5

روزنامهصبحايران

ورزش

سهشنبه  29مهر  3 1399ربیع االول  20 1442اکتبر 2020

اخبار
رقابت آنالین کاتارو های جودو

با تصمیم مسئوالن فدراسیون جودو،
رقابت های قهرمانی کشور کاتا در دو بخش
آقایان و بانوان به صورت آنالین برگزار می گردد.
این رقابتها در دو روه سنی زیر  ۳۵سال و
باالی  ۳۵سال برگزار گردد ،در گروه مردان طی
روزهای  ۳۰بهمن و اول اسفند برگزار خواهد شد
و بانوان کاتارو نیز  ۱۴و  ۱۵اسفند به صورت
آنالین روی تاتامی رقابت های قهرمانی کشور
قرار خواهند گرفت.

احکام کارگاه آشنایی با بوکس
آماده شد

مسئوالن فدراسیون بوکس در راستای
آموزش این رشته به عالقه مندان ،خرداد ماه
کارگاه آشنایی با بوکس را به صورت آنالین
برگزار کردند و قرار شد چند ماه پس از پایان این
دوره احکامی به شرکت کنندگان تعلق گیرد.
در همین راستا با پیگیری های بخش
آموزش فدراسیون بوکس ،احکام نفرات حاضر
در این کارگاه آماده شده و افرادی که خواستار
دریافت حکم خود هستند می توانند به
فدراسیون بوکس مراجعه کنند.
عبدالرضا انصاری ،مصطفی خانی ،شهریار
رحمانی و مجید عباسزاده وطیفه آموزش به
عالقهمندان در این کارگاه را بر عهده داشتند.

خودزنی در کاراته؛ موفقیتهایی که زیر سوال نمیروند

کاراته ایران با وجود کسب موفقیت در سالیان
اخیر ،همواره با حواشی گوناگونی دست و پنجه
نرم کرده که از سوی خانواده این رشته سرچشمه
میگیرد .این خودزنی در اکثر مواقع بیپایه و
اساس و برحسب منافع شخصی است.
با نگاهی اجمالی به ورزش ایران درمییابیم
تعداد رشتههایی که در یک دهه اخیر توانستهاند
موفقیتهای چشمگیری در عرصه قارهای و جهانی
داشته باشند ،بسیار انگشتشمار است .در این
بین کاراته ایران که سالیان سال است برای خود
آوازهای در جهان دارد با فتح سکوی قهرمانی جهان
و آسیا در کومیته مردان ،به یکی از ورزشهای
افتخارآفرین کشورمان تبدیل شده است.
با این حال کاراته که از لحاظ تغییرات
مدیریتی دارای رکوردی عجیب است و به طور
متناوب هر دو سال با تغییر رییس مواجه میشود،
در خودزنی و ایجاد حاشیه از سوی اهالی خانواده
خود نیز بدون هیچ بحثی در صدر قرار دارد.
بنظر میرسد بخشی از خانواده پرجمعیت
کاراته ایران بدون هیچ دلیلی تنها میخواهند نام
خود را با ایجاد حاشیه مطرح کنند و همواره با
مسووالن مختلف فدراسیون و سرمربیان تیمهای
ملی ،سر ناسازگاری دارند.
این قشر که کارنامه قابل دفاعی در عرصه
مربیگری نداشته و ویترین آنها جای خالی زیادی
برای مدال و جام در عرصه مربیگری دارد ،اکنون

که تیم ملی کاراته مردان ایران نیاز به آرامش دارد
تا بتواند برای تکمیل افتخارات خود در المپیک
توکیو مهیا شود ،دست به تخریب عجیب سرمربی
تیم ملی زدهاند.
انتقاد عجیب از «شهرام هروی» که توانسته در
سه دوره متوالی تیم ملی کاراته ایران را در کومیته
تیمی به قهرمانی جهان برساند و در آسیا نیز آقای
بی چونوچرای این رشته است ،کارشناسان را بر
این داشته که این انتقادات تنها در راستای منافع
شخصی است و اگر آنان نیز در جمع کادر فنی

آغاز اولین دوره لیگ مجازی کاتا
کاراته از  ۵آبان

اولین دوره لیگ مجازی کاتا از  ۵آبان ماه
آغاز خواهد شد .طبق اعالم مسئوالن سازمان
لیگ و مسابقات در این مسابقات عالوه بر تیم
های ایرانی ،چند تیم خارجی از جمله منتخب
روسیه ،باشگاه هالم استد سوئد ،منتخب آمریکا
و فلیپین حضور دارند.
در اولین دوره لیگ مجازی کاتا ،در بخش
آقایان  ۳۸تیم شامل  ۳۱تیم داخلی و  ۷تیم
خارجی شرکت کرده اندو مجموع ورزشکاران
حاضر در این رقابت ها  ۱۲۹ورزشکار است .در
بخش بانوان نیز  ۱۲۰تیم شامل  ۴۴۴ورزشکار
به رقابت با یکدیگر می پردازند.

 5کمیته فرهنگی برتر هیاتهای
تکواندو استانی مشخص شدند

با ارزیابی صورت گرفته توسط کمیته
فرهنگی فدراسیون تکواندو 5 ،هیات برتر
تکواندو سراسر کشور معرفی شدند و هیات
تهران توانست رتبه نخست را به خود اختصاص
دهد.
به مناسبت هفته تربیت بدنی نخستین
نشست مسئولین کمیته های فرهنگی هیات
های تکواندو استانی با حضور جعفر سطوتی
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش
و جوانان ،سیدمحمد پوالدگر رییس ،مجید
نیری دبیر و فاطمه جاللی مسئول کمیته
فرهنگی فدراسیون و مسئولین کمیته های
فرهنگی سراسر کشور به صورت آنالین
برگزار شد.
در این نشست با ارزیابی صورت گرفته
توسط کمیته فرهنگی فدراسیون تکواندو
و براساس شاخصهای اعالم شده از سوی
وزارت ورزش و جوانان 5 ،هیات برتر که
بهترین عملکرد در حوزه فرهنگی را داشتند،
معرفی شدند.
تهران با  65امتیاز ،مازندران با  63امتیاز،
البرز با 61امتیاز ،زنجان با  55امتیاز و کرمانشاه
با  42امتیاز به ترتیب در رده اول تا پنجم قرار
گرفتند.

دیدار رئیس فدراسیون جودو با
سرهنگ صانعی

رئیس فدراسیون جودو با سرهنگ محمد
صانعی  ،مسئول تربیت بدنی نیروی پدافند
هوایی ارتش جمهوری اسالمي ايران دیدار و
گفتگو کرد ،در این دیدار که در دفتر فدراسیون
جودو انجام شد ،حاجی بافقی  ،مربی تیم جودو
نیروی پدافند هوایی نیز حضور داشت.
الزم به ذکر است ،تیم نیروی پدافند هوایی
یکی از تیم های حاضر در لیگ جودو است که
چند سالی ست ،عملکرد قابل قبولی را از خود به
نمایش گذاشته است .در این نشست در خصوص
تعامل و همکاری دوجانبه بیت فدراسیون جودو
با نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران موضوعاتی مطرح گردید.

واژگونی خودروی عضو پیشین تیم
ملی کاراته

هادی عرب ملی پوش پیشین تیم ملی
کاراته که از اصفهان با خودروی شخصی عازم
تهران بود ،قبل از رسیدن به قم دچار سانحه
واژگونی خودرو شد و به شدت آسیب دید.
عرب بالفاصله توسط اورژانس در یکی
از بیمارستانهای قم انجام کارهای ابتدایی
پزشکی انجام و سپس به درخواست خانواده
به بیمارستانی در تهران جهت انجام کارهای
درمانی منتقل شد  ،وی در چند مرحله مسابقات
بین المللی عضو تیم ملی کاراته کشورمان بوده
است.
به مناسبت هفته تربیت بدنی صورت می گیرد؛

برگزاری مسابقه عکاسی با محوریت
تکواندو

کمیته همگانی فدراسیون در نظر دارد به
مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی با «شعار
تکواندو تعطیل نیست» مسابقه عکاسی را با
محوریت تکواندو برگزار نماید.
پوش تمرین در خانه ،تکواندو خانواده،
کرونا و تکواندو و تکواندو و سالمت جامعه
موضوعاتی است که عالقمندان میتوانند در این
حوزه عکس های خود را ارسال کنند.
این رقابت ها در هر دو گروه مردان و زنان
برگزار می شود و شرکت کنندگان باید عضو
بانک اطالعات فدراسیون تکواندو باشند.

تیمهای ملی قرار داشتند ،هرگز چنین انتقاداتی
وجود خارجی پیدا نمیکرد ،این درحالی است که
هروی همیشه در مصاحبههای خود بر نقش مربیان
استانی ،باشگاهی و مسووالن در موفقیتها تاکید
دارد و بُردها را تنها برای خود نمیداند
به طور معمول در رشتههای ورزشی ،مربیانی
که کارنامه موفقی ندارند به خود اجازه نمیدهند
که در مورد عملکرد همکارانی که ویترینی مملو
از افتخارات دارند ،صحبت کرده و انتقاداتی را
مطرح سازند اما هستند افرادی در جامعه کاراته

که دوستیها و برادریهای گذشته را به دست
فراموشی سپرده تا شاید خود را مطرح ساخته و
از انزوا خارج شوند.
وقتی جمع کثیری از قهرمانان و مربیان
این رشته که بنای آن بر احترام نهاده شده است
در فضای مجازی واکنش منفی بر صحبتهای
منقدین داشتهاند ،نشان میدهد که تیم ملی در
مسیر درستی است و نباید آرامش موجود از بین
برود.
اکنون که به دلیل شرایط سخت کشور به
دلیل گسترش ویروس کرونا ،تیم ملی کاراته ایران
هنوز نتوانسته تمرینات تیمی خود را آغاز کند و
ملیپوشان به صورت انفرادی تمرین میکنند ،بهتر
است تا همه خانواده کاراته متحد شده و به حمایت
از تیمی بپردازند که از امیدهای اصلی کاروان
ورزشی ایران در المپیک توکیو است
برخی باید بدانند که همین رفتار مغرضانه
موجب شد تا فدراسیون کاراته طی سالیان گذشته
کمتر رنگ آرامش به خود دیده و همواره درگیر
حواشی خودساخته بوده است.
زمان آن فرارسیده تا موسپیدان و بزرگان
کاراته وارد گود شده و با ایجاد همدلی و اتحاد،
اجازه ندهند تا دلخوری بیشتری ایجاد شود .البته
انتظار میرود مسووالن فدراسیون کاراته هم از
الک احتیاط خارج شده و مانع بزرگی بر سر راه
حواشی باشند.

تالش همه جانبه کمیته های سبک؛

تکیه آی کی دو کاراته بر تجربیات پیشکسوتان
وحید رجایی

استفاده روز افزون سبک از انرژی جوانان و تجربه و حمایت
پیشکسوتان در قالب کمیتههای مختلف سبک آی کی دو کاراته باعث
شده تا اکثر برنامه های سبک  ،حتی با وجود مشکالت بیماری کرونا
به خوبی پیش برود.
جلسه تدوین مقررات آزمون و برنامه های  ۶ماهه ی دوم
سال با حضور و استقبال عالی اعضای کمیته های فنی  ،راهبردی ،
پیشکسوتان و ریاست کمیته مربیان در سالن اجتماعات آکادمی آی
کی دو کاراته ایران برگزار شد که در این جلسه دو ساعت و نیمه ،
بحث های متنوعی در زمینه اهداف مختلف پیش روی سبک رد و
بدل و پیشنهادهای اعضا به گفتگو گذاشته شد.
بر اساس این گزارش یکی از مهمترین اهدافی که به اتفاق نظر
اعضا در مورد آن گفتگو شد بحث باال بردن سطح آموزش و یکپارچه
شدن مربیان بود که در این مورد کمیته فنی و ریاست کمیته مربیان

نظرات خود را ارائه و راهکارهای آنان بررسی شد.
همچنین برای جلوگیری از صدمات احتمالی بیماری کرونا بر
روی برنامهریزی های سبک  ،قرار بر این شد که بحث آموزشهای
وبینار و تهیه کلیپ های آموزشی به صورت جدی تر در سطوح
مختلف  ،چه در بحث سالح و چه در بحث تکنیک ها انجام شده و
پکیج های آموزشی در اختیار اساتید و هنرجویان قرار بگیرد تا حتی
 ،زمان از دست رفته آموزشی  ،در این چند ماهه ی ظهور بیماری
کرونا جبران شود .در این جلسه که برای اولین بار احکام بین المللی
سبک نیز به صاحبانشان اهدا شد  ،ضمن قدردانی از تالشهای کمیته
بینالملل  ،تصمیماتی برای یکسان سازی تکنیک ها در سراسر کشور
گرفته شد  ،تا تمام آموزش و امتحانات و آزمون ها به صورت یکپارچه
و منظم انجام شود.
در پایان با اتفاق نظر اعضای کمیته های مختلف و ریاست سبک
 ،برنامه  ۶ماهه ی دوم سال نیز تدوین و قرار بر این شد  ،نتیجه به
کمیته فنی ارائه و در نهایت به فدراسیون ابالغ شود و همچنین

باران مطیعی و فاطمه یحیی آبادی
از خراسان رضوی با  ۴تیم مربیانی
هستند که با بیشترین تعداد در جمع
 ۴۸مربی حاضر در این رقابت ها در

صدر جدول قرار دارند.
در آمار استانی ،استان خراسان
رضوی با  ۱۸تیم بیشترین تعداد را
به خود اختصاص داده است ،تهران

طبق برنامه ریزی  ،پس از ایام بیماری کرونا طبق جداول منظم در
بازه های زمانی مشخص آزمونهای ردههای مختلف و دان برگزار و
به صورت مدون  ،کالسهایی جهت باال بردن سطح فنی مربیان نیز
برگزار شود.

با  ۱۶تیم در رده دوم قرار دارد و
اصفهان و هرمزگان نیز با  ۱۲تیم
در رده سوم پر تعداد ترین تیم ها
قرار گرفتند.
پس از  ۴استان صدرنشین،
آذربایجان شرقی با  ۹تیم ،کرمانشاه
با  ۸تیم ،کردستان با  ۷تیم ،فارس و
کرمان با  ۶تیم ،قم با  ۵تیم ،زنجان
با  ۴تیم ،سمنان ،لرستان و یزد با ۳
تیم ،آذربایجان غربی و کیش با  ۲تیم
و مرکزی ،البرز ،خوزستان و گیالن
نیز با  ۱تیم  ۲۰استانی هستند که
در نخستین لیگ مجازی کاتای بانوان
مشارکت خواهند داشت.
در آمار سبکی نیز کاراته کاهای
 ۲۰سبک در این دوره از رقابت های
لیگ مجازی به روی تاتامی خواهند
رفت که از این میان بیشترین تعداد

متعلق به سبک شوتوکان  JKAبا
 ۲۰تیم است ،دومین سبک در این
رده بندی شوتوکان  JSKAبا  ۱۶تیم
و پس از آن شیتوریو ایران با  ۱۱تیم
است.
پس از سه سبک فوق گوجوریو
گوجوکای با  ۹تیم ،شوتوکان ،WSKF
شوتوکان  JKSو شوتوکان WJKA
با  ۸تیم ،شیتوریو شیتوکای با  ۷تیم،
شوتوکان ایران و شیتوریو هایاشی با
 ۵تیم ،سبک  WMMFبا  ۴تیم،
شیتوریو ایتوسوکای ،شیتوریو اینویی
ها ،شیتوریو کوجی دو و وادوریو با
 ۳تیم ،شوتوکان ادونس با  ۲تیم و
شیتوریو کوبه اوزاکا ،شوتوکان ،IMA
گوجوریو سی واکای و گوجوکای /JKF
کن بوکان با  ۱تیم در این پیکارها
نماینده خواهند داشت.

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو :پیشنهادبلغارها را بررسی میکنم

قصد مربیگری در کشور دیگری ندارم
سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران گفت :با وجود پیشنهاد
متعدد از کشورهای مختلف برای مربیگری ،ترجیح میدهم استراحت
کرده و در کشوری دیگر فعالیت نکنم.
حسن ذوالقدر سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران با بیان
مطلب فوق گفت :تکواندو ایران پتانسیل باالیی دارد و اینکه اکنون
بسیاری از مربیانی ایرانی در کشورهای مختلف مسئولیت دارند و
تالش چشمگیر آنها مورد ستایش جامعه جهانی است ،خود نشان از
سطح باالی تکواندو کشورمان است که حاصل تالش سه دهه اخیر
خانواده بزرگ این رشته المپیکی و پیشکسوتان است .به شخصه برای
همه مربیان کشورمان آرزوی موفقیت دارم.
وی در مورد پیشنهاد مدیرفنی تیم ملی بلغارستان به وی

تصریح کرد :نه تنها از بلغارستان که چند کشور دیگر پیشنهادات
متعددی داشتهام ،ولی برنامهای برای مربیگری در خارج از ایران
ندارم .البته با توجه به نیاز فرزاد (پسر ذوالقدر که سرمربی
بلغارستان است) در این مسئولیت خطیر پیشنهاد مدیریت فنی
تیمهای ملی بلغارستان بررسی خواهم کرد .سالهای متمادی در
تکواندو ایران مسئولیتهای مختلفی داشتهام و به کمک همکارانم
عناوین با ارزشی در رقابتهای مهم المپیک ،جهان و آسیا کسب
کردیم و نمیخواهم به عنوان مربی با تیمی دیگر برابر ایران قرار
بگیرم .اما در صورت نیاز تجربیات خودم را در اختیار فرزندم
خواهم گذاشت.
سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران ادامه داد :فرزاد

لیگ تکواند؛
تیم ها تا  ۵آبان هزینه ثبت نام واریز کنند

در پایان جلسه هم اندیشی تیمهای
متقاضی حضور در لیگهای تکواندو،
سازمان لیگ به تیمها فرصت داد تا با
واریز حداقل  ۵۰درصد هزینه ورودی،
ثبت نام خود را قطعی کنند.
بر اساس اطالعیهای که ۲۳
مهرماه با امضای نیری دبیر فدراسیون
صادر شده ،تیمها برای حضور در لیگ
نوجوانان ،جام آینده سازان المپیک
 ،۱۵۰لیگ دسته اول مردان (جام نقش
جهان)  ،۲۶۰لیگ برتر مردان  ،۳۳۰لیگ دسته اول بانوان (جام کوثر)  ۱۶۰و لیگ برتر بانوان
(جام ایراندخت)  ۱۸۰میلیون ریال میبایست به حساب فدراسیون واریز شود ،این مهلت پنجم
آبان ماه به پایان خواهد رسید.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده،چنانچه تعداد تیمها کمتر از  ۷تیم باشد رقابتها به صورت دورهای و
اگر بیشتر از  ۸تیم باشد به صورت گروهی پیگیری شود ،برای حضور در لیگ برتر مردان  ۱۲تیم ثبت
نام کرده اند که میبایست حداقل با واریز  ۵۰درصد از هزینه ثبت نام ( ۱۶۵میلیون ریال) ثبت نام خود
را قطعی کنند ،از این تعداد حضور هفت تیم تاکنون قطعی شده و به نظر میرسد با انصراف دو تیم (نام
محفوظ) رقابتها در گروه  ۵تیمی برگزار شود.

 ۱۰بوکسور به اردوی تیم ملی
دعوت شدند

سومین اردوی تیم ملی بزرگساالن از دوم
آبان با حضور  ۱۰بوکسور زیر به مدت  ۱۴روز
در جزیره کیش برگزار میشود :امید احمدى
صفا (تهران) ،مهدى خسروى (کردستان)،
دانیال شهبخش (سیستان و بلوچستان) ،باقر
فرجى (لرستان) ،مسلم مقصودى (خوزستان)،
شاهین موسوى (تهران) ،میثم قشالقى (خراسان
شمالی) ،احسان روزبهانى (تهران) ،پوریا امیرى
(کرمانشاه) و على جمالى (چهار محال و
بختیاری) طبق اعالم علیرضا استکی سرمربی
تیم ملی ،تا اینلحظه حضور هیچ بوکسوری
در ترکیب این تیم جهت حضور در رقابتهای
انتخابی المپیک در پاریس قطعی نیست و
ترکیب نهایی تیم ملی بوکس در اسفندماه
مشخص میشود.

برگزاري همايش «راهکار تايچي براي
تندرستي» به مناسبت هفته تربيت بدني

همزمان با هفته تربيت بدني ،همايش
«راهکار تايچي براي تندرستي» با همکاري
فدراسيون ووشو و کارخانه نوآوري در محل
اين کارخانه برگزار خواهد شد .اين همايش
روز دوشنبه  28مهرماه از ساعت  13الي 15
مقابل ساختمان اصلي کارخانه نوآوري برگزار
ميشود.کارخانه نوآوري آزادي ،اولين شعبه
پارک فناوري پرديس است که با حمايت
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و
به نحوي مشارکت دولت و بخش خصوصي در
محدوده ميدان آزادي تهران تاسيس شده است.
فدراسيون ووشو در راستاي توسعه همگاني اين
رشته ورزشي همکاري خود را با کارخانه نوآوري
آغاز کرده است.

طی حکمی از سوی یوسف بهتری رئیس
فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ،
امیرمصدق رئیس سازمان لیگ انجمن های
ورزش های رزمی به عنوان رئیس کمیته کیک
بوکسینگ  WKFتا پایان سال  ۹۹منصوب شد.

رقابت  ۴۴۴کاتارو در قالب  ۱۲۰تیم در نخستین لیگ مجازی بانوان
اولین لیگ مجازی کاراته بانوان با
حضور  ۱۲۰تیم از  ۴۸مربی ۲۰ ،استان
و  ۲۰سبک از ابتدای آبان ماه کار خود
را آغاز خواهد کرد.
نخستین مرحله لیگ مجازی
بانوان در حالی قرار است از ابتدای آبان
ماه آغاز شود که  ۱۲۰تیم از  ۴۸مربی،
 ۲۰استان و  ۲۰سبک جهت حضور در
این رقابت ها اعالم آمادگی نمودند.
طاهره زارعی مقدم از آذربایجان
شرقی با  ۸تیم ،فرخناز ارباب از
تهران ،گالویژ محمدی از کرمانشاه و
مینا افسانه از تهران با  ۶تیم ،فرناز
رواخواه از اصفهان ،آرزو شریفی از
قم و فاطمه کاظمی از فارس با ۵
تیم و صنم حجازی از کردستان،

اخبار

رئیس کمیته کیک بوکسینگ WKF
منصوب شد

رکوردی کم نظیر با حضور بانوان؛

الله خالق

شماره 3069

فرزند من است و به حکم پدری کنار او هستم و هر کمکی
که از دستم بر بیاید دریغ نخواهم کرد .فرزاد انگیزه باال و
البته قابلیتهای زیادی دارد و همین قابلیتها نیز مورد توجه
مسئوالن فدراسیون تکواندو بلغارستان قرار گرفته است .او در
تمرینات به هم تیمهایی خود کمک میکرد و نکاتی را بیان
کرده که چنین مسئولیتی را همزمان با مبارزه برای کسب
سهمیه المپیک پیشنهاد داده شد.
ذوالقدر در پایان گفت :برای کمک به مربیان ایرانی از هیچ
کوششی دریغ نکرده و آرزوی قلبی من موفقیت همه تکواندوکاران
ایرانی در عرصه بین المللی است .فرزاد هم یکی از آنهاست برای او
آرزوی موفقیت دارم.

لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری
مسابقات ساحلی و حضوری

سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون
کاراته از لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی در
برگزاری مسابقات ساحلی و حضوری بر اساس
شيوه نامه ابالغي از ستاد مبارزه با كرونا خبر
داد.
با توجه به شیوع موج جدید کرونا و
افزایش تعداد مبتالیان ،سازمان لیگ و مسابقات
فدراسيون طي اطالعيه اي اعالم نمود کلیه
هیات هایي که در نظر دارند رقابت های ساحلی
يا حضوري كاتا برگزار کنند ،مي بايست بر
اساس شيوه نامه ابالغي از ستادمبارزه با كرونا
در ورزش اقدام نمايند.
در این اطالعیه عنوان شده بر اساس شرایط
استاني در صورت قرار گرفتن استانی در وضعیت
بحرانی ،برگزار کنندگان از برگزاری این رقابت ها
اجتناب کنند و در صورت شرایط مساعد باید با
رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی و استفاده
اجباری ماسک برای کلیه داوران ،مربیان و شرکت

کنندگان (بجز در حین اجرای کاتا) و همچنین
برگزار کنندگان در همه مراحل تا پایان اهدای
حکم و مدال ،اقدام به برگزاری رقابت ها کنند.
همچنین با توجه به اینکه هدف از برگزاری
این رقابت ها در فضای آزاد کاهش احتمال ابتال به
بیماری کووید  ۱۹می باشد باید از برگزاری مراسم
افتتاحیه و اختتامیه خصوصا بدون رعایت فاصله
اجتماعی و عدم استفاده از ماسک های مجاز پرهیز
گردد.
ضمنا نصب بنر و پوسترهاي آموزشي در رعايت
فاصله اجتماعي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي و
تب سنجي ،حضور نماينده هيئت پزشكي ورزشي
استان و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي سنجشي در
محل مسابقه الزامي است.
تا عادي شدن شرايط هماهنگي با اداره كل
ورزش و جوانان استان(محل برگزاري) و سازمان
ليگ و مسابقات و اخذ مجوزهاي الزم از ملزومات
برگزاري مي باشد.

حضور کادرفنی تیم ملی در سالن
تمرینات انفرادی  ۴ملی پوش کاراته

کادرفنی تیم ملی کاراته مردان کشورمان
طی چند روز اخیر با حضور در سالن محل
تمرینات انفرادی ملی پوشان کاراته ضمن
مرور برخی تکنیکهای فردی در جریان اخرین
وضعیت انها قرار گرفتند .سید شهرام هروی
سرمربی  ،حسن روحانی ،سعید حسنی پور و
دکتر نعیما خواجوی مربیان تیم ملی کاراته با
حضور در سالن تمرینات ذبیح اهلل پورشیب،
بهمن عسگری،امیر مهدی زاده و سجاد گنج زاده
در تهران،قزوین و قم در جریان اخرین وضعیت
بدنی ملی پوشان کاراته قرار گرفتند.

فرزاد ذوالقدر سرمربی بلغارستان شد

فرزاد ذوالقدری که اواخر سال  ۱۳۹۸برای
حضور در تیم ملی بلغارستان راهی صوفیه شده
بود ،از سوی مسئوالن فدراسیون تکواندو این
کشور به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور
نیز انتخاب شد .وی که قرار است بهمن ماه در
مسابقات انتخابی المپیک برای کسب سهمیه
حضور در بازیهای توکیو  ۲۰۲۱تالش کند،
همزمان مسئولیت هدایت تیم ملی این کشور
را نیز برعهده خواهد داشت .با تصمیم اتحادیه
تکواندو اروپا بلغارستان طی روزهای  ۳۰و ۳۱
ژانویه  ۱۱( ۲۰۲۱و  ۱۲بهمن ماه) در شهر
صوفیه میزبان رقابتهای انتخابی المپیک در
قاره اروپاست .ذوالقدری نزدیک به چهار ماه
زمان دارد تیم خود را برای کسب چهار سهمیه
المپیک آماده کند.این تکواندوکار ایرانی سابقه
سرگروه تیم ملی نوجوانان ،کسب مدال نقره
دانشجویان جهان و مدال نقره جام جهانی
 ۲۰۱۵مکزیک را در کارنامه خود دارد.

رییس فدراسیون جهانی کاراته در
پیامی ویدئویی پنجاهمین سال تاسیس
فدراسیون جهانی کاراته را تبریک گفت

در قسمتی از این پیام ،انتونیو_اسپینوز با
اشاره به تاسیس فدراسیون جهانی کاراته در ۱۰
اکتبر  ۱۹۷۰عنوان داشت « :پس از  ۵۰سال
فدراسیون جهانی ،کاراته بیش از  ۱۰۰میلیون
کاراته کا و  ۲۰۰عضو فدراسیون ملی دارد.
متأسفانه به دلیل وضعیت فعلی نمی توانیم
پنجاهمین سالگرد تاسیس #فدراسیون_جهانی
را آنگونه که شایسته است و از قبل برنامه ریزی
کرده بودیم  ،جشن بگیریم .ما قصد داشتیم این
مناسبت تاریخی را در نیپون بودوکان جایی که
قرار بود #بازیهای_المپیک برگزار شود جشن
بگیریم که شیوع ویروس کرونا و تعویق المپیک
برنامه های ما را تغییر داد».

تاریخ برگزاری مسابقات جهانی
تکواندو اعالم شد

بیست و پنجمین دوره رقابتهای تکواندو
قهرمانی جهان قرار بود اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
به میزبانی چین در شهر «ووشی» برگزار شود
که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو و به زمان
دیگری موکول شد.
در پایان مجمع سالیانه فدراسیون جهانی
که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور
نمایندگان  ۱۳۳کشور جهان برگزار شد ،تاریخ
جدید این رقابتها اعالم شد .بر همین اساس این
مسابقات طی روزهای  ۱۱تا  ۱۷اکتبر ۲۰۲۱
برابر با  ۱۹تا  ۲۵مهرماه سال  ۱۴۰۰به میزبانی
چین برگزار خواهد شد.
مسابقات تکواندو در بازیهای المپیک طی
روزهای دوم تا  ۵مردادماه آینده برگزار میشود
و بعد از آن کشورهای مختلف نزدیک به دوماه
فرصت دارند تا تیمهای خود را برای حضور در
رقابتهای قهرمانی جهان آماده کنند.

