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خبر كوتاه
نصیر نژاد مسئول فنی بازیهای هانگژو شد

محمدرضا نصیرنژاد رئیس انجمن کوراش
کشورمان به درخواست شورای المپیک آسیا و
تایید فدراسیون جهانی به عنوان مسئول فنی
مسابقات کوراش در بازیهای آسیایی ۲۰۲۰
هانگژو چین انتخاب شد.
نصیرنژاد عضو هیأت رئیسه و مسئول
کمیته فنی فدراسیون جهانی است و از این
پس در جلسات کمیته برگزاری مسابقات حضور
خواهد داشت ،وی قرار است طی ماههای آینده
ضمن بازدید از محل برگزاری مسابقات کوراش
در هانگژو ،جلساتی را با مقامات محلی داشته
باشد.

ورزش

شماره 3102

نکوفر :سهم ما از همدیگر آرامشی است که به هم هدیه می کنیم

مربی که شکست ناپذیرها را شکست داد

 ۲۳آذر ،برگزاری جلسه سرپرستان و
مراسم قرعهکشی لیگ های تکواندو

با اعالم سازمان لیگ ،جلسه سرپرستان و
مراسم قرعهکشی مسابقات لیگهای تکواندو،
یکشنبه  ۲۳آذر در سالن جلسات فدراسیون
تکواندو برگزار می شود.
برای حضور در نوزدهمین دوره لیگ برتر
تکواندو «جام خلیج فارس» ۱۱ ،تیم شهرداری
ورامین ،لوازم خانگی کن ،پاس قوامین ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،پارسیان البرز ،پاالیش نفت آبادان،
جوانه (استقالل) ،صنعت مس کرمان ،فتح صدر
البرز (رتاآ) ،فرمانیه و مهاجرین اعالم آمادگی
کردهاند.

کرمی :چالش مربیگری در اروپا را
دوست دارم

سرمربی باشگاه یاسترب کرواسی گفت :با
وجود تفکرات آماتور بازیکنان باشگاه یاسترب،
چالش مربیگری در این باشگاه را دوست دارم و
در حال یادگیری تجربیات جدید هستم.
کرمی راجع به احتمال دعوت از تیمهای
ایرانی برای برگزاری اردوهای مشترک گفت:
حضور در کمپ باشگاه یاسترب میتواند برای
دختران تکواندوی ایران اتفاق خوبی باشد و من
تالش خواهم کرد از لحاظ اقتصادی نیز حضور
در این کمپ فشاری را به فدراسیون تکواندو وارد
نکند و بچههای ما با کمترین هزینه در کمپ
باشگاه یاسترب تمرین کنند.

مسئولیت جدید برای رییس انجمن
تکواندو  ITFایران

حسین فرید صباغ رییس انجمن تکواندو
 ITFایران (شاخه اتریش) به عنوان مدیر
سازمان بین المللی تاالر مشاهیر تکواندو
منصوب شد.
تاالر مشاهیر تکواندو سازمانی بین المللی
متشکل از مشاوران و کارشناسان فنی عضو
فدراسیون جهانی تکواندو ( )WTفدراسیون
بین المللی تکواندو ( )ITFو انجمن جهانی
تکواندو( )WTAو انجمن های اصلی تکواندو
است.
اعضای این سازمان در سطح قارهای و ملی
وظیفه حفظ تاریخ تکواندو و همچنین شناسایی
و تکریم گروه ها وافرادی را دارند که بطور قابل
توجهی در توسعه ،رشد و پیشرفت تکواندو به
عنوان یک هنر رزمی محبوب در جهان نقش
داشته اند.

حذف احتمالی کاندیدای ریاست «آیبا»
م ملی بوکس جوانان
و آغاز اردوی تی 

با توجه به تعلیق موقت فدراسیون بوکس
جمهوری دومینیکن به خاطر جرائم مختلف از
جمله فساد از سوی کمیته انضباطی ،نامزدی
دومینگو سوالنو برای ریاست انجمن بینالمللی
بوکس ( )AIBAبه خطر افتاده است.
طبق اساسنامه انجمن بین المللی بوکس،
فدراسیونهای معلق نمی توانند کاندیدا معرفی
کرده و حق رای آنها نیز به طور خودکار از بین
میرود.
دومین مرحله از اردوی دو هفتهای تیم ملی
بوکس جوانان کشورمان با حضور  ۱۷بوکسور
از روز جمعه  ۲۱آذر به میزبانی شهرستان قم
آغاز خواهد شد .این تیم خود را جهت شرکت
در رقابتهای جهانی لهستان در فروردین سال
 ۱۴۰۰آماده می کند.

موفقیت پوالدگر در کسب باالترین
درجه فنی فدراسیون جهانی تکواندو

سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو
کشورمان به عنوان نماینده فنی ( )TDسطح 3
فدراسیون جهانی تکواندو انتخاب شد و میتواند در
رویدادهایی همچون بازیهای المپیک ،بازیهای
قارهای و جهانی و رقابتهای قهرمانی جهان به
عنوان نماینده فنی مسابقات حضور داشته باشد.

عسکری :اصالحات فنی و آمادگی
جسمانی در دستور کار قرار داشت

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت :در شرایط
فعلی سعی کردیم تصمیماتی بگیریم که
کمترین تبعات را داشته باشد و اینکه بچهها به
حال خود رها میشدند ،خیلی بدتر بود.فریبرز
عسگری افزود :از آنجایی که مسابقهای در پیش
نداشتیم ،سعی کردیم بچهها را در آمادگی ۷۰
درصد حفظ کنیم؛ لذا در این مدت روی کار
جسمانی و آمادگی عمومی بچهها کار کردیم.
وی تصریح کرد :در بحث فنی با توجه به اینکه
در دو سه سال گذشته مدام در کورس مسابقات
بودیم و عم ً
ال فرصتی برای اصالح نداشتیم ،از
شرایط فعلی استفاده کردیم و روی اصالحات
فنی وقت گذاشتیم.

 ۲۲آذرماه ،آغاز دوره کوچینگ جودو

دوره کوچینگ جودو از  ۲۲آذرماه شامل ۹
کارگاه دو ساعته توسط فدراسیون جودو برگزار
خواهد شد.
نقش مربی ،تغذیه و کنترل وزن،
روانشناسی جودو ،آشنایی با قوانین داوری روز
جودو ،تکنیک های کوچینگ ،ارتباط مربی
و ورزشکار ،آنالیز مسابقه ،قوانین و مقررات
مسابقات و طراحی تمرین در این کارگاه ها
تدریس خواهد شد.

درخواست کمیته انتخابات «آیبا» از IOC

بازگشت بوکسور شکست ناپذیر به رینگ

ی ودر» ثروتمندترین ورزشکار
«فلوید م 
دنیا پس از گذشت مدتها از اعالم بازنشستگی،
مجددا به روی رینگ خواهد آمد!
قرار است در فوریه سال « ،۲۰۲۱می
ودر» با رکورد استثنایی  ۵۰مسابقه ۵۰ ،برد! در
مقابل «لوگان پاول» بوکسور معروف آمریکایی
بازگشتی به دنیای بوکس حرفه ای داشته باشد.

اخبار

نسترن مردانی

دکتر سید جمال الدین نکوفر نیاز به معرفی
ندارد ،نامی شناخته شده در کاراته جهان ،متولد
 1336در شهرستان مرند است ،به واسطه فعالیت
پدر در رشته ژیمناستیک از کودکی با پدرش به
سالن های ورزشی می رفت و از این طریق با
ورزش آشنا شد،کسب  ۴عنوان قهرمانی و یک
نایب قهرمانی در کسوت سرمربی کاتا بزرگساالن
در سالهای  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۰میالدی با تیم ایتالیا
در باالترین سطح مسابقات کاراته جهان ،افتخاری
است برای ایران و ایرانی ،نکوفر نمونه بارز یک
مربی و کارشناس فنی کاتا است که هر زمان
مسئولیتی به وی محول شده به بهترین شکل
ممکن به سرانجام رسانده ،چه در دهه ۷۰که به
عنوان مربی و مدیرفنی تیمهای ملی کاتا و کومیته
به پرورش نسل آینده کاراته کشور اهتمام ورزید
و چه زمانی که در خارج از کشور به مربیگری
مشغول بود ،نکوفر بدون شک نمونه بی بدیل یک
مربی تمام عیار است ،سبک ادونس کاراته که یک
سبک کامال ایرانی است را در سال  ۱۹۹۰در شهر
میالن ایتالیا به ثبت رساند ،نام او به عنوان یکی
از جوانترین دارندگان دان  ۹در جهان به ثبت
رسیده ،اینها تنها گوشه ای است از افتخارات مرد
موفق کاراته ایران.
حضور ایشان در شورای فنی کاتا بهانه ای
شد تا پای صحبتهای مربی تیم قهرمان جهان
بنشینیم ،همانند یک کاتارو آرام است با صبر و
حوصله پاسخگوی تک تک سواالت است ،از شورای
فنی کاتا شروع کرد و ماهیت شکل گیری شوراها
در راستای کمک به فدراسیون و اینگونه ادامه
داد :هر مدیری در دوران مدیریتی خود سعی
دارد کارنامه خوبی از خود به جای بگذارد،
طباطبایی نیز از این مسئله مستثنی نیست
وی به هدف خود پایبند بوده و تاکنون
توانسته در این مهم موفق عمل کند ،مدیر
جوان و کاربلد فدراسیون با راه اندازی
شوراهای مختلف مسئولیت ها را تقسیم
کرده است ،مسئله ای که باعث شده
فدراسیون از حالت تک بعدی خارج شود و
فقط به کاراته مسابقه ای محدود نباشد.
نکوفر از کاراته به عنوان رشته ای پرتالطم نام
برد و افزود :کاراته نه در ایران بلکه در سطح جهان
بواسطه منیت های موجود رشته ای پرتالطم
است ،کلمه «من»! همه فکر می کنند بهترین
هستند ،جلوی پیشرفت سایرین را می گیرند ،با

این استدالل که بهتر اگر پیشرفت کند من بدتر
می شوم ،مسئله ای که متاسفانه در خون کاراته در
تمام جهان جریان دارد ،اما ما امروز شاهد هستیم
آرامش حلقه گمشده کاراته ،با تالش طباطبایی
و همکارانش به خوبی در فدراسیون حاکم شده
است ،حال ما مربیان و دست اندر کاران موظف
هستیم کمک کنیم این آرامش حاکم بر کاراته
پابرجا بماند ،انتقاد خوب است ،ولی انتقاد سازنده،
اختالف نظر و سلیقه امری طبیعی است.
وی اینگونه ادامه داد :شورا یک فدراسیون
کوچک نیست که تصمصم بگیرد و اجرا کند بلکه
جمعی است از متخصصین برای مشاوره دادن به
فدراسیون در زمینه های مختلف ،هدف از راه
اندازی شوراهای مختلف در کنار ایجاد عدالت،
حاکم کردن آرامش در میان خانواده کاراته است،
ما به عنوان متخصص در شوراها باید در مورد علم
کاراته تحقیق کنیم و به دنبال مسائل مهم باشیم.
مربی تیم قهرمان جهان ضمن اشاره به

وضعیت خاص حال حاضر به واسطه همه گیری
ویروس کرونا در سطح جهان افزود :با توجه به
شرایط موجود و عدم برگزاری مسابقات و اردوهای
آماده سازی تیمهای ملی ،شورای راهبردی کاتا نیز
باید خود را با این شرایط وفق دهد و برنامه ای
برای این برهه زمانی ارائه دهد ،این برهه زمانی
می تواند بهترین زمان برای آموزش و شناسایی
استعدادها در سطح کشور با استفاده از پتانسیل
اعضا شورا باشد.
وی اینگونه ادامه داد :یکی از وظایف ما به
عنوان شورای فنی کاتا این است که یک کادر
فنی قوی تحویل فدراسیون بدهیم ،مدیر فنی
و سرمربی که مسئولیت برنامه ریزی و تحقیق
در مورد کاتا در کل کشور را دارند و مربیان که
سربازان اصلی آن هستند ،چرا که باید بتوانند پا به
پای ورزشکاران کار کنند.
به آینده فکر کنیم و نه به حال با در نظر
گرفتن مسائل کلی در مربیگری کاراته علی
الخصوص کاتا مشاهده می کنیم سطح باالی حرفه
ای بودن می تواند تداوم نتایج رقابتی و ترویج آن را
تضمین کند ،وظیفه هر مربی و یا هر متخصص که
در شورا حضور دارد بررسی اینگونه مسائل است،
امروزه ما شاهد هستیم برخی از مربیان کاراته را به
عنوان حرفه اصلی خود انتخاب می کنند ،چرا که
میزان تعهد از انجام سایر فعالیتها جلوگیری می
کند و این کار ،حرفه ای زمان بر است پس من
به عنوان مربی یک فعال و یک حرفه ای هستم و
این به معنای داشتن ابعادی است که دیگر اجازه
نمیدهد برنامه های ابداعی و ابتکاری فردی که
متاسفانه باعث عقب ماندن میشود را دنبال کنم.
امروزه در جهان مشاهده می کنیم در مقابل
ساعتهای طوالنی تمرین به سختی نتایج مورد
توجه حاصل می شود ،ایراد از کجاست؟؟
یک برنامه آموزشی ایده آل باید
این امکان را بدهد تا بار تمرینی خود را
کارآمدتر کنیم و در زمان مناسب نتایج
خوبی کسب کنیم ،در طی سالهای اخیر
تجربیات قبلی خود را دوباره بررسی کرده و
سعی کرده ام آنها را با شرایط کنونی تطبیق
دهم ،بعضی از جنبه های فنی همچنان مورد
غفلت قرار گرفته می شود ،خصوصا از جانب
کسانی که ادعا می کنند سنت گرا هستند.
وی در پاسخ به این سؤال که نظر شما
در خصوص حضور یک مربی خارجی
تراز اول برای آموزش تخصصی کاتا

چیست ،گفت :با این مسئله کامال مخالفم و برای
این مخالفت هم دلیل دارم ،از نظر من هیچ مربی
خارجی علی الخصوص ژاپنی نمی تواند در ایران
مربیگری کند و موفق باشد چرا که سطح فنی آنها
از سطح فنی معمولی ترین مربیان داخلی ما پایین
تر است و فقط نام ژاپن را به عنوان مهد کاراته
جهان یدک می کشند ،کدام مربی خارجی برای
تیم ما دلسوزی می کند؟ ژاپنی ها فقط با اسم
سامورایی و خشن بودن کار را پیش می برند.
بنده افتخار می کنم که به عنوان یک ایرانی موفق
شدم ۴دوره با تیم ملی ایتالیا قهرمان جهان شوم ،نام لوکا
والدسی قهرمان اسطوره ای کاتا جهان با  ۸مدال جهانی
در همان زمان در کتاب گینس ثبت شد ،افتخاری که با
یک ایرانی برای ایتالیا به دست آمد ،نمونه هایی از این
دست کم ندارین عالءالدین نکوفر در کویت با نیروی
انسانی محدود و شرایط سخت ،از یک جمعیت ۱۸۰۰
نفری کاراته در کل کشور کویت ،توانسته تیم قدرتمندی
را بسازد ،تحقیق کنیم که شاگردان مربیان ایرانی در خارج
از کشور با تمام سختیها و تفاوتهای فرهنگی و ارزشی
چگونه موفق عمل کرده اند و از تجربیات و داشته های
آنهااستفادهکنیم.
از نظر من یک کادر فنی خوب و قوی متشکل
سرمربی و مربیان دلسوز و اسطوره های کاتا کشور
بهترین ترکیب است برای رسیدن به نتیجه به
شرط آنکه برنامه ریزی کنیم و به داشته های خود
اعتماد کنیم.
نکوفر ضمن آرزوی بهترینها برای فدراسیون و
خانواده کاراته کشور افزود :در شرایط بحرانی موجود
سهم ما از همدیگر آرامشی است که به هم هدیه
می کنیم و این آرامش می تواند از طرق مختلف در
زندگی روزمره نمایان شود ،همانگونه که پزشک با
معالجه بیمار ،یا هنرمندی با طرح یک اثر می تواند
ایجاد آرامش کند ،یک مربی کاراته نیز با پشتکار و
دلسوزی و تحقیق در کار می تواند آرامش را برای
شاگردان خود به ارمغان آورد ،این مسئله در سطح
فدراسیون و کاراته کشور به شکل وسیع تری نمود
می کند ،طباطبایی در راس سکان هدایت فدراسیون،
وحید مومنی با شخصیتی آرام و متین دیگر اعضا و
کمیته ها هر کدام به نحوی بوجود آورنده این آرامش
هستند ،آرامشی که روزهای خوب و آرام برای کاراته
کشور را نوید می دهد.
در پایان یادمان باشد راز سالمت جسمی،
روحی و حتی تکنیکی شکایت از گذشته ها نیست،
باید با خرد و پشت کار زمان حال را دریابیم ،این
حال است که آینده را می سازد.

الهامی :از پاول انتقام میگیرم

اتفاق خاصی رخ ندهد ،با سازمان جدیدی قرارداد میبندم

قهرمان رشتههای رزمی ایران گفت :روسها با ناجوانمردی
نتیجه مبارزه من را به رقیبم دادند ،اما مطمئن باشید در بازی تکراری
از پاول انتقام میگیرم.
مازیار الهامی در خصوص شکست مقابل فایتر بالروسی اظهار
داشت :مبارزه من و پاول مهمترین بازی آن شب از مسابقات بود
و متاسفانه روسها با ناجوانمردی بازی را به حریفم دادند .تمام
تماشاگران آمده بودند تا این مسابقه را از نزدیک ببینند و منتظر
بودند بهترین فایتر که من بودم برنده شوم ،اما متاسفانه اتفاقات
عجیبی رخ داد.
وی افزود :حریفم روی سر و پا ضعف داشت و من این موضوع
را به خوبی میدانستم و مبارزه را به خوبی کنترل کرده بودم ،اما
همان مرتبه اول که زمین خوردم ،بدون اینکه ضربه خطرناکی به من
زده شود و هوشیاریام را از دست بدهم توسط داوران بازنده اعالم
شدم که این رأی موجب اعتراض تمام حضار و حتی رییس سازمان
 NFGشد.
این مبارز کشورمان در خصوص اینکه آیا این مبارزه تکرار خواهد

شد یا خیر گفت :حتی اگر این بازی را هم میبُردم ،یک مبارزه دیگر
با همین فایتر برای دفاع از کمربند داشتم و ناخواسته رودرروی هم
قرار میگرفتیم ،اما یک حق خوری عجیب اتفاق افتاد و مطمئنم در
مبارزه تکراری که حدود  ۷۰روز دیگر برگزار خواهد شد انتقامم را
از پاول میگیرم.
الهامی با اشاره به اینکه در یکی از معتبرترین سازمانهای
 MMAمبارزه میکند ،تصریح کرد :هر ورزشکاری اجازه ورود به
سازمان  NFGرا ندارد و مسئوالن این سازمان برای انتخاب فایترها
پیشینه یک قهرمان را در نظر میگیرند و پس از آن قرارداد میبندند
(الهامی چندیدن مقام قهرمانی بینالمللی در کاراته دارد).
کاپیتان سابق تیم ملی کاراته تصریح کرد :قرار نیست هر کسی
که فقط به  mmaعالقه داشته باشد بتواند به راحتی وارد سازمانهای
معتبر جهانی شود .من در تایلند چهار یا پنج مبارزه خوب داشتم پس
از آن هم در ترکیه و آذربایجان فایتهای خوبی از خود ارائه دادم تا
توانستم به اینجا برسم.
الهامی در واکنش به این سوال که آیا باید منتظر حضورش در

یک سازمان جدید باشیم گفت :تمام هدفم این است و اگر اتفاق
خاصی رخ ندهد پس از بازی تکراری با پاول ،قطعا با سازمان جدیدی
قرارداد امضا میکنم .هرچند  NFGهم زیر مجموعه  UFCمحسوب
میشود ،اما منتظر خبرهای بهتری از من باشید.

الله خالق

جدیدی که اخیرا ً از سوی شورای داوران فدراسیون
منصوب شدند و مسیر معرفی داوران برای بازی
های المپیک توکیو  ۲۰۲۰دیگر مبحثی بود که در
این نشست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
همچنین آخرین تغییرات مربوط به مسابقات

یکم بهمن ،آغاز سوپر لیگ کاراته

رقابت های سوپر لیگ کاراته آقایان و بانوان
(جام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی)،
از یکم بهمن ماه به صورت فشرده و متمرکز
برگزار میشود.
مجموعا  ۱۰۳تیم برای حضور در لیگهای
کاراته باشگاههای کشور آمادگی کردهاند که از
این تعداد ۱۳ ،تیم در سوپر لیگ کاراته آقایان و
 ۸تیم در سوپر لیگ کاراته بانوان حضور دارند.

کریمی :در شرایط فعلی ،برگزاری
لیگ برای تمام جامعه مضر است

مدیر فنی تیم تکواندو لوازم خانگی کن
گفت :اگر برگزاری لیگ تکواندو قطعی شود،
مطمئناً تعداد تیمهای حاضر در مسابقات نصف
خواهد شد .در اوضاع فعلی شیوع بیماری کرونا،
برگزاری لیگ برای تمام جامعه ضرر دارد.
مرتضی کریمی افزود :آیا مسئوالن سازمان
لیگ تکواندو در ایران زندگی نمیکنند؟ شرایط
کرونایی و اقتصادی مردم را درک نکردهاند؟ باید
دید هدف از برگزاری این لیگ در این وضعیت
خطرناک بیماری کرونا چیست؟

اهدای نخستین دان  ۹جودوی ایران
به اساتید مدنی و کیهان

مراسم اهدای نخستین دان  ۹جودوی
ایران به اساتید رضا مدنی و محمد کیهان از
پیشکسوتان و پیشگامان نسل اول جودوی
ایران با حضور دکتر صالحی امیری و کیکاووس
سعیدی رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک،
آرش میراسماعیلی و صدیقه کعبی زاده رئیس
و سرپرست دبیری فدراسیون جودو ،علیرضا
رحیمی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک
و محمد بلوطی مدیر سازمان تیم های ملی
جودو برگزار شد.

تقدیر کمیته ملی المپیک
از دو پزشک ایرانی

کمیته ملی المپیک از دو پزشک ایرانی مقیم
آلمان به واسطه همکاری برای بهبود دو قهرمان
ورزشی کشور تقدیر کرد.دکتر بابک امینی و دکتر
حسین آبرون دو پزشک ایرانی مقیم آلمان برای
رفع آسیب دیدگی سهراب مرادی عضو تیم ملی
وزنه برداری و حمیده عباسعلی عضو تیم ملی کاراته
تالش زیادی داشته و از ابتدای عمل جراحی تا
بهبودی کامل در کنار دو قهرمان کشورمان بودهاند.
بر همین اساس حمیده عباسعلی بانوی المپیکی
کاراته در سفر اخیر خود به آلمان با هدف تقدیر از
این دو پزشک حاذق ایرانی هدایایی را به نمایندگی
از صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به دکتر
امینی و دکتر آبرون اهدا کرد.

آغاز اردوی بانوان کاراته بعد از  ۹ماه

هیات رئیسه فدراسیون جهانی از طریق ویدئو کنفرانس
برای بحث در مورد آینده کاراته تشکیل جلسه داد
هیات رئیسه فدراسیون جهانی کاراته روز سه
شنبه یک جلسه مجازی برگزار کرد تا در مورد
راههای توسعه بیشتر این رشته و تجزیه و تحلیل
پروژه های بین المللی آینده کاراته ،بحث و گفتگو
کنند.
این نشست با حضور آنتونیو اسپینوز ،رئیس
فدراسیون جهانی ،از طریق ویدئو کنفرانس با
هدف بررسی وضعیت فعلی این رشته در میان
پاندمی گسترده ویروس کرونا برگزار شد.
در این نشست ،اثرات احتمالی اپیدمی کووید
 ۱۹در مسیر بازیهای المپیک توکیو  ۲۰۲۰مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای
مقابله با این عواقب مطرح شد ،همچنین بحث
در خصوص نحوه اقدامات برای تضمین بهترین
شرایط در رویدادهای آینده بین المللی در رقابت
های برنامه ریزی شده در سال  ۲۰۲۱مورد ارزیابی
مجدد قرار گرفت.
تغییرات در شورای داوران جهان با ترکیب

کمیته انتخابات انجمن بین المللی
بوکس(آیبا) از کمیته بین المللی المپیک
 IOCدرخواست کرد تا نظرات خود را درباره
هفت کاندیدای ریاست این تشکیالت بین المللی
صراحتا اعالم کند.
کمیته بین المللی المپیک هفته گذشته
اعالم کرده بود که دغدغههای مرتبط با برخی
از کاندیداهای ریاست آیبا و احتمال تاثیرگذاری
آنها بر روند تشخیص صالحیت را درنظر خواهد
گرفت.

جهانی  ۲۰۲۱و مجمع عمومی که قرار است سال
آینده در دبی برگزار گردد شود و نیز پیشنهادات
در مورد دوره مربیگری آنالین نیز به اطالع هیات
رئیسه رسانده شد.
در پایان ،رئیس فدراسیون جهانی گفت :ما

باید یاد بگیریم که با ویروس کرونا زندگی کنیم،
با توجه به اینکه ممکن است در ماههای آینده
وضعیت بیماری ناشی از ویروس کرونا بهبود یابد،
ما باید فعالیت های خود را ادامه دهیم و باید به
میزبانی رویدادها برگردیم .ما این وظیفه را داریم
که به ورزشکاران خود فرصت ادامه فعالیت در این
رشته را بدهیم تا بتوانند به اهداف خود برسند.
اگرچه من اطمینان دارم که شرایط بهتر و بهتر می
شود ،وظیفه ما این است که از ابتدای سال ۲۰۲۱
فرصت های خود را برای موفقیت در مسابقات به
حداکثر برسانیم.
اسپینوز در ادامه افزود :بسیاری از موضوعات
مهم امروز مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات
مهم گرفته شده است .من از همکاری و تالش
همه اعضای هیات رئیسه بسیار سپاسگزارم،
تالش های آنها و همکاری همه اعضای خانواده
کاراته باعث افتخار من به عنوان رئیس این
فدراسیون است ،به ویژه اینکه می دانم ما چنین
تیم بزرگی داریم که برای پیشرفت مداوم این
رشته در تالش هستند.

اعضای تیم ملی کاراته بانوان که بعد از شیوع
ویروس کرونا و بازگشت تیم ملی از رقابتهای
سالزبورگ اتریش ،تمرینات اردویی نداشتند ،از روز
چهارشنبه  ۱۹آذرماه دور جدید تمرینات خود را
آغاز میکنند.با نظر فدراسیون و هماهنگی مسئوالن
دانشگاه آزاد ،این اردو در محل مجموعه ورزشی این
دانشگاه برگزار خواهد شد .طبق برنامه اعضای تیم
ملی بعد از ورود به اردو تست کرونا خواهند داد و
پس از رسیدن پاسخ تستها ،تمرینات خود را از
صبح پنجشنبه آغاز میکنند.

آقاپور :سومین خانه تخصصی جودو در
آذربایجان غربی را تحویل گرفتیم

رئیس هیئت جودو استان آذربایجان غربی
گفت :از زمانی که من سمت ریاست هیئت جودو
آذربایجان غربی را بر عهده گرفته ام تاکنون ،دو
خانه تخصصی جودو به استان اضافه شد و به
امید خدا  ،چهارمین خانه تخصصی جودو هم تا
آخر ماه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

تست کرونا منفی شد/کاراته کاها با
بدنسازی شروع می کنند

با منفی شدن تست همه اعضای تیم ملی
کاراته ،تمرینات این تیم عصر امروز آغاز می
شود.
اعضای تیم ملی کاراته کشورمان که برای
حضور در مرحله دوم اردوی آمادگی خود روز
گذشته به جزیره کیش سفر کرده بوند ،از
ساعاتی دیگر تمرینات خود را در مجموعه
ورزشی المپیک تمرینات خود را آغاز میکنند.
ملی پوشان کاراته به همراه کادر فنی روز گذشته
تست کرونا دادند که تست همه نفرات منفی
اعالم شد .طبق برنامه سید شهرام هروی اعضای
تیم امروز در جلسه نخست در اختیار نعیما
خواجوی بدنساز تیم ملی هستند تا در جلسه
نخست و در سالن بدنسازی مجموعه المپیک،
تمرینات آمادگی جسمانی را پشت سر بگذارند.

