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خبر كوتاه
سه انتصاب در انجمن کوراش

با حکم محمدرضا نصیرنژاد رئیس انجمن
کوراش ایران رئیس و دبیر کمیته داوران و
همچنین رئیس آزمون منصوب و مشغول به
کار شدند.
بر همین اساس محمدرضا مینوکنده
به عنوان رئیس کمیته داوران و محمد وحید
پوراسفندیار به عنوان رئیس کمیته آزمون،
آموزش و مربیان این انجمن انتخاب شدند.
مینوکده داور درجه  Aبین المللی جودو
ایران است که سابقه قضاوت در مسابقات
قهرمانی جهان و بازیهای المپیک را در کارنامه
خود دارد ،همچنین محمدخانی اسفندآبادی به
عنوان دبیر کمیته داوران فعالیت خواهد کرد.

جین بانک یانگ رئیس جدید انجمن
تکواندو کره جنوبی شد

استاد دانشگاه یونگ اینگ ،رئیس کمیته
فنی و عضو شورای اجرایی فدراسیون جهانی به
عنوان بیست و نهمین رئیس انجمن تکواندو کره
جنوبی انتخاب شد.
جین بانگ یانگ با سابقه درخشان در
تکواندو نه تنها به عنوان یک سیاستمدار بلکه
به عنوان یک مدیر ورزشی  ،این شانس را خواهد
داشت که انجمن تکواندوی کره را به آینده ای
امیدوار کننده هدایت کند.

کاپیتان در تور مردان مسی

سرگروه تیم ملی تکواندو در دو سال
گذشته به دلیل تمرکز روی تمرینات تیم ملی و
کسب امتیاز ورودی المپیک ،قید حضور در لیگ
را زده بود .وی در فصل  ۹۹تصمیم به حضور در
لیگ برتر گرفت و با مردان مسی در کرمان به
توافق رسید.

هند میزبانی ووشو قهرمانی آسیا را از
دست داد

بنا بر تصميم هيئت رئيسه فدراسيون ووشو
آسيا ،ميزبانى مسابقات قهرمانى آسياي اين
رشته ورزشي با توجه به شيوع بيمارى کرونا از
هند پس گرفته شد.
به همين منظور دبيرخانه فدراسيون ووشو
آسيا تا پايان ماه ژانويه به کشورهاى آسيايى که
در آنها شرايط کنترل بيمارى کرونا به ثبات
رسيده است؛ فرصت داد تا براى درخواست
ميزبانى دهمين دوره از مسابقات قهرمانى آسيا
اقدام نمايند.
فدراسيون ووشو آسيا براى حفظ سالمتى
ورزشکاران و شرکت کنندگان در اين دوره از
مسابقات شرايط سختى را براى کشورهاى
ميزبان در نظر گرفته است.از جمله اين موارد
ميتوان به عدم وجود نمونه مثبت کرونا در مدت
 7روز پياپى در شهر ميزبان اشاره کرد.

تالش مقامات ورزش برای لیدری بازگشت کاراته به المپیک

کنار گذاشته شدن کاراته از المپیک ۲۰۲۴
پاریس اتفاقی تلخ بود و مقامات ورزش کشورمان
تالش خود را برای بازگشت این رشته به المپیک
آغاز کردهاند.
سرانجام پس از حدود  ۲سال صحبت و
گمانهزنی در خصوص حذف کاراته از رقابتهای
المپیک ،در جلسه روز دوشنبه  ۱۷آذرماه هیئت
اجرایی کمیته بینالمللی المپیک حضور چهار
رشته جدید اسکیت بورد ،سنگنوردی ،موجسواری
و رقص (حرکات موزون) در المپیک  ۲۰۲۴پاریس
قطعی شد و کاراته به صورت رسمی از حضور در
المپیک پاریس بازماند .تصمیمی که با توجه به
قدرت و جایگاه کاراته ایران در دنیا بسیار تلخ و
شوک بزرگی برای ورزشی کشورمان بود.
کاراته قرار بود از المپیک توکیو به عنوان ضلع
پنجم رشتههای مدالآور به جمع چهار ضلع ورزش
کشورمان اضافه شود ،اما هنوز در توکیو حاضر
نشده باید خود را آماده کند تا در صورت کسب
مدال خیلی زود این جمع را ترک کند.
در این شرایط مسئوالن ورزش کشور با توجه
به اهمیت حضور کاراته در المپیک در کوتاهترین
زمان ممکن به تکاپو افتادند تا با رایزنی و مذاکره
با مقامات بینالمللی ،تالشهای خود را برای تغییر
این تصمیم یا نقش آفرینی در تصمیمات آینده

پایان اردوی دوم تیم ملی کاراته

مرحله دوم اردوی تیم ملی کاراته مردان
که با حضور ذبیح اهلل پورشیب ،سجاد گنج زاده،
بهمن عسگری ،امیر مهدی زاده ،علی اصغر
آسیابری و صالح اباذری از  ۱۵آذر در مجموعه
ورزشی المپیک جزیره کیش آغاز شده بود ،به
پایان رسید.
مرحله سوم اردوی تیم ملی کاراته مردان
کشورمان از  ۳الی  ۱۲دی ماه در مجموعه
ورزشی انقالب جهت حضور در رقابت های
کاراته وان مراکش در چارچوب رقابت های
گزینشی المپیک توکیو برگزار می شود.

لغو عضویت سه کشور با تصمیم مجمع
عمومی واکو

«انجمن جهانی سازمان های کیک
بوکسینگ»  WAKOاعالم کرد در پی برگزاری
مجمع عمومی مجازی و مطابق با مفاد  ۱۵و
 ۱۶اساسنامه واکو ،عضویت سه کشور :برمودا،
پرتغال و ساموا لغو شده است .واکو اعالم کرد
آمادگی دریافت و بررسی درخواست عضویت را
ن کشورها دارد.
توسط متقاضیان جدید از ای 

زمان برگزاری لیگ  ۹۹جودو هفته
آینده مشخص می شود

بعد از کسب مجوز فدراسیون جودو از
فدراسیون پزشکی ورزشی برای برگزاری لیگ
جودو با رعایت پروتکل های بهداشتی ،قرار است
 ،هفته آینده طی جلسه آرش میراسماعیلی،
رئیس فدراسیون جودو با مسئوالن سازمان لیگ
در خصوص برگزاری رقابت های لیگ سال ، ۹۹
تصمیم گیری شود.

اعزام های تکواندوی بانوان ایران یک دهم سایر کشورهاست

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان با بیان اینکا اعزام بانوان
تکواندوکار به رقابت های برون مرزی طی چهار سال اخیر خیلی
کم بوده است ،گفت :اعزام های ما نسبت به سایر کشورها یک به
 ۱۰است.
مهرو کمرانی در گفتگو با ایسنا ،درباره شرایط اردوی تیم ملی
تکواندوی بانوان که خود را آماده حضور در رقابت های کسب سهمیه
المپیک می کنند ،اظهار کرد :دو هفته است که اردو را آغاز کرده ایم
و بچه ها تمرینات خود را با انگیزه و تالش باال ادامه می دهند.رقابت
های کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا قرار بود اردیبهشت ماه در
چین برگزار شود اما اعالم شد از  ۶تا  ۸فروردین به میزبانی اردن
برگزار خواهد شد .تمرینات خود را با جدیت پیگیری می کنیم تا برای
کسب دو سهمیه المپیک در این مسابقات به میدان برویم.
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران ،درباره زمان اعالم
نام دو نماینده ایران در این مسابقات ،گفت :اواخر بهمن اسامی دو
ورزشکار اعزامی را اعالم می کنیم .تمام سعی ما این است بهترین ها
را عازم این مسابقات کنیم و از پتانسیلی که داریم به بهترین شکل
استفاده کنیم .در اوزان  -۴۹و  -۵۷کیلوگرم دو نماینده به رقابت های
کسب سهمیه اعزام می کنیم و قطعا هر نفری که آماده تر باشد عازم
مسابقات کسب سهمیه خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد نفرات جدیدی نیز
به اردو اضافه شوند ،خاطرنشان کرد :بهترین های ما به اردو دعوت

شده اند اما سعی می کنیم نفرات دیگری را نیز به اردو دعوت کنیم.
نفراتی که قبال در اردوهای تیم ملی بوده اند ،در میادین مختلف
جواب داده اند و کارنامه خوبی دارند به اردو اضافه خواهند شد تا
از همه پتانسیل تکواندوی بانوان برای موفقیت در مسابقات اردن
استفاده کنیم.
کمرانی با تاکید بر اینکه کار بسیار سختی را در این رقابت ها
پیش رو داریم ،گفت :اعزام های تیم ملی تکواندوی بانوان طی چهار
سال گذشته خیلی کم بوده و نسبت به سایر کشورها یک به ده بوده
است.
وی افزود :نفرات ما در رده جوانان اکثرا وقتی ازدواج می کنند
و زش حرفه ای را کنار می گذارند و ترجیح می دهند دیگر ورزش
نکنند .این موضوع به یکی از مشکالت اصلی ما تبدیل شده است و
مجبوریم از رده نوجوانان که کم تجربه هستند را به رده بزرگساالن
بیاوریم .ما نفرات خیلی خوبی داشتیم که ازدواج کردند و تکواندو را
کنار گذاشتند.
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان افزود :سن و تجربه بچه های
ما خیلی کم است و باید میادین بیشتری ببینند .تکواندوی بانوان
ایران  ۱۵سال از مردان عقب است ،آن ها خیلی حرفه ای ورزش را
دنبال می کنند ۷ ،یا  ۸سال است که به تکواندوی بانوان توجه می
شود .امیدوارم دختران ما پس از ازدواج هم ورزش حرفه ای را دنبال
کنند ،ما هم قطعا در تیم ملی شرایط نفرات متاهل را بیشتر درک

خواهیم کرد.
وی ادامه داد :زمان ما اصال از اعزام خارجی و پول و این حرف
ها خبری نبود.من در رشته های دیگر مثل سنگنوردی ،بسکتبال ،دو
و میدانی هم بوده ام و از وضعیت رشته های دیگر خبر دارم ،واقعا
شرایط تکواندو خیلی بهتر از آنهاست و توجه به تکواندو قابل قیاس
با آن ها نیست .کمرانی در پایان گفت :از همه مردم عزیزمان می
خواهم تیم ملی تکواندوی بانوان را دعا کنند تا به موفقیت برسیم.
با توجه به شیوع کرونا و همچنین تجربه کم حضور در مسابقات
خارجی امیدوارم بتوانیم به هدفمان برسیم و دو سهمیه المپیک را
بدست بیاوریم.

کاراته و ضعفی که باالخره دیده شد

فدراسیون کاراته با معرفی اعضای کمیته
فنی عم ً
ال کمیتهای که چند سال غیر فعال
بود را به چرخه تصمیم گیری کالن این رشته
بازگرداند ،یکی از انتقاداتی جدی و البته مهم
که در سالهای گذشته متوجه مدیران وقت
فدراسیون کاراته میشد ،خأل یک کمیته فنی
فعال ،پویا و از همه مهمتر آشنا به کاراته روز
دنیا بود.
تقریباً اغلب کارشناسان بزرگ کاراته به
این ضعف صحه میگذاشتند که کاراته به دالیل
مختلف از جمله تعدد سبکها ،تشکیل تیم ملی
و انتخاب کادر فنی این تیمها ،حضور در مسابقات
مختلف و خیلی دیگر از مسائل فنی به کمیته فنی
نیاز دارد.
اهالی کاراته در طول ادوار مختلف در چند
مورد شاهد انتخاب این کمیته و فعالیت آن بودهاند،
ولی این موضوع دوام چندانی نداشته و یکی از
دالیل آن نیز اختالف نظر با رئیس فدراسیون،
تعصبات سبکی و یا اختالفات درونی بین اعضا
بوده است که خیلی زود به دست فراموشی سپرده
میشد.
در واقع مسئوالن وقت فدراسیون
نمیخواستند بخشی از اختیارات خود را در اختیار
این کمیته قرار دهند و همین تفکر زودتر از آنچه
تصور میشد ،کمیته فنی را به دست فراموشی
میسپرد.
طباطبایی در دوران سرپرستی خود نیز
کمیته فنی تشکیل و از نظرات آن بهترین بهره

کمیته فنی عصای دست طباطبایی

را برد .اگر اکنون سید شهرام هروی و همکارانش
با تالش مضاعف در چند سال اخیر تیمی مقتدر و

با پشتوانه قوی برای کاراته ایران ساختهاند ،ثمره
همان کمیته فنی و تصمیمات آن است و این بدان

معناست که وی استفاده از خردجمعی و دور کردن
کاراته از تصمیمات فردی را در عمل ثابت کرده
است .او حاال و دوران ریاست خود یک بار دیگر
به کمیته فنی روی آورده و با انتخاب دو طیف
از پیشکسوتان کاراته در دو بخش کاتا و کمیته،
نفراتی را دعوت به همکاری کرده که هم مورد
وثوق اهالی کاراته بوده و هم به نوعی به کاراته روز
دنیا آشنا هستند ،و در طول این سالها قهرمانان
متعددی را تحویل تیمهای ملی دادهاند.
در واقع کاراته به کمیتهای نیاز داشت که
در بحث فنی بتواند عصای دست مدیریت باشد
و اکنون میتوان به این موضوع صحه گذاشت که
کاراته با مردان فنی که سابقه مدیریتی نیز دارند به
سمت جلو حرکت خواهد کرد .کاراته ایران بدون
شک بعد از پشت سر گذاشتن کرونا میتواند با
پتانسیل باالی خود که در طول دو سال گذشته با
حضور در رقابتهای کاراته وان برای پشتوانه سازی
تیم ملی ساخته و پرداخته شدهاند همچنان به
پیشتازی خود در کاراته دنیا ادامه دهد.
تیم ملی کاراته ایران در کنار توجه ویژه به
المپیک ،و موفقیت در این رویداد بزرگ جهانی،
جوانان با آتیه را نیز با خود همراه کرده است،
علیرضا کریمی ،امیررضا میرزایی ،مجید حسن
نیا ،علی اصغرآسیابری ،باربد صداقت ،مهدی
خدابخشی ،علی مسکین ،مهدی قراری زاده ،مجید
نیکوهمت ،صالح اباذری و … از جمله کاراته
کاهایی هستند که مترصد رسیدن به ترکیب اصلی
برای درخشش در مسابقات مختلف میباشند.

اسپینوز :کاراته آماده بازگشت به تاتامیهاست

رئیس فدراسیون جهانی کاراته گفت :این فدراسیون پس از
میزبانی در لیسبون ،آماده میزبانی از رویدادهای مهم بین المللی
خواهد بود.
آنتونیو اسپینوز ،معتقد است این فدراسیون پس از
میزبانی در لیسبون ،آماده میزبانی از رویدادهای مهم بین
المللی خواهد بود ،اظهار داشت :پس از شیوع بیماری همهگیر
ویروس کرونا WKF ،به منظور برگزاری رویدادهای کاراته
مجموعهای از رو شها را صادر کرد .تقریباً بعد از  10ماه
اولین مسابقه بینالمللی در لیسبون ،پایتخت پرتغال ،برگزار
شد .هماکنون تیم پزشکی فدراسیون جهانی کاراته بر تمام

حضور رئیس فدراسیون در مکتب
استاد /جودو از سالن تا ساحل!

آرش میراسماعیلی رئيس فدراسیون جودو،
عصر دوشنبه  ۲۴آذر ماه با حضور در مکتب
جودوی استاد رضا مدنی در مجتمع ورزشی
هفتم تیر استان البرز در حضور قهرمانان و
پیشکسوتان استان ،کمربند قرمز دان  ۹این
استاد پیشکسوت را بر کمر وی بست.
با تصویب اعضای هیئت رئیسه
فدراسیونجودو ،کمیته جودوی ساحلی تشکیل
و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

خوبی شکل گرفت .تعاملی که نتیجه آن مذاکرات
سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک
در حاشیه اجالس شورای المپیک آسیا در عمان با
شیخ احمد رئیس شورای المپیک آسیا ،حیدر فرمان
مدیر بخش رویدادهای شورای المپیک آسیا و ناصر
الرزوقی رئیس کنفدراسیون کاراته آسیا در خصوص
بازگشت کاراته به المپیک بود .در میان آنتونی اسپینوز
رئیس اسپانیایی فدراسیون جهانی کاراته نیز با توجه

کمرانی ۱۵ :سال از پسران عقب تریم

تطبیق احکام دفاع شخصی در
فدراسیون جودو

فدراسیون جودو اعالم کرد احکام دفاع
شخصی صادره توسط هر یک از فدراسیون های
رزمی ممهور به مهر آن فدراسیون ،مورد تایید
قرار خواهد گرفت.
همچنین احکام صادره از سوی سبک های
مختلف دفاع شخصی که مهر و امضاء هیچ کدام
از فدراسیونهای رزمی را دارا نیستند ،کمیته
دفاع شخصی استان مربوطه با هماهنگی کمیته
دفاع شخصی فدراسیون نسبت به بررسی مدارک
و در صورت لزوم برگزاری استاژ فنی ،اقدام و
نسبت به تعیین سطح دان متقاضیان اقدام می
نماید.

پررنگ جلوه دهند .اتفاقی که معموالً در ورزش
ایران خیلی شاهد آن نبودهایم و در اکثر مواقع
مقامات و روسای فدراسیونهای ورزش کشورمان
به جای نقش آفرینی و لیدری در تصمیمات بزرگ،
نقش همراه را در تصمیمات داشتهاند و نتوانستهایم
به خوبی یک جریان را آغاز و هدایت کنیم.
ابتدا در داخل کشور میان فدراسیون کاراته،
وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تعامل

به نقش پررنگ کشورهای آسیایی در این جلسه حاضر
شد و با مقامات شورای المپیک آسیا و رئیس کمیته
ملی المپیک ایران نیز دیدار کرد .در واقع مسئوالن
کشورمان میخواهند نقش لیدر را در بازگشت کاراته
به المپیک ایفا کنند.
اقدامات جدی مسئوالن ورزشی کشورمان
باعث شده در حال حاضر مسئوالن شورای المپیک
آسیا ،فدراسیون جهانی کاراته و کنفدراسیون کاراته
آسیا با ایران همسو شده و از پیشنهاد کشورمان
برای تشکیل کمپین بازگشت کاراته به المپیک
استقبال کنند .کمپینی که رئیس فدراسیون
جهانی کاراته با توجه به نقش و محوریت کشورهای
قدرتمند کاراته دنیا مانند ایران از آن استقبال کرده
و حتی از امید برای شکستن رای حذف کاراته از
المپیک صحبت کرده است.
با تالش و دیپلماسی ورزشی پررنگتر از سوی
مسئوالن ورزش کشورمان و پیگیری این موضوع در
یک پروسه بلند مدت و همکاری و هماهنگی بیشتر با
شورای المپیک آسیا و فدراسیون جهانی و کشورهای
قدرتمندی مانند ژاپن ،فرانسه ،ایتالیا و  ...میتوان
امیدوار بود که خواستههای جامعه کاراته دنیا به گوش
مسئوالن  IOCرسیده تا اگر تصمیمی برای تغییر
نظر خود در خصوص المپیک  ۲۰۲۴ندارند ،به کاراته
برای بازگشت به المپیک  ۲۰۲۸فکر کنند.

مسابقات بزرگ نظارت کرده و از رعایت پروتکل اطمینان
حاصل خواهد کرد .از جمله این رو شها ،آزمایش اجباری
کووید 19و ارزیابی سالمت برای همه شرکتکنندگان است.
رئیس فدراسیون جهانی کاراته عنوان کرد :رعایت
فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک اجباری است .داوران،
مربیان ،کارکنان و اعضای رسانهها موظف به استفاده از
ماسک مجاز در همه زما نها هستند .ورزشکاران در هنگام
گرم کردن از ماسک زدن معاف خواهند بود .زمین بازی
به طور منظم تمیز میشود .فاصله اجتماعی باید در طی
مراسم اهدای مدال صورت گیرد.

 WKFمیخواهد یک مستند ویدیویی را با نکات برجسته این
رویداد در لیسبون منتشر کند تا شرکتکنندگان در مسابقات آینده
با پروتکل بهداشتی آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد :بسیاری از فدراسیونهای ملی در حال
از سرگیری فعالیتهای خود هستند که پس از صدور پروتکلها
کرونا ،آماده میزبانی رویدادهای مهم بینالمللی خود خواهیم بود.
ما مدت زیادی منتظر ماندیم تا دوباره ورزش محبوب خود را
در عمل ببینیم .اما اکنون کام ً
ال مطمئن هستم که میتوانیم با
تضمین کامل ،مسئوالن و کارکنان خود به فعالیتهای از سرگیری
رقابتهای کاراته بازگردانیم.

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان به صورت منطقه ای

آرش میراسماعیلی و صدیقه کعبی زاده،
رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون جودو امروز
با سعید رجبی  ،مسئول کمیته مسابقات دیدار
کردند.
در این نشست که رضا مدنی  ،مشاور عالی
رئیس فدراسیون جودو نیز حضور داشت ،در
خصوص رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان و

جدال منتخبین مناطق برای شناخت سکونشینان
جوانان سال  ، ۹۹تصمیم گیری شد .براین اساس به
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت
جودوکاران در زمان همه گیری ویروس کرونا و
حضور ورزشکاران کمتر در سالن برگزاری رقابت
ها ،قرار شد مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان و
جوانان دو مرحله ای برگزاری گردد.
در مرحله نخست ،جودوکاران اواسط اسفند

ماه به صورت منطقه ای با یکدیگر به رقابت می
پردازند و در نهایت ،نفرات منتخب هر منطقه،
اوایل سال آینده با رقبای خود روبه رو شوند
تا بهترین ها به روی سکو بروند.تقسیم بندی
مناطق به این شکل خواهد بود که یک منطقه به
ورزشکاران تهران و توابع اختصاص دارد و سایر
استانهای کشور نیز به پنج منطقه تقسیم می شوند.

برای هر منطقه یک سرپرست تعیین می
گردد تا به عنوان مسئول برگزاری  ،رقابت ها را
مدیریت کند
الزم به توضیح است  ،رئیس فدراسیون جودو
 ،مجوز برگزاری رقابت های جودو به این صورت را
از دکتر محمد اسد مسجدی  ،سرپرست فدراسیون
پزشکی ورزشی دریافت کرده است.

شماره 3110

اخبار
جاشوا  vsفیوری؛ نبردی به ارزش۵۰۰
میلیون پوند!

مدیران برنامههای «آنتونی جاشوا» و
«تایسون فیوری» ،دو قهرمان انگلیسی و سنگین
وزن بوکس جهان از توافق این بوکسورها برای
انجام دو مبارزه به ارزش  ۵۰۰میلیون پوند در
سال  ۲۰۲۱خبر دادند.
مبارزه اول به ارزش  ۲۰۰میلیون پوند
قرار است در یکی از کشورهای خاورمیانه انجام
شود ،اما مبارزه دوم که  ۳۰۰میلیون پوند ارزش
خواهد داشت در ورزشگاه ومبلی و با حضور ۹۰
هزار تماشاگر برگزار میشود.
جاشوای  ۳۱ساله در  ۲۵مبارزه رسمی
خود تنها یک شکست دارد ،اما تایسون فیوری
 ۳۲ساله ،تمامی  ۳۱مبارزه قبلی خود را برده
است.

م ملی ساواته
رونمایی از لباس رسمی تی 
ایران

به زودی و در مراسمی ویژه از لباس رسمی
تیم های ملی ساواته (بوکس فرانسوی) ایران در
بخش آقایان و بانوان رونمایی خواهد شد.
این لباس مطابق با شاخص های مورد نظر
فدراسیون بین المللی ساواته و کنفدراسیون
ساواته آسیا و همچنین دستورالعمل های
داخلی ،طراحی و پس از طی پروسه الزم ،مورد
تایید قرار گرفت.
الزم به ذکر است ،مدل ارائه شده به عنوان
طرح رسمی لباس برای تمامی ورزشکاران
ساواته سراسر کشور نیز مورد نظر قرار دارد.

قرعه کشی لیگ برتر تکواندو انجام شد

مراسم قرعه کشی نوزدهمین دوره لیگ
برتر تکواندو «جام خلیج فارس» یادواره سردار
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور ۱۰
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) و فرمانیه
برگزار شد.
طبق برنامه اعالمی ،مرحله نخست
رقابتهای گروه «الف»  ۱۸و  ۱۹دی و مسابقات
گروه «ب»  ۲۵و  ۲۶دی و مرحله فینال یکم
اسفندماه برگزار میشود.

حضور پورغالمینژاد در نشست
کمیسیون درجات فنی IWUF

جلسه آنالین کمیسیون درجات فنی
فدراسیون بین المللی ووشو با حضور محمدرضا
پورغالمی نژاد ،عضو کمیته فنی  IWUFبرگزار
شد که در جریان آن ،پیشنهادهای عضو ایرانی
به صورت ویدئو و پاورپوینت درباره درجات فنی
ساندا مورد بحث قرار گرفت.
«آنتونی گو» نایب رئیس اجرایی فدراسیون
بین المللی ووشو و دیگر اعضای کمیسیون
درجات فنی ،از افراد حاضر در این جلسه آنالین
بودند.
در پایان این نشست مقرر شد تا اتمام
بررسی درجات شالبند ،جلسات آنالین به صورت
هفتگی برگزار شود.

فدراسیون جهانی کاراته به دنبال
بیزینس

مربی سابق تیم ملی کاراته گفت :با مرور
اتفاقات سالیان اخیر مشخص بود حضور در
المپیک ،سیاست مسئوالن فدراسیون جهانی
کاراته نبوده و آنها بیشتر به دنبال بیزینس بودند.
علیرضا کتیرایی افزود :نمونه این مسئله
نیز برگزاری مسابقات متعدد کاراته وان در طول
سالیان اخیر بود که هیچ مبنای علمی نداشت
و فقط فدراسیون جهانی به دنبال درآمدزایی
بود؛ مسابقاتی که یک ورزشکار در مدت کوتاهی
مجبور بود از این سر دنیا به آن سر دنیا برود.
ملی پوش اسبق کاراته ایران تاکید کرد:
در حذف کاراته نباید تقصیر را متوجه کمیته
بینالمللی المپیک بدانیم ،چرا که مسئوالن
فدراسیون جهانی برای المپیکی ماندن کاراته
هیچ کاری نکردند و حضور کاراته در المپیک
توکیو نیز به خاطر پیگیری مسئوالن کشور ژاپن
بود.

رئیس جدید «انجمن بین المللی
بوکس» انتخاب شد

در پایان انتخابات آنالین انجمن بین المللی
بوکس (« ،)AIBAعمر کرملوف» با کسب
 ۵۷.۳۳درصد آرا به عنوان رییس جدید این
تشکیالت متولی بوکس در جهان انتخاب شد.
وی که اصالت روسی دارد ،بازسازی و
بازیابی اعتبار «آیبا» نزد کمیته بین المللی
المپیک ،اصالح ساختار مدیریتی و همچنین
تسویه بدهیهای انجمن بین المللی بوکس را
نخستین اولویت خود عنوان کرد و اینکه بدهی
آیبا را ظرف شش ماه تسویه کرده و  ۵۰میلیون
دالر طی دو سال جذب و برای بازسازی AIBA
هزینه خواهد کرد.

منصوریان :محرومیت ما ،باعث
خوشحالی بسیاری از هم رشته ای
هایمان شد!

سهیال منصوریان بعد از اعالم خبر
بخشودگی از سوی فدراسیون ووشو گفت:
خوشحالم که میتوانم مثل گذشته در تیم ملی
حضور داشته باشم و البته در کنار فعالیتام در
ووشو ،قطعا برنامههای  MMAرا نیز دنبال
میکنم؛ به همین منظور حدود  ۲۰روز دیگر در
مبارزات  MMAامارات شرکت می کنم.
وی خاطرنشان کرد :وقتی با محرومیت
مواجه شدیم ،متاسفانه خیلی از هم
رشتهایهایمان خوشحال شدند و حتی
کوچکترین حمایتی از شهربانو که کاپیتان
تیمشان بود نیز نکردند؛ در این چند روز که
خبر بخشودگی هم آمد ،باز هم از دوستان و هم
رشتههاییهای خودمان خبری نبود.

