اعزام تیم کونگ فو نوجوانان به المپیاد برتر کشور
بانوان کونگ فوکار هرمزگانی در رده سنی نوجوانان با مربیگری خانم تبریزی و
سرپرستی بختیاری جهت پیکار با کونگ فو کاران  ۳۰استان کشور عازم شهرکردشدند.
رقابت های کونگ فو المپیاد استعدادهای برتر کشور به میزبانی شهر کرد برگزار خواهد
شد که نوجوانان هرمزگانی در این رقابت حضور دارد .تیم کونگ فوی هرمزگان
متشکل از سحر مسافری،حدیث قربانی،رقیه محمدی،حنانه اخترشناس،کوثر
شاعری معدب،عارفه دهقانی،مانده فرهانی پور ،فاطمه عالی زاده ،دنیا مسلمی و ام
ابنین رزوولی می باشد.نفرات اعزامی به مسابقات المپیاد پس از رقابت در مسابقات
استانی به عنوان تیم منتخب اعزامی از هرمزگان حایز سهمیه شده اند.
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تیم فوتسال آذرخش بندرعباس در هفته نهم
لیگ برتر فوتسال کشور جمعه یکم شهریورماه
در شاهین شهر اصفهان به مصاف تیم هایپر
شهر می رود.هر دو تیم با کسب  ۷امتیاز در
مکان های دوازدهم و سیزدهم جدول رده
بندی لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفته اند
و این موضوع حساسیت این بازی را باال برده
است و دو تیم برای کسب سه امتیاز می جنگند
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دوری یک ماه کاپیتان آذرخش از میادین

لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های ایران

آذرخش در شاهین شهر به میدان می رود

صبح ساحل  //محمودرئیسی
کاپیتان تیم فوتسال آذرخش بندرعباس بعلت مصدومیت یک ماه از میادین دور
خواهد ماند.
محمد بنی اسدی کاپیتان آذرخش بندرعباس بعلت مصدومیت از ناحیه کشاله ران از
همراهی تیم خود در مسابقات آینده محروم است.
وی به مدت یک ماه باید تحت نظر پزشک مورد نظر تمرینات خود را برای ادامه لیگ
دنبال کند.تیم فوتسال آذرخش بندرعباس در هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور جمعه
یکم شهریورماه در شاهین شهر اصفهان به مصاف تیم هایپر شهر می رود.

سنگنورد هرمزگانی مدال برنز گرفت

صبح ساحل  //محمودرئیسی
هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های
کشور فردا پنج شنبه سی و یکم مردادماه
آغاز می شود و جمعه یکم شهریور به پایان
می رسد.
تیم فوتسال آذرخش بندرعباس در هفته نهم

لیگ برتر فوتسال کشور جمعه یکم شهریورماه
در شاهین شهر اصفهان به مصاف تیم هایپر
شهر می رود.هر دو تیم با کسب  ۷امتیاز در
مکان های دوازدهم و سیزدهم جدول رده
بندی لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفته اند
و این موضوع حساسیت این بازی را باال

برده است و دو تیم برای کسب سه امتیاز می
جنگند .قضاوت این بازی را حسین امیری،
وحید سکوتی جواد دهقانی و مهدی صادقی
بر عهده دارند .در سایر دیدارهای این هفته و
در روز پنج شنبه شهروند ساری با ملی حفاری
اهواز دیدار خواهد کرد .فرش آرا مشهد میزبان

تیم مقاومت البرز می باشد .اهورا بهبهان
میزبان گیتی پسند اصفهان می باشد.
در بازی های جمعه یکم شهریور هم ستارگان
ورامین با شاهین کرمانشاه دیدار خواهد کرد.
سن ایچ ساوه در خانه به دیدارارژن شیراز می
رود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی

در کنار قهرمانی به بعد آموزش باید توجه ویژه شود

صبح ساحل  //محمودرئیسی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی با حضور در سمینار آشنایی با شیوه
نوین فیتنس ( بدنسازی ) در بندرعباس
گفت  :استقبال بی نظیر شرکت کنندگان در
این سمینار از درک باالی مربیان هرمزگانی

به علم روز ورزش است.
محمد آشوری تازیانی گفت :حضور در بین
اهالی ورزش همیشه سرشار از انرژی مثبت
بوده و امروز نیز از استقبال  ۳۰۰نفری مربیان
در این سمینار لذت بردم و باید به ُبعد آموزش
توجه ویژه ای شود.

وی افزود :همیشه هرمزگان ورزشکاران با
استعداد و توانمند به جامعه ی ورزشی کشور
تحویل داده است که در کنار آن برای آموزش
مربیان مجرب و با دانش جهت استعدادیابی
و پرورش نخبه ها باید هزینه های زیادی خرج
امور آموزشی شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در
ادامه گفت :متاسفانه از لحاظ آموزش نتوانسته
ایم از فدراسیون ها و وزارت ورزش امتیازات
الزم را کسب کنیم که به زودی برای رفع این
موضوع با وزارتخانه مربوطه رایزنی می شود.
آشوری بیان داشت :حضور مدرسین با دانش
و بروز دنیا در استان هرمزگان ،بار علمی مربیان
و اساتید ورزش را در رشته های مختلف
دوچندان خواهد کرد.وی در پایان افتخارات

اخیر ورزشکاران رشته بدنسازی و پرورش
اندام را مدیریت درست  ،حمایت و پشتیبانی
مناسب از قهرمان این رشته عنوان کرد.
دومین دوره مربیگری درجه سه فیتنس و
سمینار آشنایی با شیوه نوین این رشته در
فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد .

صبح ساحل  //محمودرئیسی
کبری لکزایی فر سنگنورد هرمزگانی در مسابقات قهرمانی کشور به مدال برنز دست
یافت.
در مسابقات سنگنوردی قهرمانی بانوان کشور و در ماده سرعت رده سنی بزرگساالن
کبری لکزایی فر نگنورد هرمزگانی صاحب مدال برنز شد.در این رقابتها اعظم کرمی از
کرمان و محیا دارابیان از زنجان اول و دوم شدند.
نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور در استان زنجان در حال برگزاری
است.کبری لکزایی فر سنگنورد هرمزگانی سال گذشته در مسابقات قهرمانی کشور مدال
طال کسب کرد.

حریفان ملی پوش هرمزگان
در رقابتهای جهانی قایقرانی مشخص شدند
صبح ساحل  //محمودرئیسی
حریفان ملی پوش هرمزگانی در مسابقات جهانی قایقرانی آبهای آرام در بخش بانوان
مشخص شدند.
در کایا ک  2نفره  500متر بانوان ،تیم ایران با ترکیب هدیه کاظمی ملی پوش هرمزگانی و
آرزو حکیمی با قایقرانی از ازبکستان ،سوئد ،نیوزیلند ،فنالند ،روسیه ،آلمان و بلغارستان
در مرحله مقدماتی همگروه است.
همچنین در رقابتهای بخش پارا کانو (معلوالن) هم اسالم جاهدی دیگر ملی پوش
هرمزگانی در مواد  kl۲و  vl۲برای کسب مدال و سهمیه پارا المپیک  ۲۰۲۰توکیو به مصاف
حریفان خود خواهد رفت.رقابتهای جهانی و کسب سهمیه المپیک در آبهای آرام از
فردا به میزبانی مجارستان آغاز میشود که ملیپوشان کشورمان در کایا ک و کانوی زنان
و مردان به رقابت میپردازند.مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان روزهای ۳۰
مرداد تا  ۳شهریور در شهر سگد مجارستان برگزار میشود.

بازیکن هرمزگانی
در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی

فوتبال نونهاالن جاسک

بزرگ مردان کوچک طوفان بونجی قهرمان شدند

صبح ساحل  //محمودرئیسی
مرحله جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با حضور احسان َدرا بازیکن
هرمزگانی در مرکز ملی فوتبال آغاز شد.
احسان َدرا عضو تیم شهرداری بندرعباس در رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی
باشگاههای کشور است.تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با حضور  ۱۵بازیکن تا
 ۳۱مرداد ادامه دارد.

دبیر هیات کونگ فو خبر داد

برگزاری دوره مربیگری درجه سه در بندرعباس
صبح ساحل  //محمودرئیسی
مسابقات فوتبال نونهاالن شهرستان جاسک با
شرکت شش تیم در یک گروه برگزار شد که پس
از انجام  ۱۵مسابقه به پایان رسید و کوچولوهای
تیم طوفانی بونجی بر جام قهرمانی بوسه زدند.
پرونده مسابقات فوتبال نونهاالن شهرستان
جاسک با قهرمانی تیم زرد پوشان طوفان بونجی
بسته شد و تیم های ذوالفقار و امید شهرداری
عناوین دوم و سوم را کسب کردند.در این دوره از
بازی ها که  ۴۵روز به طول کشید و  ۴۳توپ هم

توسط مهاجمان تیم ها درون دروزاه ها کاشته
شد ،تیم طوفان بونجی که عبدالرحمن لشکری
زاده و اسماعیل پندار را به عنوان سرمربی و مربی
روی نیمکت خود داشت در یک جدال نفس
گیر با نتیجه یک بر صفر آن هم در هفته پایانی با
غلبه بر تیم ایثارگران توانست  ۱۳امتیاز کسب کند
و برای نخستین بار روی سکوی قهرمانی برود.
شایان طاهری از تیم قهرمان به عنوان فنی ترین
بازیکن و محمد مجیب بایسته با زدن  ۷گل از
امید شهرداری از سوی کمیته مسابقات به عنوان

آقای گل لقب گرفت.رئیس اداره ورزش و جوانان
جاسک در مراسم اهداء جوایز این مسابقات
گفت :استعدادهای خوبی در ورزش فوتبال در این
شهرستان وجود دارد که با برگزاری مسابقات رده
های سنی پایه می توانیم برای غنی سازی اوقات
فراغت آنان برنامه ریزی کنیم و هم استعدادهای
فوتبال را شناسایی کنیم.وی افزود :هیات
فوتبال شهرستان جاسک برنامه های خوبی
برای رده سنی پایه داشته که زحمات همه آنان
قابل تقدیر است و امسال این هیات در سه رده

سنی به مسابقات استانی تیم معرفی کرده است.
عبدالمجید مرادی ادامه داد :همه باید تالش و
کمک کنیم تا نماینده گان فوتبال این شهرستان
در سطح استان موفق باشند و مسئولین
شهرستان برای حضور قوی تیم های جاسک در
سطح استان کمک کنند.
در مراسم پایانی و توزیع جوایز عبدالمجید مرادی
رئیس اداره ورزش و جوانان و علی عنبری رئیس
هیات فوتبال جاسک حضور داشتند و جوایز
قهرمانی را به تیم های برتر اهدا کردند.

صبح ساحل  //محمودرئیسی
دبیر هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان از برگزاری دوره مربیگری درجه
سه کونگ فو و هنرهای رزمی در شهرستان بندرعباس خبر داد.
فاضل نعمانی دبیر هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان اظهار کرد :این
دوره آموزشی به صورت تئوری و تخصصی با هدف ارتقاء سطح دانش مربیان می باشد
که در مهرماه سال جاری در شهرستان بندرعباس برگزار می شود.وی با بیان این که تنها
افرادی مجوز حضور به دوره تخصصی را اخذ می کنند که بتوانند نمره قبولی در دوره
تئوری را کسب کنند اضافه کرد :عالقه مندان و ورزشکاران در رشته کونگ فو و هنرهای
رزمی می توانند برای حضور و شرکت در این دوره از کالسها به دفتر هیات مراجعه نمایند.

