراسیون کاراته و وزارت ورزش قرار گرفت.
علیرضا برخوردار که پیشتر نیز سکان هدایت و
رهبری کاراته استان قم را در دست داشت ،با ِر
کرسی ریاست تکیه زد تا موفقیتهای
دیگر بر
ِ
میزان افتخاراتِ
دورهی قبل را تکمیل کرده ،بر
ِ
مخالفان برخوردار اما
مدیریتی خود بیافزاید.
ِ
ِ
معتقدند او میتوانست در این سالها ،موفقیتهای
بیشتری را برای کاراتهی استان رقم بزند .این گروه
با همین دیدگاه و از کانالهای مختلف ،فعالیتهای
ابطال نتیجهی انتخاباتِ قبلی،
خود را در راستای
ِ
خواهان برگزاریِ دوبارهی مجمع
دنبال کرده و
ِ
شدند .ناگهان خبر رسید نتیجهی این انتخابات
که پیشتر به تایی ِد وزارت ورزش و فدراسیون
کاراته هم رسیده بود ،از سویِ نهادهای مزبور و
ِ
رعایت مقرراتِ مربوطه ،ابطال شده
دلیل عد ِم
به
ِ
است! تصمیمی که ناخودآگاه ،ذهنهای روشن و
پرسش مهم و اساسی
اندیشههای بیدار را با این
ِ
مواجه میسازد که «چرا فدراسیون کاراته و دیگر
نهادهای مسئول ،پیش از برگزاری انتخابات ،با یک
بررسی ساده و کمهزینه ،متوج ِه اشکاالتِ موجود
ِ
رعایت مقرراتِ مربوطه نشده بودند و آیا
و عد ِم
ِ
ضعیف
این موضوع را نمیتوان نشانهی عملکر ِد
مقاماتِ مسئول ،دستِکم در این زمینه دانست؟!»
طی فرایندی پیچیده و مبهم،
به هر حال و پس از ِ
مطابق دستور ،علیرضا برخوردار ،این مدیر موفق و
ِ
ِ
ریاست هیئت کاراتهی استان قم
اتاق
خوشسابقهِ ،

را ترک کرد و در انتظا ِر وقایع و رخدادهای بعدی
نشست.
با خروج برخوردار از هیئت کاراته ،سرهنگ
مهرداد حاجیزاده در سِ ِ
مت سرپرست ،سکان
هدایت و رهبری کاراتهی استان قم را در دست
ِ
مدرک
گرفت .حاجیزاده استا ِد دانشگاه و دارای دو
دکتری در رشتههای جامعهشناسی و عرفان
اسالمی است .او درجهی سرهنگ تمامی دارد و
ایثارگران نیروهای مسلح به شمار
از سلحشوران و
ِ
ِ
میرود که هماکنون در سِ ِ
معاونت اجتماعی
مت
حال خدمت به
نیروی انتظامی استان قم ،در
ِ
نظام مقدس جمهوری اسالمی و ِ
ملت شریف و
شهیدپرو ِر ایران است.
در برخورد با دکتر حاجیزاده ،آنچه در نگا ِه
جلب توجه میکند ،عالوه بر تواضع و
نخست
ِ
ِ
درایت مثالزدنی است
اخالق او ،هوش و
سن
ِ
ُح ِ
که در ال به الی صحبتهای سرهنگ ،موج میزند.
او بسیار هوشمندانه و با درایت سخن میگوید،

پیش روی هیئت را بازمیشمارد و تاکید
برنامههای ِ
ِ
ِ
حل اختالفات و ایجا ِد
اولویت
دارد که
نخست اوِ ،
ِ
مختلف
میان طیفها و گروههای
وحدت و همدلی
ِ
کاراتهی استان قم است .سرهنگ در همین رابطه
میگوید :باید اختالفات را کنار بگذاریم ،در روزهای
باقیمانده تا برگزاری انتخابات ،برنامههایی را دنبال
خواهیم کرد که اختالفات را به حداقل و اتحاد و
همدلی را به اوج برساند .فردی که نهایتاً سکاندار
ِ
اکثریت
منتخب
کاراتهی استان میشود ،باید
ِ
ِ
حمایت
قاطع رایدهندگان باشد تا با پشتوانهی
ِ
حداکثری ،بتواند برنامههای کاراته استان را به
بهترین شکل پیش ببرد.
خصوص تاریخچهی
دکتر حاجیزاده وقتی در
ِ
کاراتهی استان و افتخاراتِ حاصل ،جناحبندیهای
مختلف و جبههگیریهای مخرب سخن میگوید،
موار ِد متعدد را آنچنان ظریف و با جزئیاتِ کامل
بطن جامعهی
بیان میدارد که گویی سالها در
ِ
کاراته قرار داشته و مسائل و رخدادها را به دقت

بررسی کرده است .این موضوع بیانگ ِر صرفِ وقت
ِ
وضعیت
و انرژی؛ و مطالعهی دقیق و موشکافانهی
کاراتهی استان ،از گذشته تا حال است .او میگوید:
پتانسیل بسیار باالیی
کاراتهی قم از ظرفیت و
ِ
برخوردار است و اگر انرژیها ،به جای آنکه علی ِه
ِ
جهت
یکدیگر به کارگرفته شود ،همسو با هم در
رشد و توسعهی کاراتهی استان حرکت کند ،شاهد
فتح قلههای افتخار،
ِ
شکوفایی بیشت ِر استعدادها و ِ
یکی پس از دیگری خواهیم بود .در این میان البته،
نباید از طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی ،غافل
شویم چرا که «فن و فرهنگ» و یا به دیگر بیان،
«توانایی جسمی و اخالقی» به منزلهی دو بال برای
ِ
آمدن هر جامعهی ورزشی از جمله
به پرواز در
ِ
کاراته است.
ِ
مدیریت صحیح و اصولی که در
با عز ِم راسخ و
ال به الی برنامهها و گفتههای سرهنگ حاجیزاده
یافت میشود ،میتوان به آیندهی کاراته استان قم
ِ
محوریت
و برگزاریِ یک انتخاباتِ کمحاشیه با
اصل شایستهساالری امیدوار بود به شرطِ آنکه
ِ
این رویکرد ،همچنان ادامه یافته و برنامههای
ترسیمشده ،به مرحلهی اجرا درآید کما اینکه تا به
امروز و در مدتِ کوتا ِه سرپرستی دکتر حاجیزاده
ثمربخش فراوانی را از
نیز ،حرکتهای مثبت و
ِ
سوی او شاهد بودهایم.
گفتنی است هیئت کاراتهی استان قم در
ساختن برنامههای طراحیشده،
مسیر محقق
ِ
از تالشها و مشاورههای گروهها و چهرههای
مختلف کاراتهی استان از جمله رجب نخستین
(سرپرست دبیری) و مهدی بیرانوند (کاراتهکای
خوشنا ِم استان) بهره میجوید که ا ّولی پیشتر
نیز در جایگا ِه دبیری هیئت کاراته ،خاطراتِ خوب
ِ
مدیریت صحیح و اصولی را از خود به یادگار
و
گذاشته و د ّومی ،در هر سه کسوتِ قهرمان ،مربی و
مدیر ،موفقیتهای پرشماری را تجربه کرده است.

بازگشت جودو به مدار جهانی؛

دیداری که روند دادگاه  CASو جودو ایران را تغییر داد

دگاه بین المللی حکمیت ورزش در حالی  ۳۰روز به فدراسیون
جودو ایران و فدراسیون جهانی برای یک توافق منطقی فرصت داد
که جلسه کوتاه روسای این دو فدراسیون تاثیر مهمی در این تصمیم
گیری داشت.
بعد از گذشت نزدیک به یک سال از تعلیق جودو ایران از سوی
فدراسیون جهانی که به شکایت فدراسیون جودو کشورمان به دادگاه
حکمیت ورزش ( )CASانجامید ،جلسه رسیدگی به این پرونده روز
گذشته در شهر لوزان سوئیس برگزار شد.
این جلسه طوالنی نزدیک به  ۸ساعت به طول انجامید .براساس
خبری که توسط ساعد وکیل ،وکیل پرونده جودو ایران در اختیار
رسانهها قرار گرفت CAS ،بعد از بررسی پرونده و شنیدن نقطه
نظرات شهود ،علی رغم آمادگی برای اعالم رأی ،این فرصت را به
رؤسای فدراسیون جهانی جودو و ایران داد تا چنانچه بتوانند ظرف
کمتر از  ۳۰روز به توافق و تفاهم دست پیدا کنند ،دادگاه تفاهم
را مبنای رأی خودش قرار بدهد ،در غیر این صورت دادگاه روند
رسیدگی خودش را تکمیل خواهد کرد و رأی خودش را اعالم خواهد
کرد.
اما نکته مهمی که خیلی روی اعالم چنین نظری از سوی داوران

دادگاه حکمیت ورزش تأثیرگذار بود ،صحبتهای «ماریوس ویزر»
رئیس فدراسیون جهانی و آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون ایران
در این جلسه بود.
طبق برنامهای که دادگاه برای رسیدگی به پرونده تنظیم کرده
بود ،هیچ زمانی برای رؤسای دو فدراسیون در نظر گرفته نشده بود.
اما در زمان استراحت ،میراسماعیلی در جلسهای کوتاه با «ویزر» که
نزدیک به  ۳۰دقیقه به طول انجامید ،مطالبی مطرح کرد که انعکاس
آن به دادگاه ،روی نتیجه نهایی تأثیر زیادی داشت و در نهایت زمان
 ۳۰روزه برای رسیدن به تفاهم مدنظر قرار داده شد.
میراسماعیلی در این مورد به خبرنگار مهر گفت :مذاکره بسیار
خوب و دوستانهای با رئیس فدراسیون جهانی انجام شد .مسائل
متعددی به بحث گذاشته شد و هدف رسیدن به بهترین راه حل
ممکن بود .به هر شکل ما زیرمجموعه فدراسیون جهانی جودو هستیم
و فارغ از اینکه رأی به نفع ما و یا به ضرر ما باشد باید با فدراسیون
جهانی جودو تعامل و همکاری داشته باشیم .امیدوارم در نهایت با
فدراسیون جهانی برای کمک به جودوی ایران به تفاهم برسیم.
هیأت اعزامی ایران به سوئیس تا فردا جمعه در لوزان حضور
دارند و این احتمال وجود دارد که با توجه به همراهی داورزنی و

رقابت های کاتای ساحلی که قرار است به
مدت  ۴روز به میزبانی استان اصفهان برگزار گردد
با استقبال کاتاروهای این استان همراه شد.
پس از دوری نزدیک به هفت ماه از رقابت
های کاراته به دلیل شیوع گسترده ویروس
کرونا ،هیات کاراته اصفهان با ریاست حبیب
ا ...ناظریان با طرح برگزاری رقابت های کاتا
ساحلی موفق شد ،شرایطی برای محک دوباره
کاراته کاها در رقابتی حضوری را فراهم آورد

سجادی ،همین امروز جلسهای با مسئوالن فدراسیون جهانی در لوزان
برگزار شده و مقدمات الزم برای رسیدن به تفاهم برای لغو تعلیق
فراهم شود.
نکته مهمی که نباید نادیده گرفت راه باز و هموار مذاکره برای
بازگشت جودو ایران به مدار جهانی است .مسیری که میشد از مدتها
قبل از مسیر آن و بدون حاشیه گفتگو کرد و به نتیجه رسید.

برگزاری رقابت های کاتای ساحلی در اصفهان
بندی مسابقات در طی  ۴روز است تا عالوه بر
کاهش حضور تعداد نفرات در هر روز ،با توجه به
زمان اعالم شده امکان رعایت فاصله اجتماعی مهیا
باشد.
رقابت های کاتای ساحلی استان اصفهان
عالوه بر آنکه برای اولین بار است که در کشور
برگزار می گردد ،از آن جهت که نخستین رقابتی
است که پس از  ۷ماه دوری از میادین رسمی در
فضای باز (که ریسک بسیار کمتری نسبت به

فضای سرپوشیده دارد) و با رعایت پروتکل های
بهداشتی ،شرایط رقابت حضوری را فراهم نمود و
این امر می تواند در کاراته کاها خصوصا در رده
نونهاالن ،نوجوان و جوان ایجاد تحرک ،پویایی و
انگیزه نماید ،بسیار قابل تامل است.
اولین دوره مسابقات کاتای ساحلی که از امروز
 ۲۷شهریور به میزبانی پارک جنگلی ناژوان استان
اصفهان آغاز شده است به مدت  ۴روز ادامه خواهد
یافت.

نقدی بر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی تکواندو بانوان

کادر فنی تیم ملی تکواندو در حالی از چهار تکواندوکار برای
حضور در اردوهای تیم ملی بانوان دعوت کرده که به نظر می رسد
بررسی دقیقی بر روی اوزان و نفرات مورد نظر صورت نگرفته است.
بر اساس اعالم فدراسیون تکواندو اردوی آماده سازی تیم ملی
برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک در قاره آسیا با دعوت از چهار
تکواندوکار  ۲۰مهرماه در محل فدراسیون جهانی تشکیل خواهد شد .غزل
سلطانی و مهال مؤمن زاده در وزن  -۴۹کیلوگرم ،ناهید کیانی و یلدا ولی
نژاد نیز در وزن  -۵۷کیلوگرم برای حضور در این اردو دعوت شدهاند.
بر اساس قوانین فدراسیون جهانی از میان چهار وزن آقایان و چهار
وزن زنان موسوم به اوزان المپیکی برای کسب سهمیه از رقابتهای انتخابی
قارهای هر کشور مجاز به انتخاب دو وزن در هر بخش و اعزام چهار
تکواندوکار میباشند .این به شرطی است که کشورها سهمیهای از سیستم
رنکینگ کسب نکرده باشند .تیم ملی تکواندو ایران در بخش مردان دو
سهمیه از سیستم رنکینگ کسب کرده و در بخش بانوان هیچ سهمیهای
نگرفته و به همین دلیل تنها دو نماینده در بخش بانوان برای مسابقات
انتخابی در بخش قارهای انتخاب خواهند شد.
کادر فنی تیم ملی بانوان برای حضور در این مسابقات که
بعد از سه بار تعویق به دلیل شیوع کرونا ،هنوز تاریخ آن از سوی
فدراسیون جهانی اعالم نشده ،دو وزن  -۴۹کیلوگرم و  -۵۷کیلوگرم
را انتخاب کرده است که به نظر میرسد ،میتوانست با بررسی بیشتر،
به وزنهای  -۶۷و  +۶۷کیلوگرم نیز توجهای داشت ،چرا که در آسیا
مدعیان کمتری در این اوزان وجود دارد و شرایط کسب سهمیه
نسبت به اوزان سبک که در آسیا مدعیان بیشتری دارد ،فراهم تر
است.
اما در مورد نفرات دعوت شده در همین دو وزن هم مباحث
زیادی مطرح است که در زیر اشاره به آن خواهیم داشت.
در وزن  ۴۹کیلوگرم تکواندوکاران سه کشور تایلند ،کره جنوبی
و چین که از عنوان داران جهانی و مدعی کسب طالی المپیک
هستند ،از طریق سیستم رنکینگ سهمیه کسب کرده و در رقابتهای
قارهای حضور ندارند .ژاپن هم که نام «یامادا» با رنکینگ  ۲۸را برای
مبارزه روی تاتامی توکیو را در لیست خود قرار داده ،در این شرایط
تنها چهار مدعی آسیایی باقی میمانند .چین تایپه ،ایران ،ازبکستان
و ویتنام که با توجه به جایگاه خود در رنکینگ جهانی سیدهای یک
تا سه خواهند بود.

«پو یا سو»  ۲۱ساله از چین تایپه با رنکینگ  ،۳۶مدال طالی
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸را در کارنامه دارد«.ماناپووا» با  ۱۹سال سن
از ازبکستان و دارا بودن رنکنیگ  ۴۰دیگر مدعی این وزن میباشد.
تکواندوکاری که در ردههای سنی نونهاالن و نوجوانان صاحب مدال
شده و مسابقات قهرمانی جهان در منچستر را نیز تجربه کرده است.
 ۷بار با تکواندوکار ایرانی مبارزه کرده که حاصل آن تنها دو پیروزی
و  ۵شکست بوده است« .تای کیم» از ویتنام با رنکینگ  ۴۵و ۱۹
سال سن نیز سید چهار این مسابقات است .این ویتنامی تا کنون با
ایرانیها مبارزه نکرده ،اما  ۶مدال طال و برنز از مسابقات نونهاالن و
نوجوانان جهان در کارنامه دارد.
کادر فنی تیم ملی تکواندو در این وزن برای حضور در رقابتهای
انتخابی المپیک ،مهال مؤمن زاده و غزل سلطانی را دعوت کرده و
ناهید کیانی با کارنامهای قابل دفاع با رنکینگ  ۴۴سید سوم رقابتهای
قارهای خواهد بود ،با تصمیم کادر فنی برای حضور یک وزن باالتر به
اردو فراخوانده است.
هر چند شایستههای دیگری هم در این وزن بودند که بنا به
دالیلی کامل مشخص و روشن نادیده گرفته شدند ،ولی دعوت از
غزل سلطانی که هم در لیگ و هم در رقابتهای انتخابی عملکرد
خوبی داشت و مجوز حضور در ترکیب اصلی تیم ملی برای شرکت
در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد ،با وجود شرایط وزنی مناسب
قابل توجیه است .ولی چرا مؤمن زاده که برای رسیدن به وزن -۵۳
کیلوگرم هم کیلوهای زیادی از وزن خود را کاهش داد و به زحمت
به ترکیب اصلی تیم ملی رسید ،باید برای وزن  -۴۹گیلوگرم دعوت
شود .این تکواندو برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن
سوم به ترکیب تیم ملی رسید ،در لیگ هم که هیچگاه در وزن -۴۹
کیلوگرم مبارزه نکرده ،رنکینگ بهتری هم که نسبت به کیانی ندارد.
به گواه اغلب نه ،همه کارشناسان تکواندو ایران ،ناهید کیانی
بهترین گزینه برای وزن  -۴۹کیلوگرم بود که مشخص نشد چرا
باید در یک وزن باالتر مبارزه کند .این تکواندوکار با وجود دارا بودن
رنکینگ خوب ،وزن مناسب ،قد و قامت و تکنیک برتر نسبت به
دیگر مدعیان ،شاخص ترین تکواندوکار برای کسب سهمیه است .این
تکواندوکار با تجربه کسب مدالهای متعدد آسیایی ،دو دوره بازیهای
جهانی را تجربه کرده و برنز بازیهای آسیایی را نیز در کارنامه داد.
مؤمن زاده در مسابقات قهرمانی  ۲۰۱۹جهان عملکرد خوبی

پایان نخستین وبینار کومیته با حضور
چهار قهرمان جهان

نخستین وبینار آموزشی کومیته با حضور و
تدریس ذبیح اهلل پورشب ،سجاد گنج زاده ،بهمن
عسگری و امیر مهدی زاده به عنوان قهرمانان
جهان و آسیا طی چهار جلسه با سرفصل های:
اجرای تکنیک در فاصله های مختلف نسبت به
حریف و نقاط مختلف داخل تاتامی برگزار شد.

رییس فدراسیون بین المللی و قهرمانان
سامبو در «صد به یک»

«واسیلی شستاکوف» رییس فدراسیون بین
المللی سامبو  FIASبه همراه کاپیتان و چند
عضو تیم ملی سامبو روسیه از جمله «مارینا
موکناتکینا» قهرمان چندین دوره مسابقات
جهانی در برنامه تفریحی «صد به یک» تلویزیون
مسکو حضور پیدا کرد.
«شستاکوف» در خصوص این برنامه
تلویزیونی گفت« :به همراه همه اعضای خانواده
این برنامه جالب را تماشا می کنیم و تصور
می کنم موفق شدیم در عمومیت بخشیدن به
ورزشمان ،مشارکت داشته باشیم».
وی افزود« :بسیاری از مردم ،عالقمند بازیِ
«صد به یک» هستند؛ بنابراین بسیار مناسب
است تا ورزشکاران و قهرمانان معروفمان را از
این طریق به آنها معرفی کنیم».

دالیل نایب رئیس بانوان تکواندو از
غیبت ملی پوشان

زهرا سروی نایب رییس بانوان فدراسیو 
ن
تکواندو درباره دالیل دعوت مهال مومنزاده ،غزل
سلطانی ،ناهید کیانی و یلدا ولینژاد به اردوی
تیم ملی گفت :بر اساس آنالیز دقیق حریفان
ورزشکاران حریفان در کسب
در آسیا و شرایط
ِ
سهمیه المپیک ،کادرفنی به این نتیجه رسید که
در اوزان اول و دوم المپیک برای کسب سهمیه
تالش کنیم.

بشیر شریف» رییس افتخاری فدراسیون
کاراته تونس شد

«بشیر شریف» نایب رییس سوم و عضو
کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کاراته WKF
به عنوان رییس افتخاری فدراسیون کاراته تونس
انتخاب شد.
وی دارنده کمربند مشکی دان  ۸کاراته،
نایب رییس اول فدراسیون کاراته آفریقا
 UFAKو رییس فدراسیون کاراته مدیترانه
بوده و از سال  ۱۹۹۷تا  ۲۰۱۱ریاست فدراسیون
کاراته تونس و پیش از آن به مدت  ۶سال
مربیگری تیمملی کاراته تونس را بر عهده داشت.

سخنرانی رییس :WTتکواندو برای صلح

برای نخستین بار در ایران؛

که با استقبال کاتاروهای این استان همراه
شد.
در ابن پیکارها که عالوه بر حفظ فاصله گذاری
اجتماعی ،کاراته کاها ،داوران و مسئوالن برگزاری
ملزم به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
هستند ،قرار است  ۴۶۲کاتارو در دو بخش کنترلی
و آزاد دختران و پسران طی  ۴روز با یکدیگر به
رقابت بپردازند.
از نکات قابل توجه در این رقابت ها زمان

اخبار

داشت و به نشان نقره دست پیدا کرد و با توجه به شرایط وزنی
میبایست در وزن  -۵۷کیلوگرم دعوت میشد .اما با توجه به نظر
کادر فنی برای حضور در وزن  -۴۹کیلوگرم ،حداقل کیانی را در
وزن اصلی خودش دعوت میکردند و تکلیف نفر اعزامی را به مسابقه
انتخابی میسپردند تا بهترین و شایستهترین تکواندوکار برای کسب
سهمیه گلیم خود را در مسابقات رودررو بیرون بکشد.
با دعوت کیانی در یک وزن باالتر ،طیبه پارسا هم نادیده گرفته
شد .پارسا در وزن  -۵۷کیلوگرم رقابتهای جهانی را تجربه کرده و تا
یک قدمی دیدار نهایی پیش رفته ،سال گذشته یکی از بهترینهای
لیگ بود و معلوم نیست چرا از سوی کادر فنی نادیده گرفته شده
است .او به همراه یلدا ولی نژاد میتوانستند برای کسب سهمیه حضور
در مسابقات انتخابی المپیک در این وزن رقابت نزدیکی داشته باشند.
باید اشاره کنیم که ولی نژاد در وزن  -۶۷کیلوگرم با رنکنیگ
 ۱۷المپیکی ،شانس بیشتری برای کسب سهمیه داشت که متأسفانه
با نظر کادر فنی باید برای حضور در یک وزن پایینتر وزن کم کرده
و در یک مبارزه سخت به مصاف کیانی برود ،مسابقهای که میتواند
طبعات خاص خود را داشته باشد.
در وزن  -۵۷کیلوگرم هم کره جنوبی و چین از رنکینگ سهمیه
کسب کردهاند و ژاپن میزبان هم حضور ندارد .ولی تایلندیها
«هارنسوجین» قهرمان سال  ۲۰۱۹جهان و رنکینگ  ۱۳که البته
با سه باخت ،آماری خوبی برابر نمایندگان کشورمان ندارد ،را در
ترکیب دارند« .لوجالین» هم با رنکینگ  ۱۷نماینده چین تایپه در
مسابقات انتخابی قارهای است و البته که ازبکستان و ویتنام هم
رقبای سرسختی برای تکواندوکاران کشورمان میباشند که در این
وزن رنکینگ قابل توجهی ندارند.
در پایان باید اشاره کنیم که مسابقات انتخابی المپیک سخت و
دشوار است که به دلیل غیبت تکواندوکاران چین و کره جنوبی که
سهمیههای خود را از سیستم رنکینگ کسب کردهاند ،میدانی است
برای تالش سایر کشورها تا برای کسب حداکثری سهمیه حضور در
المپیک تالش کنند .به جمع مدعیان باید تکواندوکاران میزبان را نیز
اضافه کنیم .امید میرود با تالش کادر فنی برگزاری اردوهای منظم
عالوه بر اتخاذ بهترین تصمیم بدور از هرگونه مصلحت اندیشی برای
برگزاری رقابتهای انتخابی با شرکت همه مدعیان ،شایستهترین ها
برای کسب سهمیه راهی میدان آسیایی انتخابی شوند.

دکتر «چانگ وون چو» رییس فدراسیون
جهانی تکواندو  WTو رییس بنیاد بشردوستانه
تکواندو  THFدر وبیناری پیرامون تکواندو به
عنوان ابزاری موثر برای توسعه اجتماعی و صلح،
سخنرانی مفصلی را انجام داد.
بیش از  ۷۰۰عالقمند به تکواندو از سراسر
جهان در این وبینار ثبتنام و حضور داشتند.

قطه قوت فدراسیون تکواندو
از منظر پوالدگر

رئیس فدراسیون تکواندو معتقد است که
مهمترین نقطه قوت این فدراسیون این است که
امروز دانش فنی تکواندو در یک نقطه و استان
متمرکز و متورم نشده و امروز در اقصینقاط کشور
منتشر شده است .پوالدگر در سفر به سمنان در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :این رویکرد سبب شده
که گاه در ترکیب  ۱۰نفره تیم های ملی در مقاطع
و گروه سنی نونهاالن و نوجوانان ورزشکارانی از
هفت -هشت استان حضور داشته باشند.
ثوری :فدراسیونها توان اعزام ندارند

حقوق دو المپین پرداخت می شود

رئیس فدراسیون بوکس می گوید :فکر
نمیکنم با توجه به افزایش قیمت ارز هیچکدام از
فدراسیونها توان اعزام به یک تورنمنت غیررسمی
را داشته باشند ،ضمن اینکه حتی حضور در
تورنمنتهای رسمی با تمامی نفرات بسیار سخت
است .حسین ثوری افزود :با توجه به نوسانات لجام
گسیخته ارز ،کاهش پول ملی و کمبود اعتبارات،
شرایط بسیار سختی را در پیش رو داریم و قاعدتا
نمیتوانم بگویم روزهای خوشی را سپری خواهیم
کرد .وی تصریح کرد :خوشبختانه با هماهنگی یکی
از دوستان که عالقهای به افشای نام خود نداشت،
تا رقابتهای المپیک شرایط پرداخت حقوق سه
میلیون تومانی را برای دو ملیپوش المپیکی فراهم
کردیم.

بسته پیشنهادی تکواندو روی میز ستاد

در تازه ترین جلسه ستاد مقابله با کرونا در
ورزش ،پیشنهادات و نظرات فدراسیون تکواندو
در خصوص برگزاری لیگ های کیوروگی و
پومسه ،برگزاری آزمون های ارتقاء کمربند و
همچنین بازگشایی باشگاه های تکواندو مطرح
و مورد بررسی قرار گرفت .در پایان این جلسه به
فدراسیون اعالم شد پروتکل پیشنهادی تکواندو
در مراحل پایانی بررسی کارشناسی است.جلسه
بعدی ستاد مقابله با کرونا در ورزش دوشنبه
 ۳۱شهریور به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار
خواهد شد.

توصیه پزشک و درخواست عباسعلی

دبیرکل کمیته ملی المپیک می گوید :اعزام
مجدد حمیده عباسعلی به آلمان بنا بر توصیه
پزشک معالج و درخواست خودش بود تا روند
درمانیاش تکمیل شود.
کیکاووس سعیدی افزود :فدراسیون
کاراته برای ادامه روند معالجه حمیده عباسعلی
درخواستی داشت که در هیات اجرایی مطرح
شد و در نهایت اعزام او به آلمان مورد موافقت
قرار گرفت .ما تمام هزینههای درمانی مرحله
قبلی را نیز پرداخت کردیم.

