
محیط ورزش در کشور ما باید محیطي معنوي وآکنده از جوانمردي،
پهلواني، تقوا، پاکدامني، پارسایي ودرخشندگیهاي اخالقي و روحي

باشد و انعکاس نورانیت خود را به همه قشرهاي کشور بتاباند.
مقام معظم رهبری



20

تمامی حقوق قانونی این نشــریه متعلق به فدراسیون  
تکواندو بوده و اســتفاده از مطالب آن با ذکر منبع بال 

مانع است.

صاحب امتیاز: فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران 
مدیراجرایی: حسن شکریان

سردبیر: فهیمه ارسنجانی
مدیر فنی و هنری: مهدی دولت آبادی

دبیر عکس: مهدی دولت آبادی
عکس: سمانه شمیرانی،مهدی دولت آبادی

تحریریه:آمنه سلیمانی ، مهدی منصرف،   نگاررشیدی، شیوا نوروزی، انسیه بحری،  
مرتضی ایزدپناه،حسین جمشیدی 

آدرس: تهران - خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، خیابان شهید میرزا پور، کوچه 
شهید طاهری، فدراسیون تکواندوی جمهوری اسالمی ایران

تلفن: 3 - 22242441 
کدپستی: 1931747674

ویژه نامه تکواندو   فروردین ، شهریورماه 1398    سال نهم   شماره

20-21

54-61

24-27

پوالدگر: وفاق و همدلی کلید واژه موفقیت تکواندو است                                                4-5

تکواندو ایران؛ قربانی بازی سیاسی انگلیس                                                                    6-11

اثبات شایستگی حسینی در گرندپری ایتالیا                                                               12-15

قهرمانی ملی پوشان تکواندو در یونیورسیاد                                                                 16-19

رکوردشکنی در آسیا؛ 5 حضور و 5 قهرمانی                                                                20-21

نسل طالیی، تکواندو را رو سفید کرد                                                                          22-23

آسیا در تصاحب  نونهاالن هوگوپوشان ایران                                                              24-25

افتخارآفرینی هانمادانگ کاران ایرانی با کسب 41 مدال رنگارنگ                             26-27

شاهکار نونهاالن تکواندو ایران در قهرمانی جهان تاشکند                                        28-33

پایان کار پومسه روهای ایران در جام جهانی                                                                      34

ششمین قهرمانی تکواندو ایران درجام جهانی                                                           35-36

ایران پیشگام  تکواندو تیمی در المپیک توکیو 2020                                                         37

3 مدال طال،نقره و برنز پایان کار تکواندوکاران ایران در گرندپری ژاپن                    38-42

3 مدال طال و نقره حاصل تالش ملی پوشان تکواندو در تورنمنت اردن                            43

رقابت 489 تکواندوکار در مسابقات هانمادانگ کشور                                                44-49



TAEKWONDO
April2019 - Sep 2020

40-41

6-11

34-39 44-45

12-19

حضور476 تکواندوکار زن در هانمادانگ کشور                                                          50-55

هوگوپوشان قم قهرمان شدند                                                                                     56-57

هت ریک اصفهان در مسابقات پومسه کشور                                                              58-61

درخشش جام قهرمانی در دستان پومسه روهای اصفهان                                          62-65

یاشاسین آذربایجان قهرمان الری                                                                                66-69

قدرت نمایی البرزها با 8 فینالیست                                                                             70-73

نونهاالن تهرانی کاپ قهرمانی را باالی سر بردند                                                        74-77

نونهاالن مازندران بر سکوی قهرمانی ایستادند                                                          78-79

چهارمین کاپ قهرمانی کشور در دستان خردساالن مازندران                                   80-85

خردساالن مازندران فاتح سکوی قهرمانی کشور                                                        86-91

سرلشکر صفوی:حامل سالم مقام معظم رهبری برای تکواندو                                             92-93

حضور سلطانی فر و صالحی امیری در اردوی تیم ملی                                                94-95

میثاق خانواده بزرك تکواندو تهران با والیت                                                              96-103

اهدای کاپ قهرمانی جهان 2015 به موزه کمیته المپیک                                                   104

ایران میزبان مسابقات آزاد آسیایی و جام باشگاهها 2020                                                105  

تکواندو برترین فدراسیون مروج فرهنگ پهلوانی                                                    106-107

اخبار کوتاه تکواندو                                                                                                    108-115

telegram.me/IRANTKDFED :تلگرام    iran.taekwondo.federation :اینستاگرام    aparat.com/iran.taekwondo :آپارات    www.iritf.org.ir :سایت    taekwondo_iri@hotmail.com :نشانی الکترونیکی



فروردین- شهریور 1398      شماره 420

www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir

سال 1397 در حالى براى فدراسیون تکواندو به 
پایان رسید که در این سال تکواندو ایران عالوه 
بر افتخاراتى که هرســاله براى کشورمان رقم 
مى زد؛ توانست 7 رویداد بین المللى را میزبانى 
نماید که ایــن مهم ثبت رکــوردى جدید در 
کارنامه این رشته پرافتخار است و در نوع خود 

بى نظیر است.
ســال 1398 با توجه به اینکه ســال پیش از 
بازى هاى المپیک مى باشــد، سالى حساس و 
سرنوشت ساز براى این رشته است؛ تکواندو که 
همواره توانسته در میادین بین المللى مختلف 
پرچم میهن عزیزمان را به اهتزاز در آورد حاال 
روزشــمار خود را براى حضور در این آوردگاه 
آغاز کرده اســت. ســیدمحمد پوالدگر رییس 
فدراسیون تکواندو با اشــاره به سالى که پشت 
سر گذاشــته شــد، گفت: 1397 سال شلوغ و 
پرکارى براى تکواندو بــود و باتوجه به رویکرد 
فدراســیون مبنى بر کیفى سازى در این سال 
افتخار داشتیم تا میزبانى رویدادهاى بین المللى 
تکواندو را برعهده بگیریم و رکورد جدیدى را در 
کارنامه تکواندو ایران ثبت نماییم؛ فروردین ماه 
مســابقات جام فجر که قدیمى ترین تورنمنت 
در آسیا مى باشد و رقابت هاى جام باشگاه هاى 
آسیا را برگزار کردیم. آذرماه دوره معادل سازى 
دان هاى ملى به بین المللى و اســفندماه نیز 4 
رویداد بین المللى را در کمتر از یک ماه میزبانى 
کردیــم، همچنین حضور رییس فدراســیون 
جهانى پس از ســال ها در ایران مهر تاییدى بر 
توان فنى باالى فدراسیون تکواندو کشورمان در 
این میزبانى مهم در آسیا بود که این دستاورد 
کوچک ترین ثمره وفاق و همدلى خانواده بزرگ 

تکواندو مى باشد.
وى افزود: خدا را شکر با این میزبانى ها توانستیم 
گام موثرى را در راســتاى افزایــش رنکینگ 
المپیکى ملى پوشان کشورمان در سال پیش از 

المپیک برداریم. همچنین دیگر تکواندوکارانى 
که بــه دنبال حضــور در میادیــن بین المللى 
و مبارزه با هوگوپوشــان مطــرح جهان بودند 

توانستند این تجربه را کسب نمایند.
رییس فدراسیون تکواندو کشورمان خاطر نشان 
کرد: خدا را شاکریم در سال 1397 توانستیم در 
میادین مختلف خوش بدرخشــیم و افتخارات 
قابل توجهى را کسب نماییم؛ شاهکار نوجوانان 
کشورمان در مسابقات جهانى و بدست آوردن 
عنوان قهرمانى با 7 مدال طــال و 2 برنز امرى 
بى سابقه بود. کسب ســکوى قهرمانى و نایب 
قهرمانــى پاراتکواندو، کیوروگى و پومســه در 
مســابقات قاره کهن و پس از آن بدست آوردن 
ســومین عنوان قهرمانى متوالى در بازى هاى 
آسیایى جاکارتا نتایج خوبى بود که حاصل شد.
وى افــزود: دربازى هــاى المپیــک جوانــان 
تکواندوکاران شایســته کشورمان موفق شدند 
با 3 مدال طــال و یک نقره افتخــارى بزرگ و 
چشــمگیرى را بدســت آوردند. مســابقات 
گرندپرى ، گرنداِســلم، تیمى قهرمانى جهان، 
ارتش هاى جهان و ... نیز مدال هاى خوشرنگى 
را براى ایران به ارمغان آورد. در مجموع تکواندو 
در ســال 97 نتایج درخشانى را در رویدادهاى 
بســیار مهم بین المللى و در رده هاى ســنى 

مختلف کسب کرده است.
رییس فدراســیون تکواندو با اشــاره به تاثیر 
برگزارى مسابقات لیگ در این موفقیت ها، بیان 
کرد: سال 97 لیگ هاى تکواندو در 16 رده و در 
قالب 373 تیم و در دو گروه زنان و مردان برگزار 
شد و استقبال از ســوى تیم ها و تکواندوکاران 
بى ســابقه بود تا جاییکه حضور بیش از 6200 
نفر را در رقابت ها شاهد بودیم و بدون شک این 
مسابقات در ارتقاء سطح فنى تکواندو کشورمان 
موثر مى باشد. لیگ طى این سال ها روند رو به 
رشدى را پشت سر گذاشته اما به نظرم تکواندو 

ایران پتانسیل باالترى دارد.
وى در ادامه خاطرنشــان کــرد: در این میان 
نباید نقش مسابقات کشورى را نادیده گرفت، 
این رقابت هــا نیز از اهمیت باالیــى برخوردار 
مى باشــد و همواره نیروهاى جوان و مســتعد 
را به تکوانــدو معرفى کرده اســت. در بخش 
برنامه ریزى نیز مى توان به برگزارى آزمون هاى 
متعدد، دوره هاى مربیگرى و داورى اشاره کرد.

رییس فدراســیون تکواندو تصریــح کرد: این 
مجموعه افتخــار دارد در ســال 97 على رغم 
مشــکالت فراوانى که در حوزه هاى مختلف به 

پوالدگر: وفاق و همدلی 
کلیـــــد واژه 
موفقیت تکواندو است
رییس فدراسیون تکواندو گفت: حضور رییس فدراسیون جهانی پس 
از ســال ها در ایران مهر تاییدی بر توان فنی باالی فدراسیون تکواندو 
کشورمان در این میزبانی مهم در آسیا بود که این دستاورد کوچک ترین 

ثمره وفاق و همدلی خانواده بزرگ تکواندو می باشد.
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واسطه مســایل مالى وجود داشت، همچنین 
عدم تحقق بودجه مصوب وزارت ورزش و ناکافى 
بودن بودجه تخصیصى متاثر از نوسانات قیمت 
ارز، برنامه هاى پیش بینى شده در تقویم ورزشى 

خود را به صورت کامل اجرا نماید. 
پوالدگر با اشاره به ســال حساسى که پیش رو 
تکوانــدو اســت گفــت: ســال 2019 براى 
هوگوپوشــان ایــران با حضور در ســه رویداد 
بین المللى به میزبانى کشــورمان آغاز شــد، 
خدا را شکر نمایندگان کشورمان با انگیزه باال 
توانستند در این رقابت ها امتیازات خوبى کسب 

نمایند و اکنون خود را براى حضور در مسابقات 
جهانى آماده مى کننــد. رویدادهاى مهمى در 
مسیر ملى پوشان براى رسیدن به هدفشان قرار 
دارد و باید از تمامى ایــن فرصت ها بهره کافى 
را برده و امتیازات الزم را کســب نمایند. سال 
قبل از المپیک، ســال حساس و خطیرى است 
که تکواندوکاران باید از این فرصت به بهترین 
شکل ممکن استفاده کرده تا مزد زحمات چند 

ساله خود را با بهترین شکل بگیرند.

دربازی های المپیک 
جوانان تکواندوکاران 

شایسته کشورمان موفق 
شدند با 3 مدال طال و یک 

نقره افتخاری بزرگ و 
چشمگیری را بدست 

آوردند. 





تکواندو ایران؛ 
قربانی بازی سیاسی 

انگلیـــس
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ســناریویى کــه انگلیســى ها براى 
اجرایى کردن آن مدت ها زمان صرف 
کرده بودند و با تمرکز روى ایران به 
عنوان یکى از رقباى قدرتمند خود به 
گونه اى رفتار کردند تا از کوچترین 
ســنگ اندازى در راه صــدور رواید 
اعضاى تیم کشورمان کوتاهى نکنند.  
موضوعى که یک بــار دیگر به خوبى 
اثبات کرد که مدعیان دموکراســى 
حتــى بــراى میزبانى یــک رویداد 
ورزشــى برخالف منشــور کمیته 
بین المللــى المپیک عمل و برخالف 

ادعاهاى خود رفتار مى کنند. 
در منشــور المپیک صراحتا عنوان 
شده است که ورزشکاران رویدادهاى 
ورزشــى باید بدون هیــچ تبعیض 
نــژادى موفق به دریافــت روادید از 
سوى کشور میزبان مسابقات شوند؛ 
موضوعى که انگلیسى هاى روى آن 
اتفاق نظر نداشــتند و ماهیت واقعى 
خود را یک بار دیگــر در دنیا نمایان 

کردند. 
در حالى که اعضــاى تیم هاى ملى 
تکوانــدو زنان و مــردان ایران براى 

دریافت روادید برنامه ریزى یکسانى 
داشــتند، اما اســتعمار پیر در رفتار 
ســوال برانگیز بدون هیچ مشــکلى 
روادیــد اعضــاى تیــم ملــى زنان 
کشــورمان را صادر و با شــیطنت و 
بهانه هــاى واهــى براى تیــم ملى 
تکواندو مردان کشــورمان مشــکل 

ایجاد کرد. 
آرمین هادى پور، میرهاشم حسینى، 
ســجاد مردانى و عرفــان ناظمى 4 
ملى پوش تکواندو ایــران بودند که 
در راه صــدور روادید آنهــا از طرف 
انگلیســى ها مشــکالتى  ایجاد و در 
نهایت براى عرفان ناظمى و میرهاشم 
حسینى ویزاى کشور انگلیس صادر 
نشــد تا آنها با ناجوانمــردى تمام 
مســابقات جهانى را از دست بدهند. 
میرهاشــمى که بالفاصلــه پس از 
مسابقات قهرمانى جهان در مسابقات 
گرندپرى شایســتگى خود را به دنیا 
اثبات کــرد و نشــان داد در صورت 
حضور در مســابقات نــه تنها موفق 
به کســب دومین مدال جهانى خود 
مى شــد، بلکه معادالت سکونشینى 

را برهم مى زد. 
هادى پور نیز در حالى موفق به حضور 
در مسابقات شد که تنها ساعاتى قبل 
از شروع وزن کشى در شهر منچستر 
حاضر شد و سجاد مردانى نیز حتى 
شــرایطى بدترى را تجربه و با آغاز 

مسابقات به انگلیس رسید. 

اتفاقى که بهترین شکل تاثیر خود را 
روى عملکرد این دو بازیکن گذاشت. 
هادى پور با وجود شایســتگى کسب 
مدال خوشرنگ تر به مدال برنز رسید 
و سجاد مردانى نیز در مقابل قهرمان 

المپیک ریو و در راند طالیى به خاطر 
فشار روانى بیش از حد مغلوب شد تا 

از رسیدن به مدال بازبماند.  
نمى توان کتمان کرد که مشــکالت 
ایجاد شــده براى اعضــاى تیم ملى 
در  حساس ترین ســاعات و روزهاى 
قبل از مسابقات، فشار روحى و روانى 
زیادى به ملى پوشــان کشــورمان و 
کادرفنــى وارد و در نهایت عالوه بر 
تاثیر روانــى روى تکواندوکارانى که 
دچار مشکل شده بودند، تمرکز سایر 
ملى پوشان کشورمان را نیز برهم زد. 
بازیکنانى که با برنامه ریزى طبیعى 
در محل مسابقات حاضر شدند، اما به 
دلیل مشکالت، سرمربى کشورمان را 

در کنار خود نداشتند. 
بــا همه این تفاســیر و مشــکالت، 
تکواندو ایران در بیست و چهارمین 
دوره مسابقات جهانى با 6 ملى پوش 
در بخــش مــردان و 6 ملى پوش در 
بخش زنان حاضر و در نهایت با کسب 
دو مدال نقره و یــک مدال برنز و در 
یک شرایط  نابرابر و ناجوانمردانه در 

جایگاه دوازدهم قرار گرفت. 

بدون شک بیست و چهارمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در منچستر انگلیس یکی از پرحاشیه ترین و عجیب ترین دوره های برگزار  
شده در تاریخ این مسابقات بود. میزبانی که تمام هم و غم را صرف کارشکنی برای برخی تکواندوکاران جهان از جمله تیم مدعی ایران کرده بود و 

در نهایت با همین حربه توانست برای اولین بار در تاریخ برگزاری این مسابقات به مقام نایب قهرمانی جهان دست پیدا کند. 

در منشورالمپیک 
صراحتاعنوان شده 

است که ورزشکاران 
رویدادهای ورزشی باید 

بدون هیچ تبعیض نژادی 
موفق به دریافت روادید از 

سوی کشور میزبان 
مسابقات شوند؛ موضوعی 

که انگلیسی ها روی آن 
اتفاق نظر نداشتند و ماهیت 
واقعی خود را یک بار دیگر  

در دنیا نمایان کردند.  



April - September 2019 -2020

www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir

9

آرمیــن هادى پور، محمدحســین 
پلنگ افکــن، ســروش احمــدى، 
ن  ا ، مهــر محمــد بخشــى میر ا
برخــوردارى و ســجاد مردانى در 
بخش مــردان و مهال مومــن زاده، 
ناهید کیانى، پریســا جــوادى، یلدا 
ولى نژاد، کیمیا همتى و اکرم خدابنده 
در بخش زنــان، نمایندگان تکواندو 
ایران در مســابقات جهانى منچستر 
بودند. فریبرز عسکرى و مهرو کمرانى 
نیز هدایت ملى پوشــان کشورمان را 

برعهده داشتند. 
با همــه نامالیمات که انگلیســى ها 
براى تکواندو ایــران در این دوره از 
مســابقات رقم زدند، اما نمى توان از 
نکات مثبت تیم کشورمان نیز غافل 
شد. مهال مومن زاده در شرایطى در 
شیاپ چانگ منچستر با کسب مدال 
نقره بزرگى کرد که تنها 17 ســال 
سن داشت و بعد از تجربه مسابقات 
المپیک نوجوانــان، در معتبرترین 
رویداد ورزشــى رده بزرگســاالن با 

رقباى خود به رقابت پرداخت. 
مومن زاده  براى کســب مدال نقره 
ارزشــمند خود در این مســابقات 
حریفان پرقدرتى همچون جوردین 
اســمیت، قهرمانان نوجوانان جهان 
در ســال 2018 و دارنده مدال برنز 
اروپا از انگلیس، گالینا مدودوا، نایب 
قهرمان نوجوانان اروپا در سال 2018 
از روســیه، لنا اســتویکویچ، دارنده 

مدال برنز المپیک جوانان در ســال 
2018 و دارنده مدال برنز نوجوانان 
جهان در ســال 2018 از کرواسى و 
تــان، دارنده مدال برنز گرند اســلم 
در ســال 2018 از چین را شکست 
داد. تکواندوکار شایســته کشورمان 
در دیدار نهایى نیــز به مصاف جاى 
یونگ ســیم، قهرمان دوره گذشته 
جهان از کره جنوبى رفت و به خاطر 
تجربه کــم خود با نتیجــه 11 بر 6 
مغلوب حریف پرآوازه خود شد تا به 
مدال نقره بسنده کند. مومن زاده در 
این مسابقات بار دیگر توان دختران 
تکواندوکشورمان را اثبات و بار دیگر 
یاد آور شــد که در صــورت تجربه 
میادین بیشتر، قادر به تکرار اتفاقات 

بهترى هستند. 
ســروش احمدى دیگر اتفاق خوب 
تکوانــدو ایــران در شــیاپ چانگ 
مسابقات جهانى منچســتر بود که 
با شایســتگى مدال نقــره جهان را 
بر گــردن انداخت. احمدى شــروع 
پرقدرتى در مسابقات جهانى داشت و 
سه حریف ابتدایى خود از کشورهاى 
لبنان، عربستان و اندونزى را شکست 
داد. او در مرحلــه یک چهارم نهایى 
جــواد آقایــف، دارنده مــدال برنز 
نوجوانان جهان در ســال 2018 را 
22 بر 14 شکســت داد تــا حریف 
جــواد آچاپ سرشــناس در مرحله  

نیمه نهایى شود. 

احمــدى در مقابــل جــواد آچاپ، 
قهرمان جهــان در ســال 2015 و 
قهرمان اروپا در سال  2016 از بلژیک 
نیز در یک مبارزه حساس و نفس گیر 
6 بر 3 پیروز شــد تا فینالیست شود. 
تکواندوکار جــوان کشــورمان در 
نخستین حضور جهانى خود در دیدار 
فینال به مصاف شواى ژائو، قهرمان 
المپیــک ریــو 2016، دارنده طال و 
برنز قهرمانى جهانــى، برنز قهرمانى 
آســیا، 2 نقره و برنز گرندپرى و نقره 
گرنداسلم از چین رفت و با واگذارى 

نتیجه به مدال نقره دست یافت. 
آرمیــن هادى پور نیــز در حالى در 
دومین حضــور خود در مســابقات 
جهانى موفق به کسب دومین مدال 
خود شــد که قطعا اگر در شرایطى 
طبیعى در این رقابت ها شرکت کرده 
بود، رنگ مدالى خوش رنگ تر از مدال 
برنز کسب مى کرد. هادى پور با هدف 
تبدیل رنگ مدال نقره دوره گذشته 
خود براى این مسابقات آماده کرد، اما 
مشکالت روادید باعث شد در آستانه 
از دست دادن مسابقات قرار گرفته و 
در نهایت ســاعاتى قبل از وزن کشى 

به منچستر برسد. 
اما در بخش  بانوان عالوه بر درخشش 
مهال مومن زاده، پریســا جوادى نیز 
عملکرد خوبى داشــت و در آستانه 
کســب مدال، مســابقات جهانى را 
ترك کرد. جوادى پس از شکســت 

تکواندوکارانى از آمریکا، لهســتان 
و لیتوانــى که دو نفر آخــر قهرمانى 
اروپا و نایب قهرمانى اروپا در کارنامه 
داشتند، در مرحله یک چهارم نهایى 
به ســد جید جونز پرافتخار رسید. 
جوادى در مقابــل قهرمان المپیک 
در سال هاى 2012 و 2016 و دارنده 
مدال هاى نقره و برنز قهرمانى جهان 
در سال هاى 2011 و 2017 چاره اى 
جز شکســت نداشــت تا على رغم 
شایستگى دســت خالى مسابقات را 

ترك کند. 
در نهایت پرونده بیست و چهارمین 
دوره مســابقات قهرمانــى جهان با 
قهرمانى کره جنوبى با کسب 4  مدال 
طال، یک نقره و دو برنز بســته شــد 
و انگلیس نیز با اســتفاده از شرایط 
ناجوانمردانه میزبانى و کسب 3 مدال 
طال و یک برنز  جهان براى اولین بار 
به مقام نایب قهرمانى رسید. چینى ها 
نیز با کســب 2 مدال طال، 2  مدال 
نقره و 3 مدال برنز در جایگاه ســوم 

قرار گرفتند. 
تیم هاى تایلنــد، روســیه، ترکیه، 
آذربایجان، ایتالیــا، کوبا، مکزیک، 
برزیــل و ایــران  نیز بــه ترتیب در 
جایگاه هاى چهــارم تا دوازدهم قرار 
گرفتنــد تا یکــى از سیاســى ترین 
دوره هاى مســابقات جهانى به پایان 

برسد. 
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قضاوت مهدوی و اربابی اربابی در مسابقات قهرمانی جهان 2019

اهدای مدال نایب قهرمان تکواندوی جهان به موزه آستان قدس رضوی

با دعوت رسمى از سوى فدراسیون جهانى شهرام اربابى و حافظ مهدوى دو 
داور درجه یک بین المللى کشورمان بر روى شیاپ چانگ بیست و چهارمین 

دوره مسابقات قهرمانى جهان به قضاوت پرداختند.

مراســم اهداى مدال "مهال مومن زاده" نایب قهرمان مســابقات قهرمانى جهان 
تکواندو منچستر2019 به پدر شهید عباس غیاثوندى، با حضور سید محمد پوالدگر 
رییس فدراسیون تکواندو، حجت االســالم والمسلمین نصراهللا پژمان فر نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شوراى اسالمى، سید على اکبر هاشمى جواهرى 
مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنى آستان قدس رضوى و خانواده معظم   شهید عباس 

غیاثوندى برگزار شد.
طى این مراسم، مهال مومن زاده مدال خود را به یاد دایى شهیدش، به پدربزرگ خود 

تقدیم و ایشان هم این مدال را به موزه آستان قدس رضوى اهدا کردند.
مومن زاده پس از پایان مسابقات، مدال خود را به شهید عباس غیاثوندى تقدیم کرد.
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تیم ملی تکواندو کشــورمان 19 روز بعد از پایان بیست و چهارمین دوره رقابت های تکواندو 
قهرمانی جهان در سال 2019، با چهار تکواندوکار در اولین مرحله رقابت های گرندپری سال 
2019 در ایتالیا شرکت کرد. مسابقاتی که 17 تا 19 خردادماه در شهر رم برگزار شد و تیم ملی 
کشورمان  بعد از بازگشت از مسابقات جهانی تنها فرصت یک ریکاوری کوتاه مدت جسمانی و 

چند جلسه تمرین را برای این مسابقات داشت. 
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آرمین هادى پور، میرهاشم حسینى، 
سروش احمدى و ســجاد مردانى با 
هدایت فریبرز عسکرى در گرندپرى 
رم حاضر شــدند تــا بــراى اثبات 
توانایى هاى خود تــالش و بار دیگر 
اثبات کنند که اتفاقات غیر ورزشــى 
مســابقات جهانى در عملکرد آنها در 

منچستر تاثیرگذار بوده است. 
ایــن مهــم در خصوص میرهاشــم 
حسینى بیشتر از ســایر ملى پوشان 
صدق مى کرد و تکواندوکار میانه اى 
کشــورمان به خوبى مى دانست که 
با توجــه به اختالف امتیــاز خود در 
رنکینــگ المپیــک با 5 نفــر برتر، 
باید اســتارت موفقیت و جمع آورى 
امتیازات خــود را از این مســابقات 
آغاز تا در پایان شانســى براى کسب 
سهمیه المپیک 2020 داشته باشد.  
از طرفــى عدم حضور در مســابقات 
جهانى باعث شــده بود تا حســینى 
پیش از شروع این مسابقات از شرایط 
روحــى و روانى مناســبى برخوردار 
نباشد و این موضوع را نیز در گفت وگو 
با رسانه ها اعالم کند. مسئله مهمى که 
کار کادرفنى و روانشناس تیم ملى را 
سخت کرده بود و آنها باید شرایطى را 
فراهم مى کردند تا مجددا میرهاشم 
از لحــاظ روحى، روانى و انگیزشــى 
به شــرایط پیش از مسابقات جهانى 

بازگردد. 

ماموریت بسیار سختى که با توجه به 
فاصله کوتاه میان مســابقات جهانى 
منچستر و گرندپرى رم، در ابتدا غیر 
ممکن به نظر مى رسید، اما با همکارى 
و تالش عســکرى، روانشــناس تیم 
ملى و از همه مهمتر خود میرهاشــم 
حســینى به خوبى به پایان رســید 
و میرهاشــم حســینى توانست در 
شیاپ چانگ رم مســائل زیادى را با 

کسب عنوان قهرمانى اثبات کند. 
حسینى در مســابقات ایتالیا بعد از 
برترى مقابل نمایندگان کره جنوبى  
و کرواســى در مرحله نیمه نهایى به 
مصاف "ژائو" چینــى رفت که چند 
روز قبل در فینال وزن 63- کیلوگرم 
مســابقات جهانى، از ســد احمدى 
گذشته بود و سومین مدال جهانى و 
دومین طالى خود را از این رقابت ها 
کسب کرده بود. میرهاشم این بار نیز 
مانند بازى هاى آســیایى اندونزى با 
اقتدار از سد ژائو گذشت تا به خوبى 
نشان بدهد یک سر و گردن از قهرمان 

المپیک ریو باالتر است. 
اوج کار حسینى در رم، دیدار فینال 
و مبارزه برابر "داى هون لى" اسطوره 
تکواندو جهان بود. حسینى بعد از دو 
شکســت مقابل این تکواندوکار، این 
بار تنها براى پیــروزى در این مبارزه 
حاضر شد و در نهایت و در یک مبارزه 
جذاب و نزدیک 13 بر 11 حریف خود 

را شکســت داد تا ضمن کسب مدال 
طال، طلســم عدم پیروزى ســالیان 
اخیــر نمایندگان کشــورمان مقابل 
این تکواندوکار شایســته و با اخالق 
را نیز بشــکند. نکته جالب مسابقات 
گرندپرى رم شکســت بــا اختالف 
"برادلى ســیندن" قهرمان مسابقات 
جهانى 2019 ازانگلیس مقابل "داى 
هون لى " بود کــه چند روز قبل و در 
مرحله نیمه نهایى مسابقات جهانى با 
استفاده از شرایط میزبانى و نا داورى 

موفق به برترى مقابل او شده بود. 
اما عالوه بر حسینى، سروش احمدى 
نیز در این وزن حضور داشت. سروش 
بعد از کســب مدال نقره مســابقات 
جهانى در گام اول موفق به شکست 
"سرمت تســاکوئف"، قهرمان اروپا 
2018 از سد روسیه شد، اما در مرحله 
یک چهارم نهایى مقابل "داى هون لى" 
11 بر 7 شکست خورد تا همچنان در 
حسرت مدال مســابقات گرندپرى 

باقى بماند. 
سجاد مردانى دیگر نماینده کشورمان 
نیز بعد از اینکه به خاطر مشــکالت 
روادید به موقع به مســابقات جهانى 
نرســید و این موضوع در عملکردش 
تاثیرگــذار بــود، یک بــار دیگر در 
مســابقات گرندپرى موفق به کسب 
مدال شــد و این بار مــدال برنز را به 

گردن انداخت. 

کاپیتــان تیــم ملــى کشــورمان 
بعد از شکســت " رامیــن عزیزوف" 
آذربایجانى، "جانان هیلى" آمریکایى 
و "ودران گولچ" کــروات، در مرحله 
نیمه نهایــى بــه مصــاف " الرین" 
قهرمان مســابقات جهانى منچستر 
و نفر نخســت رنکینــگ المپیک از 
روســیه رفت و با شکســت 9 بر 4 از 
حضور در دیدار نهایــى بازماند و به 

مدال برنز رسید. 
آرمین هادى پور نیز مانند مردانى در 
شرایط مناســب به مسابقات جهانى 
اعزام نشد، اما با این وجود به مدال برنز 
این مسابقات دست یافت. هادى پور 
براى حضــور در رم در فاصله زمانى 
کوتــاه براى دومین بــار وزن زیادى 
را کم کرده بــود و همین موضوع بر 
عملکردش تاثیر منفى گذاشته بود. 
اتفاقى که باعث شــد او در نخستین 
مبارزه خود با نتیجه 21 بر 15 مغلوب 
" برانــدون هرناندز" نایــب قهرمان 
وزن 58- کیلوگرم مسابقات جهانى 
منچســتر از مکزیک شــود و از دور 

مسابقات کنار برود. 
در نهایت نخستین مرحله گرندپرى 
در سال 2019 نیز با کسب یک مدال 
طال و یک مدال برنز براى تیم 4 نفره 
کشورمان به پایان رسید تا همچنان 
روند رو به رشد تیم ملى تحت هدایت 

فریبرز عسکرى ادامه داشته باشد. 
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یـونیـورسیـــاد

قهرمانی ملی پوشان 
تکوانــــدو در 
سی امین دوره بازی های یونیورسیاد دانشجویان جهان در دهه آخر تیرماه سال جاری در شهر "ناپل" ایتالیا برگزار شد و 
ملی پوشان تکواندو کشورمان بعد از پایان مسابقات جهانی منچستر و گرندپری ایتالیا با 16 ورزشکار در دو بخش پومسه 

و کیوروگی در این مسابقات به میدان رفتند.
آرمین هادى پور، ســروش احمدى، 
میرهاشم حسینى، امیرمحمد بخشى، 
مهران برخوردارى و عرفان ناظمى در 
بخش مردان و ملیکا میرحســینى، 
ناهید کیانى، زهرا شــیدایى و پریسا 
جوادى در بخش بانوان در رقابت هاى 
کیوروگى به مبارزه با رقباى پرداختند. 
در پومسه نیز تیم کشورمان با ترکیب 
امیررضا مهربان، کــوروش بختیار و 
على ســهرابى، مرجان سلحشورى، 
فاطمه حســام و مرجان تاجى رستم 

آبادى در این مسابقات حاضر شد. 
فریبرز عسکرى و مهرو کمرانى هدایت 
تیم مردان و زنان کیوروگى کشورمان 
را برعهده داشتند و حسینعلى نظرى 
و مهسا مردانى نیز سرمربى تیم هاى 
پومســه مردان و بانوان کشورمان در 
ایــن دوره از بازى هاى یونیورســیاد 

بودند. 
در رقابت هــاى کیوروگى و در بخش 
مردان تیم کشورمان موفق به کسب 
4 مدال طالى ارزشمند توسط آرمین 
هادى پور، میرهاشم حسینى، سروش 

احمدى و امیرمحمد بخشى شد.  
هادى پــور با کســب مــدال طال در 
مسابقات دانشــجویان جهان ضمن 
کســب 20 امتیاز ارزشمند در مسیر 
کســب ســهمیه المپیک، تبدیل به 

تنها تنواندوکارى شــد که در تاریخ 
این مسابقات ســه مدال طال کسب 
کرده است. دستاوردى ارزشمند که 
در پایان ســال 2019 او را تبدیل به 
بهترین ورزشــکار دانشجوى جهان 
کرد و یک افتخار ارزشمند را نصیب 

نماینده کشورمان کرد. 
میرهاشــم حســینى نیــز در تداوم 
درخشــش خود بعد از کسب مدال 
طالى نخســتین مرحله رقابت هاى 
گرندپرى در ایتالیا، در این مسابقات 
نیز طالیى شد تا براى کسب سهمیه 

المپیک امیدوار باقى بماند. 
سروش احمدى نیز بعد از کسب مدال 
نقره مســابقات جهانى منچستر، در 
ناپل نیز دست پر مســابقات را ترك 
کرد و به مدال خوشرنگ طال مسابقات 

دانشجویان جهان دست یافت. 
امیر محمد بخشى که با کسب مدال 
طالى مسابقات قهرمانى آسیا و نقره 
بازى هاى آســیایى اندونزى در سال 
2018 توانایى خود را اثبات کرده بود، 
در بازى هاى یونیورسیاد در وزن پنجم 
به میدان رفت و چهارمین مدال طالى 

تیم مردان کشورمان را کسب کرد. 
در بخش بانوان نیز ملیکا میرحسینى 
نیز تنها مدال آور تیم بانوان کشورمان 
بود که موفق به کسب مدال برنز شد 

و دیگر نمایندگان بانوان کشــورمان 
دســت خالى این مســابقات را ترك 

کردند.
اما پومسه روهاى کشورمان نیز در این 
مسابقات بار دیگر توانایى هاى خود را 
با کســب 5 مدال برنز اثبات کردند تا 
روند مدال آورى خود براى کاروان هاى 
ورزشى کشورمان را بعد از بازى هاى 
آسیایى، در این مســابقات نیز تداوم 

ببخشند. 

در ایــن رقابت ها کــوروش بختیار و 
فاطمه حســام در بخــش انفرادى،  
تیم پومســه 3 نفره مردان (امیررضا 
مهربــان، کــوروش بختیــار و على 
سهرابى) و تیم پومســه 3 نفره  زنان 
(مرجان سلحشــورى ، فاطمه حسام 
و مرجان تاجى رســتم آبادى) و تیم 
2  نفره (مهربان و سلحشورى) موفق 
به کســب 5 مدال برنز براى تکواندو 

ایران شدند. 
امــا در ایــن دوره از بازى هــاى 
یونیورسیاد، رقابت هاى تیمى مردان 
و زنان برگزار شد که تیم ملى تکواندو 
ایران با شکســت تمامى رقباى خود 
موفق به کســب مدال طال  در بخش 

مسابقات تیمى شد.  
 در بخش مسابقات تیمى، تیم چهار 
نفره کشــورمان با ترکیب میرهاشم 
حسینى، امیرمحمد بخشى، سروش 
احمــدى و عرفــان ناظمــى در این 
مســابقات ابتدا مقتدرانه از سد تیم 
اوکراین گذشــت و در دومین مبارزه 
نیز به راحتــى مقابل تیم چین پیروز 
شــد. روندى که در دیدار نیمه نهایى 
نیز مقابل تیم مالزى ادامه داشــت و 
با شکست 33 بر 6 تیم مصر در فینال 
تکمیل و یک مدال طالى دیگر را به 

نام کاروان کشورمان ثبت کرد. 
در بخش بانوان نیز تیم کشــورمان با  
ترکیب ناهید کیانى، زهرا شــیدائى، 
پریسا جوادى و ملیکا حسینى شرکت 
کرده بود که پس از استراحت در دور 
دور نخســت در اولین دیدار خود به 
مصاف کره جنوبى رفت و در دیدارى 
نزدیک بــا نتیجه 10 بــر 8 مغلوب 
حریف قدرتمند خود شــد تا از دور 

مسابقات کنار برود. 

هادی پور با کسب 
مدال طال در مسابقات 

دانشجویان جهان ضمن 
کسب 20 امتیاز ارزشمند در 

مسیر کسب سهمیه 
المپیک، تبدیل به تنها 
تنواندوکاری شد که در 
تاریخ این مسابقات سه 

مدال طال کسب کرده است. 
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رکوردشکنی درآسیــــا؛ 5  دوره حضــــور و 5 قهرمانی
موفقیتی دیگر برای شاگردان خانلرخانی 

سال 2019 سالی پرترافیک و البته درخشــان برای تکواندوکاران ایران در همه بخش ها بود، از جمله برای تیم ملی پاراتکواندو نمایندگان غیور 
ایرانی پنجمین عنوان قهرمانی قاره کهن را در پنجمین دوره این مسابقات به نام کشورمان ثبت کردند، رکوردی که هیچ یک از کشورهای آسیایی 

هنوز نتوانسته اند آن را بشکنند.
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رکوردشکنی درآسیــــا؛ 5  دوره حضــــور و 5 قهرمانی
سکوی قهرمانی قاره

در کنــار رقابت هــاى آســیایى 
رده هــاى پایه در "امــان" اردن این 
پاراتکواندوکاران ایرانى بودند که باز 
هم افتخارآفرین شدند و در کنار سایر 
نمایندگان تکواندو ایران در قاره آسیا، 

سکوى قهرمانى را از آن خود کردند.
از زمــان راه انــدازى مســابقات 
پاراتکواندو در آسیا، نمایندگان ایرانى 
این مســابقات خوش درخشیدند و 
مدال هاى رنگارنگى بــراى کاروان 

ایران به ارمغان آوردند. 
موفقیتــی بــرای شــاگردان 

خانلرخانی 
اما پنجمین دوره مسابقات قهرمانى 
پاراتکواندو 2019 آســیا به صورت 
یک روزه 27 تیر برگزار شــد که در 
این دوره 149 هوگوپــوش با هم به 
رقابت پرداختند. ملى پوشــان ایران 
هم با ســرمربیگرى پیام خانلرخانى 
جوان که چند سالى است هدایت ملى 
پوشان این بخش را برعهده دارد، در 
این مسابقات حاضر شدند که مهدى 
احمدى هم به عنوان مربى در کنار او 

حضور داشت.
ملــى پوشــان پاراتکواندو ایــران با 
تصاحب چهار مدال طالى صادقیان 
پور، شــعبانى، پوررهنما و عزیزى، 2 
نقره نریمانى و بهرامى آذر و کسب 34 
امتیاز موفق شدند عنوان قهرمانى را 
در انحصار خود نگه داشته و پنجمین 

کاپ آسیا را باالى سر ببرند. 
بعد از قهرمانى مقتدرانــه ایرانى ها، 
ترکیه با 2 مــدال طال، یک برنز و 15 
امتیاز نایب قهرمان شد و قزاقستان با 
یک مدال طال، 2 نقره، یک برنز و 14 

امتیاز عنوان سوم را کسب کرد.

ورود آزاد قاره ها دیگر
امــا چنــد دوره اى اســت کــه با 
تصمیم فدراســیون جهانی تکواندو، 
هوگوپوشان سایر قاره ها هم مجاز به 
شرکت در رقابت هاى قهرمانى آسیا 
هستند، بنابراین این مسابقات براي 
آسیایى هاى قهرمان داراى 40 امتیاز 
المپیکى و براى تکواندوکاران قهرمان 
سایر قاره ها 20 امتیاز المپیکى است. 
امتیازاتى که مــى تواند آنهــا را به 

پارالمپیک 2020 توکیو برساند.
کالس بنــدی مسابقـــــات 

پاراتکواندو
رقابــت هــاى پاراتکوانــدو یکى از 
مسابقات تازه تاسیس در این بخش 
اســت تا عالقمندان به این رشته هم 
بتوانند در رشــته مورد عالقه خود با 
داشتن برخى شــرایط شرکت کنند. 
به همین دلیل ایــن رقابت ها طبق 
نظر کارشناســان مسابقات معلوالن 
کالس بندى مى شود تا رقابت برابر 

برگزار شود.
در این دوره از مسابقات تیم ملى ایران 
با 9 ورزشکار حضور داشت که سجاد 
جوانبخت و ســعید صادقیان پور در 
 ،(K 42) وزن منهاى 61 کیلوگــرم
محمدرضا شعبانى در وزن منهاى 75 
کیلوگرم (K 42)، محمود جعفرزاده، 
علیرضا بخــت و مهدى پور رهنما در 
 ،(K 44) همیــن وزن و در کالس
احمد نریمانــى در وزن به اضافه 75 
کیلوگرم (K 42)، مهدى بهرامى آذر 
 (K 43) در همیــن وزن و در کالس
و اصغر عزیزى در همیــن وزن و در 
کالس(44K)  هوگوپوشــان ایرانى 

حاضر در این رویداد بودند.
نگاه ویژه فدراسیون

از زمــان راه انــدازى مســابقات 
پاراتکوانــدو در ایــران فدراســیون 
تکواندو حمایت خوبى از ورزشکاران 
این رشته کرده اســت، به طورى که 
انتخاب کادر فنى، برگزارى مسابقات 
انتخابى و برپایى اردوهاى تدارکاتى 
آن برعهده فدراســیون تکواندو بوده 
است، اما بعد از آنکه IPC (کمیته بین 
المللى پارالمپیک) هم از کمیته هاى 
عضو خواست تا رشته هاى تخصصى 
تحت پوشش فدراسیون هاى مربوطه 
قرار بگیرند، این حمایت ها دوچندان 
شــد. هم اکنون هم ورزشکاران این 
رشته با نگاه ویژه فدراسیون تکواندو 

به فعالیت مى پردازند.

رقابتهای پاراتکواندو 
یکی از مسابقات تازه 
تاسیس در این بخش است 
تا عالقمندان به این رشته 
هم بتوانند در رشته مورد 

عالقه خود با داشتن برخی 
شرایط شرکت کنند. به 

همین دلیل این رقابت ها 
طبق نظر کارشناسان  

مسابقات معلوالن کالس 
بندی می شود تا رقابت ها 

برابر برگزار شود.  
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نسل طالیی، تکواندو را رو سفید کرد
جام قهرمانی با طعم آسیایی

تیر ماه امسال شهر "امان" در اردن، 
میزبان دختران و پسران تکواندوکار 
از قاره زرد بود. دهمین دوره مسابقات 
قهرمانــى آســیا 30 و 31 تیرماه با 
حضور 331 تکواندوکار برگزار شد و 
تیم هاى نوجوانان دختر و پسر ایران 
هم که از مدت ها مراحل آماده سازى 
خود را پشت سر گذاشــته بودند، با 
ترکیب کامــل در این پیکارها حاضر 

شدند.
گام به گام تا موفقیت

در این ســال ها تکواندو ایران نشان 
داده اســت که برنامه هاى تیم هاى 
پایه برایش مهم بوده و به فکر پشتوانه 
سازى براى تیم ملى است، به ویژه بعد 
از کسب عناوین مختلف در رده هاى 

یک مسئولیت بزرگ دیگر
مثل ســنوات گذشــته این بار هم 
هدایت نوجوانان تکواندوکار برعهده 
مرد ســخت کوش، متفکر و کاربلد، 
محمدرضا زوار به عنوان ســرمربى 
گذاشته شد و حسین کریمى و وحید 
ناصرى به عنوان مربیان در تیم ملى 

فعالیت کردند.
کارنامــه پرافتخــار محمدرضا زوار 
مربى پرحوصله تکواندو ایران نشان 
داده اســت، که مسئوالن فدراسیون 
تکواندو بى علت در این ســال ها به 
او اعتماد نکــرده اند. مــردى که از 
مسابقات آســیایى تا المپیکى یار و 
یاور هوگوپوشانش بوده و دست پر از 
مسابقات بازگشته است. این بار زوار از 

نونهاالن و نوجوانان در مقاطع مختلف 
این بار تکواندوکاران نوجوان ایران با 
آمادگى کامل و برنامه اى منســجم و 
از پیش طراحى شده گام به آوردگاه 

آسیایى گذاشت.
نمایندگان نوجــوان ایران از مدت ها 
قبل بــراى حضــور در مســابقات 
قهرمانى آسیا ابتدا در مراحل مختلف 
انتخابى ها شــرکت کردند و سپس 
در اردوهاى تدارکاتــى مورد محک 
کادرفنــى قــرار گرفتنــد. در کنار 
این مــوارد فدراســیون تکواندو هم 
حمایت خوبــى از این تیم ها به عمل 
آورد به طوریکه با اجراى مو به موى 
برنامه هاى آنها این ورزشکاران براى 

کسب افتخارى دیگر آماده کرد.

مربیان جدیدى در کنار خود استفاده 
کرد که کمک زیادى به او کردند. 

اما مسئولیت بزرگ و سنگین هدایت 
تیم دختــران را نــدا زارع به عنوان 
سرمربى در مسابقات قهرمانى آسیا 
برعهده گرفت و معصومه محمدیان 
و لیال خزایى هم به عنوان مربیان در 

کنار او حضور داشتند. 

داستان تکواندو ایران، 
فقط به تیم ملی ختم 

نمی شود، نسل طالیی در را 
است که پله های موفقیت را  

یکی یکی می پیماید و با 
هدف گذاری درست مسیر 
موفقیت را پیدا کرده است.

داستان تکواندو ایران، فقط به تیم ملی بزرگساالن ختم نمی شود، نسل طالیی در راه است که پله های موفقیت را یکی یکی می پیماید و با هدف گذاری 
درست مسیر روشنی را پیدا کرده است. 



April - September 2019 -2020

www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir

23

مربى جوان و خوش فکرى که نشــان داده است که همیشه از پس مسئولیتش 
برمى آید.

چراغ اول روشن شد
در بخش پسران تکواندوکاران با غیرت ایران با کسب پنج مدال طالى على توکلى، 
امیرسینا بختیارى، علیرضا حسین پور، امیرحسین بهرآبادى و على نجفى، چهار 
نقره امیررضا متولد شهرستانى، پدرام جمشیدى، پاشا عطاردى و حامد اصغرى، 
یک برنز على اکبرى و 99 امتیاز توانستند براى نخستین بار مقتدرانه بر سکوى 
قهرمانى آسیا بایســتند. کره همیشه مدعى هم با کسب 2 مدال طال، 2 نقره، 3 
برنز و 62 امتیاز عنوان نایب قهرمانى را کسب کرد و تیم ازبکستان با 2 مدال طال، 
یک نقره، 2 برنز و 54 امتیاز سوم شــد. همچنین تیم هاى اردن و افغانستان به 

ترتیب چهارم و پنجم شدند.
تکرار قهرمانی در غرب آسیا

در بخش تیمى هم دختران توانمند ایران توانســتند براى دومین بار و با کسب 
5مدال طالى مبینا کلى وند، غزل سلطانى، آناهیتا توکلى، نگار اسماعیلى و یلدا 
ولى نژاد، 2 نقره تینا مدانلو و نســترن ولى زاده و 80 امتیاز با شایستگى عنوان 
قهرمانى آسیا را کســب کند. تیم چین با 3 مدال طال، 2 برنز و 52 امتیاز نایب 

قهرمان شــد و کره جنوبى هم با یک مدال طال، 2 نقــره، چهار برنز و 48 امتیاز 
بر سکوى سومى ایســتاد. تیم هاى چین تایپه و اردن به ترتیب عنوان چهارم و 

پنجم را کسب کردند.

قهرمانی مجموع
در پایــان دهمین دوره مســابقات قهرمانى نوجوانان آســیا، تیم  هاى نوجوان 
پرافتخار تکواندو ایران در مجموع دختران و پســران با کسب 10 مدال طال، 6 
نقره، یک برنز و 179 امتیاز مقتدرانه قهرمان قاره کهن شد، کره جنوبى با 3 مدال 
طال، 4 نقره، هفت برنز و 110 امتیاز عنــوان نایب قهرمانى را به خود اختصاص 

داد و چین با 3 مدال طال، یک نقره، 2 برنز و 77 امتیاز بر سکوى سوم ایستاد.
تضمینی برای آینده

حاال این نسل طالیى با امیدوارى هاى زیاد باید به کارش ادامه دهد و مطمئنا 
با انگیزه اى که تکواندوکاران نشان دهند، فدراسیون هم راه را براى پیشرفت باز 

مى گذارد تا آینده تیم ملى تضمین شود.
در بخش دختران که براى دومین دوره متوالى موفق شدند بر سکوى قهرمانى بایستند، 

با اعالم کمیته فنى مسابقات، ندا زارع به عنوان بهترین مربى آسیا انتخاب شد.

قضاوت مهدوی و آذرمهر در مسابقات قهرمانی آسیا 2019
با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا، حافظ مهدوى داوردرجه یک  و مریم آذرمهر 
داور درجه دو کشورمان بر روى شیاپ چانگ رقابت هاى قهرمانى نوجوانان 

آسیا 2019 قضاوت کردند.
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آسیا در تصاحب نونهاالن هوگوپوش ایران
هت تریک قهرمانی آینده سازان تکواندو در قاره کهن 

متحد، مثل همیشه
اردن میزبانى سومین دوره مسابقات 
قهرمانــى نونهاالن آســیا را برعهده 
داشــت و تمامى کشــورهاى مدعى 
قاره در این رشــته ســعى کردند با 
بهترین نفرات خود به شــهر "امان" 
بیایند تــا نتیجــه برنامه ریزى هاى 
خود در رده هاى پایه را ببینند. 233 
تکوانــدوکار در دو بخش پســران و 
دختران با هم به رقابت پرداختند که 
در نهایت درخشش نمایندگان ایران 
یک بار دیگــر بر برنامــه ریزى هاى 
اصولى، حرفه اى و مدون فدراسیون 
تکواندو کشــورمان در رده هاى پایه 
صحه گذاشت. 9 طال، 2 نقره و 5 برنز 

هوگوپوشان ایرانی باز هم قدرت خود را در قاره کهن به رخ حریفان کشیدند. این بار نوبت تیم ملی نونهاالن تکواندو بود که در مواجهه با حریفان 
آسیایی خوش بدرخشند؛ همین اتفاق هم افتاد و یک جام قهرمانی دیگر به ویترین افتخارات تکواندو کشورمان اضافه شد. نونهاالن دختر و پسر 

ایران زمین مقتدرانه و با کسب 16 مدال رنگارنگ سکوی نخست آسیا را تصاحب کردند و به هیچ کدام از رقبا اجازه عرض اندام ندادند. 

کردند. 
پشتوانه های قوی

ماهــان باقــرى، ابوالفضــل زندى، 
احمدرضــا کاکاونــد، حمیدرضــا 
جعفــرى، متین رضایــى، امیدرضا 
رحیمى، کمیل غدیرى، نیما محمد 
یارى، محمدامین کارســاز و حسین 
فتحى پســران نونهالى بودند که به 
رقابت هاى قهرمانى آسیا اعزام شدند 
و به گفته مرتضى کریمى ســرمربى 
این تیم همگى پاسخ اعتماد مربیان 
را به بهترین شــکل ممکن دادند. 4 
طال، 2 نقره و 3 برنز تیم پســران را 
با 78 امتیاز باالتر از کــره جنوبى و 
سایر کشورها به مقام قهرمانى آسیا 

تکواندوکاران ما را بــا 148 امتیاز به 
سومین قهرمانى متوالى آسیا رساند، 
قهرمانى که به حق برازنده نونهاالن 
و تکوانــدو ایران اســت. نکته جالب 
مســابقات این دوره جاماندن دوباره 
هوگوپوشان کره اى از ایران بود؛ آنها 
که همیشه خود را مدعى مى نامند باز 
هم در رقابت با هوگوپوشان متحد و 
باانگیزه کشورمان ناکام ماندند. تیم 
ملى کره جنوبى در رقابت هاى اردن 
با 12 مدال و 109 امتیاز روى سکوى 
نایب قهرمانى ایستاد تا همچنان سایه 
سنگین تکواندو ایران باالى سر کره 
باشد. تایلند، چین تایپه و قزاقستان 
هم به عناوین ســوم تا پنجم بسنده 

رســاند. عبور از فیلترهاى انتخابى و 
گلچین کردن بهتریــن نفرات براى 
حضور در مسابقات اردن یکى از علل 
موفقیــت بچه ها در ایــن دوره بود. 
در حقیقت برترین هاى مســابقات 
آزاد کشــورى به رقابت هاى انتخابى 
تیم ملــى راه یافتنــد، بهترین هاى 
رقابت هاى انتخابــى در مرحله اول 
اردوى تیم ملى حاضــر و از بین آنها 
نیز در نهایــت 10 ملى پوش اعزامى 
انتخاب شــدند. اگرچه از نظر زمانى 
فاصله اندکى بین دو رویداد قهرمانى 
آسیا و قهرمانى جهان بود اما انتخاب 
دو تیم مجزا این فرصت را به مربیان 
داد تا شاگردان خود را به اوج آمادگى 
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برسانند. نداشتن تجربه کافى و دورى 
از خانــواده از جمله مشــکالتى بود 
که بــا برنامه ریزى دقیــق کادرفنى 
آنها را مدیریت کرد و ثمره آن را نیز 
در قهرمانى آســیا دیدیم. از بین 10 
نونهال اعزامى در بخش پسران تنها 

یک نفر دستش از مدال کوتاه ماند. 

کمیل غدیــرى اولیــن طالیى تیم 
پسران بود؛ این نونهال 57 کیلو، بعد 
از اینکه حریفان کره اى وتایلندى را 
شکســت داد در گام آخر تکواندوکار 
چین تایپه را برد و طالى آســیا را به 
گردن آویخت. ماهان باقرى در وزن 
33-کیلوگرم با غبله بر رقباى لبنانى، 
چین تایپه و کره اى به فینال رســید 
و در دیدار نهایى هــم مقتدرانه و با 
برترى 40 بــر 14 حریف تایلندى را 

از پیش رو برداشت و دومین طالیى 
این تیم لقب گرفت. نیما محمدیارى 
در 61- کیلوگــرم بعد از کســب دو 
برد مقابل تکوانــدوکاران فیلیپین و 
قزاقســتان، در فینال با اختالف 14 
امتیاز رقیب اردنى را شکســت داد و 
روى سکوى قهرمانى رفت. حمیدرضا 
جعفرى در -45  کیلوگرم نیز طالیى 
شــد تا مجموع مدال هاى زرین تیم 
پسران به عدد چهار برسد. ابوالفضل 
زندى و حسین فتحى نیز با ایستادن 
روى ســکوى نایــب قهرمانى مدال 
نقره آسیا را گرفتند و متین رضایى، 
امیدرضا رحیمى و مهدى شاه نظرى 
هم ســه برنز ارزشــمند را به ارمغان 

آوردند. 
آینده درخشان 

تیم ملى تکواندو دختران نیز همانند 
دو دوره گذشــته خوش درخشید و 
براى ســومین بار دربخش نونهاالن 
قهرمان آسیا شد. شــاگردان اعظم 
درستى در پایان مســابقات 5 طال و 
2 برنز و 70 امتیاز کســب کردند تا 
آن ها نیز باالتر از چشــم بادامى ها 

ســکوى قهرمانى را تصاحب کنند. 
این قهرمانى در حالى به دســت آمد 
که کره  فقط یک طــال گرفت و نایب 
قهرمان شــدند. دختران شایســته 
ملى پوش براى رســیدن به آمادگى 
مطلوب روزى دو نوبت تمرین را پشت 
سرگذاشتند و در این مدت کادرفنى با 
گوشزد کردن نکات مهم آنها به سمت 
موفقیت ســوق داد. کاهش استرس، 
شبیه سازى مســابقات و استفاده از 
روانشناس ورزشى از جمله اقدامات 
مربیان تیم بانوان براى کسب بهترین 
نتیجه در قهرمانى آسیا بود. نکته مهم 
اینکه، تکواندوکاران نونهال از همان 
ابتدا هدفى جز قهرمانى نداشــتند و 
با همین انگیزه هم به هدف مهم خود 

دست یافتند. 
فاطمه محمــودى، بیتــا توپچیان، 
ترنــم احمــد نــژاد، مونــا عبدى، 
مهدیس علیزاده، ســاناز عباس پور، 
مبینا نعمت زاده، پونه جعفرصالحى، 
فاطمه رحمانى و  فاطمه شــفیع پور 
نفرات اعزامى تیم دختــران بودند. 
مبینا نعمــت زاده در51-  کیلوگرم 

به عنوان اولین قهرمان روى سکوى 
نخست ایســتاد. پس از آن مهدیس 
علیزاده در وزن 44- کیلوگرم دومین 
طالى تیــم دختران را دشــت کرد؛ 
علیزاده در فینال با تحقیر دو یئونگ 
یون کره اى با شایستگى روى سکوى 
قهرمانى رفت. ســاناز عباس پور در 
47- کیلوگرم نیــز در بازى آخر یون 
هى چائى از کره جنوبى را با 21 امتیاز 
اختــالف از پیش رو برداشــت و به 
طالى آسیا رسید. پونه جعفرصالحى 
ملى پــوش 55- کیلوگــرم ایران، با 
غلبه بــر یک اردنــى چهارمین طال 
براى دختــران تصاحب کــرد. مونا 
عبــرى در وزن 41- کیلوگرم نیز با 
موفقیــت در بازى نهایــى به عنوان 
پنجمین دخترایرانى سکوى اول آسیا 

را تسخیر کرد. 
عملکرد شایســته تیم دختران ایران 
در اردن از دید مسئوالن کمیته فنى 
مسابقات دور نماند؛ در پایان بازى ها 
عنوان بهترین مربى آســیا به اعظم 
درســتى و فنى ترین تکواندوکار به 

پونه جعفرصالحى رسید. 

مرتضی کریمی این 
تیم همگی پاسخ 

اعتماد مربیان را به بهترین 
شکل ممکن دادند و باالتر 

از کره جنوبی و سایر 
کشورها به مقام قهرمانی 

آسیا رساند. 

قضاوت مهدوی و آذرمهر در مسابقات قهرمانی آسیا 2019
با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا، حافظ مهدوى داور بین المللى درجه یک 
و مریم آذرمهر داور بین المللى درجه دو کشورمان بر روى شیاپ چانگ 

رقابت هاى قهرمانى نونهاالن آسیا 2019 قضاوت کردند.



مجله تکــوانــدو
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افتخارآفرینی هانمادانگ کاران ایرانی با کسب 
41 مدال رنگارنگ

در پایان بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی هانمادانگ 2019، نمایندگان ایران موفق به کسب 16 مدال طال، 12 نقره و 13 برنز شدند.

مسابقات جهانى هانمادانگ در سال 
2019، بیست و هفتمین دوره خود را 
در حالى طى روزهاى 4 تا 8 مردادماه 
در شــهر «پیون چانگ» کره جنوبى 
پشت سر گذاشت که تیم هانمادانگ 
ایران توانست 41 مدال این رویداد را 

به نام خود ثبت نماید.
لحســن  ا بو ئــى، ا مصطفــى یبلو
شــاهوردى، اکبر حاجــى غالمرضا 

اکبر غفارى، على شفیع زاده، نادر خدا 
مرادى، على شاه  ثنایى، محمدحسین 
هنرمند، عرشیا جزایرى، احمد بهرام، 
امیــر مهدى حشــم فیــروز، فیروز 
اسبقى خانقاه، مسعود طالیى، جالل 
فشنگ ســاز اقدم و هــادى آصفى 

نمایندگان گروه مردان بودند.
صبــا توحیدى فر، لیال کشــاورزى، 
زهرا جودکى، دنیا فرهمند، ســیده 

ضرابى، سید ایوب موسوى، شروین 
خلیلى ریک، ســیدمهدى موسویان، 

حمیده حســینى، ریحانه امام دادى، 
محبوبه شفیعى زاده و مهسا محسنى 
هانمادانگ کاران گروه زنان کشورمان 

بودند.
هدایت ایــن تیــم برعهــده بهنام 
منتظرى به عنوان سرمربی و علیرضا 

مردانى به عنوان مربی است.

هدایت این تیم بر 
عهده بهنام منتظری 

به عنوان سرمربی و علیرضا 
مردانی به عنوان مربی 

است.

 سونال سرعتی 

نوپی چاگی 

نوپی چاگی و تیو یوپ  چاگی 

نوپی چاگی و تیو یوپ چاگی 

نوپی چاگی 

تیو یوپ چاگی 

پال کیوك پا 

تیو یوپ چاگی 

پال کیوك پا 

نوپی چاگی 

سون نال و جوموك 

سون نال و جوموك 

تیو یوپ چاگی 

زهرا جودکی رده  سنی باالی 19 سال

عرشیا جزایریرده سنی کمتر از 12 سال
مهدی جمارانیرده سنی 40 تا 59 سال

بهنام منتظریرده  سنی کمتر از 40 سال
اکبر غفاریرده  سنی کمتر از 50 سال
فیروز اسبقیرده  سنی باالی 60 سال

صبا توحیدی فررده  سنی باالی 19 سال

مهسا محسنیرده  سنی 16 تا 18 سال

محمد حسین هنرمندرده  سنی 16 تا 18 سال

دنیا فرهمندرده  سنی 13 تا 15 سال          
لیال کشاورزیرده  سنی باالی 19 سال
امیرمهدی حشم فیروزرده سنی باالی 19 سال

شروین خلیلی رده سنی16 تا 18 سال
مصطفی یبلوئیرده سنی باالی 19 سال
ریحانه امام دادیرده  سنی 13 تا 15 سال

سیدمهدی موسویانرده  سنی کمتر از 40 سال

ریحانه امام دادیرده  سنی 13 تا 15 سال

محبوبه شفیع زادهرده سنی کمتر از 40 سال

جالل اقدمرده سنی باالی 60 سال

لیال کشاورزیرده سنی باالی 19 سال

مدال آوران طال در رشته های مختلف

مدال آوران نقره در رشته های مختلف
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سون نال 

تیو یوپ چاگی 

پال کیوك پا 

سون نال 

سون نال و جوموك 

شکستن در چند جهت 

پومسه استاندارد 

جوموك

حمیده حسینیرده سنی کمتر از 40 سال
بهنام منتظری رده سنی کمتر از 40 سال
فیروز اسبقی خانقاهرده سنی باالی 60 سال
اکبر غفاریرده سنی 40 تا 59 سال

احمد بهرامرده سنی باالی 19 سال
امیرمهدی حشم فیروزرده سنی باالی 19 سال
دنیا فرهمندرده  سنی 13 تا 15 سال

ابوالحسن شاهوردیرده  سنی کمتر از 50 سال
مسعود طالیی رده  سنی کمتر از 50 سال

سیدایوب موسویرده سنی کمتر از 60 سال

علی شاه سناییرده سنی کمتر از 40 سال

علی شفیع زادهرده سنی باالی 30 سال

نادر خدامرادیرده سنی کمتر از 60 سال

علی شفیع زادهرده سنی کمتر از 40 سال

نوپی چاگی 

سون نال سرعتی

عرشیا جزایریرده  سنی کمتر از 12 سال
مصطفی یبلوئیرده سنی باالی 19 سال

سیدمهدی موسویان---

مدال آوران برنزدر رشته های مختلف



شاهکار نونهاالن 
تکواندو ایران در 

قهرماني جهان تاشکند
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چهارمین دوره رقابت هاي قهرمانی نونهاالن جهان در حالی به میزبانی «تاشــکند» ازبکستان برگزار شد که در پایان این رقابت ها دختران ایران 
عنوان قهرمانی را پس گرفتند و پسران نیز نایب قهرمان شدند تا شاهد شاهکار هوگوپوشان نونهال کشورمان باشیم. 

«کاخ ورزشــی جهانی» تاشکند در 
مســابقات قهرمانی نونهاالن جهان 
تکواندو شاهد رقابت 550 هوگوپوش 
از 64 کشــور بــود. تکوانــدوکاران 
کوچکی کــه می تواننــد در آینده و 
در رده بزرگساالن جزو نامداران این 
رشــته پرطرفدار در سراســر جهان 

باشد.
در این میان تیم هــاي ملی دختران 
و پســران ایران نیز مستثنی نبودند 
و بــراي اینکه یک بار دیگر ســکوي 
جهان زیر پاي ایرانی ها بیاید، ماه ها 
تالش کردند. مرتضی کریمی و اعظم 
درستی سرمربیان تیم هاي ملی ایران 
حدود ســه ماه پیش از آغاز رقابت ها 
شاگردان شان را به اردو آورند و ثمره 
تالش هاي شــان به ایستادن روي دو 

سکوي ارزشمند انجامید.
هر دو سرمربی در اردوهاي تیم ملی 
شاگردان شــان را تنها براي قهرمانی 
آماده کردند اما بحث روانی مهم ترین 
مشکلی بود که درســتى و کریمی با 
توجه به سن و ســال بچه ها روي آن 
تاکید داشــتند که البته نتایج نشان 
داد در حل ایــن موضوع موفق عمل 
کرده اند. تیم دختران با اینکه به گفته 
درســتى تجربه چندانی نداشــتند، 
سرمربی اي را باالي سر خود می دیدند 
که دو بار عنوان بهترین مربی آسیا را 
به دست آورده بود. تیم پسرها هم به 
تازگی کاپ آســیا را باالي سر برده 
بود تا به این واســطه تشــنه کسب 
یک موفقیت دیگر این بار در میدان 

جهانی باشد. 
10 دختر و 7 مدال

از تیم 10 نفره دختران ایران، هفت 
نفر موفق به کســب مدال شــدند. 

هم به عنوان مربــى تیم ملی ایران را 
همراهی کردند. 

تکرار نایب قهرمانی تیم پسرها
اما در تیم پســران بیشتر مدال هاي 
تکوانــدوکاران رنــگ برنز داشــت. 
شــاگردان مرتضی کریمی در پایان 
رقابت ها با کسب یک مدال طال، یک 
نقره و چهار برنز و کسب 287 امتیاز 
روي سکوي نایب قهرمانی ایستادند تا 

عنوان دوره پیش را تکرار کنند. 
کریمی براي ایــن دور از رقابت ها در 
وزن اول (33- کیلوگرم) امیرعباس 
رهنمــا، وزن دوم (37- کیلوگــرم) 
پویان جعفرصالحى، در وزن ســوم 
(41- کیلوگرم) امیرحسین نوروزى، 
در وزن چهــارم (45- کیلوگــرم) 
امیررضا قربانى، در وزن پنجم (49- 
کیلوگرم) امیرحسین ملکى،  در وزن 
ششــم (53- کیلوگرم) امیرحسین 
متاجى، در وزن هفتم (57- کیلوگرم) 
مهدى اورجى، در وزن هشتم (61- 
کیلوگرم) ابوالفضل عباسى،  در وزن 
نهــم (65- کیلوگــرم) محمدامین 
کارساز و در وزن دهم (65+ کیلوگرم) 
محمدمهدى طاهرخانى را به تاشکند 

مدال هایی که بیشترشان رنگ طالیی 
داشت و تنها یک نقره بین شان دیده 
شد تا به این واســطه و کسب 818 
امتیاز دختران ایران از ســکوي سوم 
دوره قبل دو پله بــاال بیایند و ضمن 
ایســتادن روي ســکوي نخست، از 
عنوان قهرمانی  ایــران دفاع کنند و 
سومین جشن قهرمانی را برپا کنند. 

 -29 درســا اســالمى وزن اول (
کیلوگــرم)، مریم شــکرى وزن دوم 
(33- کیلوگرم)، پرنیا ســلمانى وزن 
سوم (37- کیلوگرم)، زهرا زرین نعل 
وزن چهارم (41- کیلوگرم)، ســاناز 
عباس پور وزن پنجم (44- کیلوگرم)، 
مبینا بخشــى نژاد وزن ششم (47- 
کیلوگرم)، مبینا نعمت زاده وزن هفتم 
(51- کیلوگرم)، پونه جعفرصالحى 
وزن هشتم (55- کیلوگرم)، ستایش 
قهرمانى وزن نهــم (59- کیلوگرم) 
و الهــام حقیقــى وزن دهــم (59+ 
کیلوگــرم) ترکیب تیم ملــی ایران 
را تشــکیل دادند کــه از این جمع 
زرین نعل، بخشــى نژاد، نعمت زاده، 
عباس پور، جعفرصالحى و ســلمانى 
طالیی شدند و قهرمانی به مدال نقره 
رسید. همچنین در پایان این رقابت ها 
اعظم درستی به عنوان بهترین مربی 
جهان انتخاب شد و ساناز عباس پور 
عنوان فنی ترین بازیکن را به دســت 
آورد تا این قهرمانی دلچسب تر شود. 
تیم تایلند با دو مدال طال، دو نقره و 
366 امتیاز نایب قهرمان شــد و تیم 
کره جنوبى با ســه نقــره، یک برنز و 
197 امتیاز عنوان ســومى را کسب 
کرد. تیم هــاى ترکیه و آمریکا نیز در 
رده هاي چهارم و پنجم قرار گرفتند. 
محبوبه محمدنژاد و شهره خلج زاده 

برد. از این تیم عباســى مدال طال را 
به گردن آویخت، نــوروزى به مدال 
نقره رســید و جعفرصالحى، متاجى،  
طاهرخانی و ملکى صاحب گردن آویز 

برنز شدند. 
همچنین تیم روســیه با چهار مدال 
طال، دو نقره، یــک برنز و 649 امتیاز 
قهرمان شد و تیم اوکراین با دو مدال 
طال و 270 امتیاز عنوان ســومى را 
کســب کرد. تیم هاى تایلند و چین 
تایپه به ترتیب چهارم و پنجم شدند. 
محمدرضا یــارى و محمد علوى نیز 
به عنوان مربى در تیــم ملی حضور 

داشتند.
فتــح ســکوهاي اول و دوم جهــان 
توســط هوگوپوشــان نونهال کشور 
نوید روزهــاي امیدبخشــی را براي 
تکواندوي کشــور می دهد. رشته اي 
که سال هاست پاي ثابت مدال آوري 
کاروان ایــران در بازي هاي المپیک 
است و البته از استعدادهاي نابی هم 

در کشور بهره می برد.
ابوالفضل عباسى،  امیرحسین نوروزى، 
ساناز عباس پور و ستایش قهرمانى موفق 
به کسب مدال در مســابقات قهرمانى 
نونهاالن جهان شده بودند، مدا ل هاى 
خود را به قهرمانــان ماندگار ایران اهدا 

کردند.
ابوالفضل عباســى مدال طالیى خود را 
به شــهید تکواندوکار على نکویى مهر، 
امیرحســین نوروزى مدال نقره خود را 
به سردار شهید حسین همدانى، ساناز 
عباس پور مدال طالى خود را به شهید 
تکوانــدوکار مرتضى زارع و ســتایش 
قهرمانى مدال نقره خود را به شــهید 

تکواندوکار على کلباسى تقدیم کردند.

فتح سکوهای اول و 
دوم جهان توسط 

هوگوپوشان نونهال کشور 
نوید روزهای امید بخشی را 
برای تکواندو کشور میدهد.

رشته ای که سال هاست پای 
ثابت مدال آوری کاروان 

ایران در بازی های المپیک 
است و البته از استعدادهای 

نابی هم در کشور بهره 
می برد

قضاوت اربابی در مسابقات قهرمانی جهان
شهرام اربابى داور درجه یک بین المللى تکواندو کشورمان در مسابقات 

قهرمانى نونهاالن جهان 2019 به قضاوت پرداخت.
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مجله تکــوانــدو
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کمیته ملی المپیک قهرمانی نونهاالن دختر و نایب قهرمانی پسران در رقابت های جهانی را تبریک گفت

پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان در پی قهرمانی نونهاالن در مسابقات جهانی

معاون توسعه ورزش بانوان موفقیت ارزنده تیم تکواندو کشورمان را تبریک گفت

کمیته ملى المپیک در پیامى کســب 7 مدال طال، 2 نقره و 4 برنز از سوى 
تکواندوکاران آینده ساز کشــور و عنوان قهرمانى تیم ملى دختران و نایب 
قهرمانى پسران را تبریک گفته و براى تکواندو در دیگر رقابت هاى پیش رو 
بخصوص مسابقات کسب سهمیه و المپیک توکیو 2020 آرزوى موفقیت کرد.

وزارت ورزش و جوانان در پیامى قهرمانى نونهاالن دختر ایران را در رقابت هاى 
جهان تبریک گفت.

قهرمانى مقتدرانه دختران نونهاالن تکواندو ایران در رقابت قهرمانى جهان 2019- 
ازبکستان، انتخاب سرمربى این تیم به عنوان برترین مربى جهان، دخترملى پوش 
کشورمان به عنوان فنى ترین بازیکن و همچنین نایب قهرمانى پسران در این 

رویداد بزرگ موجب سرافرازى، افتخار و شادمانى مردم و جامعه ورزش شد.
ضمن سپاس و تقدیر از شما ملى پوشان و آینده سازان که موفق شده اید پرچم 
پرافتخار ایران اسالمى را درمیان 64 کشور جهان  به اهتزاز درآوردید این قهرمانى 

را به مردم شریف ایران و خانواده بزرگ ورزش تبریک مى گوییم.

موفقیت ارزنده و ستودنى تیم ملى نونهاالن تکواندو و موفقیت ارزنده فرزندان 
دلیر کشورمان دل هر ایرانى را شــاد کرده و موجب غرور ملى گردید. این مهم 
نشان از توانمندى نسل جدید دختران ورزشکار دارد که با حضور خود در آوردگاه 
هاى سخت نام ورزش ایران اسالمى را در عرصه هاى مختلف درخشان و متبلور 

مى کنند.
درود و خدا قوت به شما طالیه داران نسل آینده که پرچم موفقیت ورزشکاران 
مسلمان ایرانى را در جهان به اهتزاز در مى آورید و موجب شناسایى استعدادهاى 

ارزنده کشور شده و جامعه ورزش کشور را دلگرم مى نمایید. 
این پیروزى ارزشمند را به جامعه ورزش کشور و به خصوص فدراسیون مربوطه، 

کادر فنى، مربیان دلسوز و مدبر تبریک عرض مى نمایم.
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پایان کار پومسه روهای ایران با کسب 4 مدال 
طال، نقره و برنز در مسابقات جام جهانی 2019

نخستین دوره مسابقات پومسه جام 
جهانى 2019 طى روزهاى 30 مرداد 
و یکم شهریور  با حضور 287 پومسه 

رو در "ووشى" چین برگزار شد.
این رقابت هــا مجموعا در 32 بخش 
و رده سنى و در هر دو گروه مردان و 
زنان پیگیرى شد؛ در بخش استاندارد 
انفرادى مــردان، پومســه روها در 
رده هاى ســنى نونهاالن، نوجوانان، 
کمتر از 30 ســال، کمتر از 40 سال، 
کمتر از 50 ســال، کمتر از 60 سال، 
کمتر از 65 ســال و باالى 65 سال با 
یکدیگر به رقابت پرداختند. در بخش 
زنان نیز  مسابقات در رده هاى سنى 
نونهاالن، نوجوانان، کمتر از 30 سال، 
کمتر از 40 ســال، کمتر از 50 سال، 
کمتر از 60 سال، کمتر از 65 سال و 

نخستین دوره مسابقات پومسه جام جهانی در حالی به پایان رســید که نمایندگان ایران توانستند 2 مدال طال، یک نقره و یک برنز را به نام خود 
ثبت نمایند.

ســیده معصومه حســینى، یاسمن 
فرخــى، امیرســام درخشــنده، 
محمدمهدى کرمى، سینا قزل احمد 
و محمدامین گماریــان نمایندگان 
ایران بودند که در پایان با کســب 2 
مدال طال، یک نقره و یک برنز موفق 
شدند عنوان ششــمى این رویداد را 

کسب نمایند.
در بخش انفرادى رده ســنى کمتر از 
40 ســال گروه زنان، سیده معصومه 
حسینى موفق به کســب مدال طال 
شــد و نماینــدگان آمریــکا و چین 
تایپه به ترتیب عنوان دوم و ســومى 
را کســب کردند. در بخش تیمى دو 
نفره این رده ســنى نیــز نمایندگان 
ایران (حسینى و قزل احمد) عنوان 
قهرمانى را کسب کردند و آمریکا نایب 

باالى 65 سال انجام شد.
در بخش تیمى دو نفره و تیمى ســه 
نفره، پومسه روها در رده هاى سنى 
نونهــاالن، نوجوانان، کمتــر از 30 
ســال و باالى 30 سال به اجراى فرم 
پرداختند. در بخش ابداعى و در گروه 
دختران و پسران  در رده هاى سنى 
کمتر از 17 سال و باالى 17 سال به 
رقابت کردند و در بخش تیمى دو نفره 
و پنج نفره ابداعى نیز رقابت ها در این 

دوره رده سنى پیگیرى شد. 
ایران تنها در بخش انفرادى رده سنى 
کمتر از 14 سال (مردان)، 15 تا 17 
ســال (مردان - زنــان)، کمتر از 40 
ســال (مردان - زنان)، تیمى دو نفره 
رده سنى کمتر از 40 سال (2 تیم) و 

ابداعى نوجوانان نماینده داشت.

قهرمان شــد و کانادا عنوان سومى را 
کسب کرد.

در بخش انفرادى رده ســنى کمتر از 
40 سال گروه مردان، سینا قزل احمد 
به مدال نقره رسید و پومسه رو آمریکا 
قهرمان شد. در بخش تیمى دو نفره 
رده سنى نوجوانان نیز پومسه روهاى 
ایران (کرمى - فرخى) توانستند مدال 
برنز کسب نمایند؛ نماینده تایلند بر 
سکوى قهرمانى ایستاد، ویتنام نایب 
قهرمان شد و چین تایپه نیز مشترکا 

با ایران سوم شد.
محمــد امیــن گماریــان نماینده 
کشــورمان در بخش ابداعى بود که 

ازکسب مدال بازماند.
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ششمین قهرمانی تکواندو ایران در جام جهانی

مســابقات جام جهانــى تکواندو به 
صورت تیمى شهریورماه به میزبانى 
"ووشى" چین برگزار شد و تیم ایران 
کــه در دو بخش مردان و مشــترك 
(زنان و مردان) شــرکت کــرده بود 
موفق شــد دو کاپ قهرمانى و نایب 
قهرمانى را براى کشورمان به ارمغان 

بیاورد.
رقابت هاى جام جهانى از چهاردهمین 
دوره خود به صورت رسمى به صورت 
تیمى پیگیرى شــد و هر ســاله نیز 
فدراسیون جهانى به منظور افزایش 
انگیــزه در میان تیم ها شــرایطى را 
براى حضــور در نظر مى گیرد اما این 
دوره از رقابت هــا اهمیتــش به این 
دلیل دو چندان شد که تیم قهرمان 
مسابقات تیمى مشترك جواز حضور 
در رقابت هاى آزمایشــى بازى هاى 
المپیــک 2020 توکیو را بدســت 

مى آورد.

هوگوپوشان توانمند و شایسته کشورمان موفق شدند با غلبه بر تمامی حریفان خود مقتدرانه بر سکوی نخست مسابقات جام جهانی تیمی 2019 
بایستند و ششمین کاپ قهرمانی را باالی سر ببرند؛ در بخش تیمی مشترك نیز که برای نخستین مرتبه در این رقابت ها حضور داشتیم توانست 

عنوان نایب قهرمانی را بدست آوریم.
و با نتیجه 66 بر 53 به برترى رسید؛ 
در فینال نیز موفق شدند کره جنوبى 
رقیــب دیرینه خــود را 71 بر 66 از 
پیش رو برداشــته و کاپ قهرمانى را 

باالى سر ببرند.
کره جنوبى عنــوان نایب قهرمانى را 
کسب کرد و تیم هاى روسیه و چین 
(یک) مشترکا عنوان سومى را بدست 

آوردند.
هدایت این نفرات برعهده سیدنعمت 
خلیفــه به عنــوان ســرمربى و رضا 
ایمان زاده و على رضایــى به عنوان 

مربى بود.
اما با توجه به اینکه فدراسیون جهانى 
تکواندو به دنبال سرمایه گذارى بر این 
بخش و حضورش به صورت رسمى در 
دوره هاى دیگر المپیک است امتیاز 
ویژه اى براى آن در نظر گرفت و گرید 
8 را به این مســابقات داد که به تیم 
هاى اول تا سوم به ترتیب 80، 48 و 

در ایــن دوره رقابت هــاى قهرمانى 
تیمى جهــان و تیمى گرنداِســلم با 
یکدیگر ادغام شده بود که با پیشنهاد 
کمیته فنى فدراســیون تیم دانشگاه 
آزاد اســالمى با توجه به قهرمانى در 
مســابقات تیمى جهان سال 2017 
و قهرمانى در جام باشــگاه هاى آسیا 
2019 به عنوان نماینده ایران در این 
رقابت ها حضور پیــدا کرد و در گروه 
مردان توانســت کاپ قهرمانى را به 
خود اختصاص دهد کــه این عنوان 
تبریک از سوى کمیته ملى المپیک و 

مسئولین را به همراه داشت. 
تیم دانشــگاه آزاد با ترکیب حسین 
لطفى، امیرمحمد بخشــى، ســینا 
بهرامى، عرفان ناظمى و سعید رجبى 
در این میدان حضــور پیدا کرده بود 
که در اولین گام توانست قزاقستان را 
با نتیجه 48 بر33 شکســت دهد، در 
ادامه به مصاف نماینده میزبان رفتند 

80/28 امتیاز تعلق گرفت؛ همچنین 
مسابقات جوایز نقدى داشت و به تیم 
قهرمان 20 هزار دالر، نایب قهرمان 
10 هزار دالر و ســوم نیز 5 هزاردالر 

اهدا شد.
نایب قهرمانی دستاورد نخستین 
حضور تیم مشترك ایران در جام 

جهانی
تیم تکواندو ایران در بخش مشترك 
در حالى توانست عنوان نایب قهرمانى 
را بدست آورد که براى نخستین مرتبه 
بود حضور در این رویــداد را تجربه 
مى کرد. پســران ما تجربه حضور در 
مسابقات تیمى را داشتند اما دختران 
براى اولین بار رقابتى با این سبک و 
سیاق را پشت سر مى گذاشتند و در 

نخستین گام نمره قبولى گرفتند.
عرفان ناظمى، امیرمحمد بخشــى، 
کیمیــا علیــزاده و کیمیــا همتى 
هوگوپوشــان کشــورمان بودنــد. 



مجله تکــوانــدو
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طبق قوانین فدراســیون جهانى در 
رقابت هاى مشترك به صورت مجزا 
2 هوگوپوش مرد بــا یکدیگر مبارزه 
کردند و تکواندوکاران زن نیز با هم به 

رقابت پرداختند. 
هوگوپوشان کشورمان در اولین دیدار 
این رقابت ها موفق شــدند ســاحل 
عاج را مقتدرانه و با نتیجه 47 بر 13 
شکست دهند و در ادامه نیز برابر تیم 
روســیه در پایان دیدارى حساس با 
نتیجه 41 بر 38 به برترى رســیدند. 
نمایندگان شایســته ایران در فینال 
نتیجه را 50 بر 26 بــه چین واگذار 

کردند و نایب قهرمان شدند.

تیم چیــن قهرمان شــد و تیم هاى 
ترکیه و روسیه مشترکا عنوان سومى 

را کسب کردند.
ســید نعمت خلیفه هدایت مردان و 
مهرو کمرانى در بخش زنان هدایت 

تیم را برعهده داشت.
ایــن رقابت ها نیــز  G  8بــود و به 
تیم هاى اول تا ســوم به ترتیب 80، 
48 و 80/28 امتیــاز تعلق گرفت و 
جوایز نقدى20 (قهرمان)، 10( نایب 
قهرمان) و 5 هزاردالر (سوم) اهدا شد.
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ایران پیشگام تکواندو تیمی در المپیک توکیو 2020

موفقیت هــاى تکوانــدوى ایران در 
شرایطى با کسب سهمیه رقابت هاى 
تیمــى آزمایشــى المپیــک توکیو 
ادامه یافت که این پیروزى مى تواند 
ســرآغازى براى درخشش در بخش 

تیمى المپیک هاى بعدى باشد.
دومیــن دوره مســابقات هنرهاى 
رزمــى 2019 در دو بخش پومســه 
و کیوروگى (تیمى مشــترك) طى 
روزهــاى 10 تا 12 شــهریورماه در 

"چونگجو" کره جنوبى برگزار شد.
براســاس اعالم فدراســیون جهانى 
قهرمــان این رقابت ها جــواز حضور 
در مبارزات تیمى آزمایشى المپیک 
توکیو را بدســت مى  آورد و تیم ملى 
تکواندو کشــورمان که بــا ترکیب 
امیرمحمد بخشــى، عرفان ناظمى، 
کیمیا همتى و کیمیا علیزاده در این 
رقابت ها حضور پیدا کرده بود توانست 
با کسب عنوان قهرمانى به المپیک راه 
پیدا کند. چین نیز از طریق مسابقات 
جام جهانــى موفق به کســب جواز 

حضور در این رویداد شده بود.
تیم ملى تکواندو کشــورمان در این 
رقابت هــا در گروه دوم بــا تیم هاى 
کره جنوبى و چین تایپه هم گروه شده 
بود که در روز نخست در اولین مبارزه 
توانست کره جنوبى را با نتیجه 28 بر 
11 از پیــش رو بــردارد و  در دومین 
دیدار نیز موفق شد بر تیم چین تایپه 

دومین دوره مســابقات هنرهای رزمی جهان با قهرمانــی تیم ملی تکواندو ایران به پایان رســید تا ایران عنوان پیشــگام تکواندو تیمی در 
بازی های المپیک 2020 – توکیو را به نام خود ثبت نماید.

پس از حضور آزمایشى این ورزش ها، 
ارزیابــى هاى الزم از طــرف کمیته 
بین المللــى المپیــک از نقطه نظر 
فاکتورهایى از این دســت و بازخورد 
حضــور آزمایشــى ایــن ورزش ها 
صورت مى گیــرد و تصمیمات الزم 
براى المپیک هــاى بعدى گرفته مى 
شود؛ و این گونه نیست که یک ورزش 
به راحتى بتواند المپیکى شــود. گاه 
چند دوره المپیک ســپرى شــده و 
ورزش هاى بســیارى در صف انتظار 
تایید احتمالى از طــرف کمیته بین 
المللى المپیک براى حضور رسمى در 
بازى هاى المپیک مى مانند حال باید 
دید در المپیک 2020 توکیو آیا این 
رقابت ها مى توانــد زیبایى خود را به 
گونه اى به نمایش بگذارد تا مسئولین 
را براى حضورهاى بعدى مجاب کند؟

از رقابت های تیمی تکواندو چه 
می دانید؟

در این مســابقات هر تیم مى بایست 
حداقــل 4 و حداکثــر 5 تکواندوکار 
در ترکیب خود داشــته باشد که یک 
ورزشــکار به عنوان نفر ذخیره اعالم 
مى شود و 2 هوگوپوش مرد با یکدیگر 
و 2 تکوانــدوکار زن نیز با هم مبارزه 

مى کنند.
مســابقات در 4 رانــد (4، 3، 4 و 4 
دقیقه اى) با یک دقیقه اســتراحت 

با نتیجه 23 بر 16 غلبه کند.
ملى پوشــان تکوانــدو در مرحلــه 
نیمه نهایــى این رویــداد به مصاف 
مراکــش رفتند و در پایــان دیدارى 
حســاس و نفس گیر با نتیجه 16 بر 
13 به برتــرى رســیدند. در فینال 
این رقابت هــا نیز با روســیه مبارزه 
کردند و توانســتند بــا نتیجه 26 بر 
14 به برترى برسند تا عالوه بر کسب 
عنوان قهرمانى، سهمیه حضور خود 
در مسابقات تیمى  آزمایشى بازى هاى 
المپیــک 2020 – توکیــو را قطعى 

نمایند.
تیم روسیه بر سکوى نایب قهرمانى 
ایســتاد و و چین تایپــه و مراکش 

مشترکا سوم شد.
هدایــت این تیــم در گــروه مردان 
به عهده وحیــد عبداللهى و در گروه 

دختران به عهده مهرو کمرانى بود.
ایــن دوره از رقابت هاى تیمى که در 
المپیک برگزار مى شــود مثل تمام 
مســابقات آزمایشــى در المپیک، 
نتایــج آن در جدول نهایــى توزیع 
مدال ها لحاظ نخواهد شــد اما اصوال 
جنبش المپیک از چنــان جایگاه و 
اعتبارى برخوردار اســت که صرف 
کسب ســهمیه ورودى آن براى هر 
ورزشکارى افتخار محسوب مى شود 
چراکه مرکز رویارویى نخبگان ورزش 

دنیاست.

بین هــر راند برگزار خواهد شــد که 
در رانــد اول 4 هوگوپوش به ترتیب 
اوزان (از سبک به سنگین) هر کدام 
یک دقیقه مبارزه مى کنند؛ راند دوم 
3 ورزشکار انتخاب شــده به ترتیب 
انتخابى که 30 دقیقه پیش از شروع 
مبارزه توسط مربى انجام شده است، 
روى شــیاپ چانگ مى روند و در دو 
راند پایانى نیز 4 تکواندوکار با امکان 
حداکثر 12 بار جا به جایى در هر راند 

مبارزه خواهند کرد.
جمع امتیازات در 4 راند برنده مسابقه 
را مشــخص خواهد کرد. در صورت 
تساوى، مبارزه به راند طالیى کشیده 
خواهد شد و هر تیم که 4 امتیاز اول 
را کسب کند، برنده بازى است. تیمى 
که در مجمــوع 40 اخطــار بگیرد، 

بازنده مسابقه اعالم مى شود.
بازیکن ذخیره تنها بعــد از راند اول 
مى تواند جایگزیــن بازیکنان اصلى 
شــود؛ در صورتى که تیــم به دلیل 
آسیب دیدگى بازیکن در راند اول 3 
نفره شود، مى تواند با 3 نفر به مبارزه 
ادامه دهد اما 10 امتیاز به تیم حریف 
تعلق مى گیرد و اگر نفرات تیم کمتر 
از 3 نفر شود تیم مذکور رد صالحیت 
خواهد شــد. در مجموع وزن چهار 
ورزشکار باید 295 کیلوگرم یا کمتر 
باشد اما ممکن اســت این قوانین در 

بازى هاى المپیک تغییر کند.





بعد از کسب یک مدال طال و یک مدال نقره در نخستین مرحله رقابت های گرندپری سال 2019، 
چیبا ژاپن در شهریورماه سال جاری میزبان دومین مرحله مسابقات تکواندو گرندپری در سال 

جاری بود.
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شهر و ســالنى که در ســال 2020 
میزبان رقابت هــاى المپیک توکیو 
خواهد بــود و به همیــن علت این 
مســابقات را تبدیل به سیاه مشقى 
بســیارى خوبى براى تکواندوکاران 

جهان کرده بود.
مسابقاتى که از یک طرف مى توانست 
به نمایندگان کشــورمان به منظور 

به دست آوردن کســب امتیاز براى 
کسب سهمیه المپیک کمک نماید و 
از سمتى دیگر آنها را با محل برگزارى 
معتبرتریــن رویداد ورزشــى جهان 
آشــنا کند. این شــرایط باعث شده 
بود تا ایــن مرحله از مســابقات در 
کنار فینال گرندپرى ســال 2019 
از اهمیت بیشترى نســبت به سایر 
مراحل مســابقات در سال منتهى به 

المپیک کند.
تیم ملى کشــورمان با اطالع از این 
موارد با شــش ملى پوش در سه وزن 
المپیکــى در گرندپرى ژاپن حاضر و 
آرمین هادى پور، فرزان عاشورزاده، 
سروش احمدى، میرهاشم حسینى، 
ســجاد مردانى و ســعید رجبى به 
عنوان نمایندگان تکوانــدو ایران با 
بهترین هاى تکواندو جهان به رقابت 

پرداختند.

بعد از درخشش میرهاشم حسینى در 
گرندپرى رم  و کسب نخستین مدال 
طالى در مســابقات گرندپرى که به 
نوعــى بغض فروخــورده او به خاطر 
اتفاقات مسابقات جهانى تعبیر شد، 
انتظارات از حسینى را در ژاپن فراتر 
رفته بود و همه انتظــار تکرار مدال 
طالى مرحله گذشــته را از نماینده 

تکواندو کشــورمان داشــتند. مدال 
طالیى که در مســابقات دانشجویان 
جهان نیز توسط حسینى تکرار شده 
بود تا دیگر خبــرى از نامیدى بعد از 
مسابقات جهانى براى کسب سهمیه 

المپیک وجود نداشته باشد. 
انتظــارى که یک بار دیگر از ســوى 
میرهاشــم حســینى با پاسخ مثبت 
مواجه و درخشش برق مدال طال را بر 
گردن نمایندگان کشورمان در محل 
برگزارى المپیک تابســتانى 2020 
هویدا کرد. حســینى با رســیدن به 
مدال طالى مسابقات ژاپن در کمتر 
از چهار مــاه بعد از پایان مســابقات 
جهانى، هت تریک خــود را تکمیل 
و دیگــر هیچ شــک و شــبهه اى در 
خصوص دزدیده شــدن مدالش در 

مسابقات جهانى باقى نگذاشت.
حســینى در شــیاپ چانگ چیبا با 

شکست نمایندگان مکزیک و اسپانیا 
در دیدار نیمه نهایى به مصاف سروش 
احمــدى دیگر نماینده کشــورمان  
رفت. احمدى  که در این مســابقات 
با شکست تکواندوکار یونانى و "احمد 
ابوغش" قهرمان المپیک ریو از اردن 
به خوبى آمادگى خود را نشــان داده 
بود، در رقابت تمام ایرانى مســابقات 

معتبــر گرندپرى با نتیجــه 10 بر2 
مغلوب میرهاشــم حســینى شــد. 
میرهاشم بعد از شکست احمدى در 
مرحله نیمه نهایى به مصاف "ادیوال 
پوئنتس" برزیلى رفت. مسابقه اى که 
با برترى 10 بر 4 حسینى مقابل او به 
پایان رسید تا شــاهد جدال انتقامى 
میرهاشم حســینى در دیدار نهایى 
مقابل تکواندوکارى از کشور انگلیس 

باشیم. 
"کریســتین مک نیش" انگلیسى در 
شرایطى به فینال مسابقات گرندپرى 
ژاپن رســیده بود کــه مانند "بردلى 
سیندن" هموطن خود در مسابقات 
جهانى در مقابل "داى هون لى" نابغه 
کره اى دنیاى تکواندو به برترى رسید 
ه بود. رقابتــى که فرصت خوبى را در 
اختیار حسینى قرار داد تا به واسطه 
اتفاقات مسابقات جهانى از انگلیسى ها 

انتقام بگیرد و او نیز به خوبى با برترى 
36 بر 20 مقابل "مک نیش" از فرصت 
خود بــه بهترین نحو اســتفاده کرد 
و بار دیگر بر روى ســکوى قهرمانى 

مسابقات گرندپرى قرار گرفت.
اما آرمین هادى پور نیز بعد از ناکامى 
در گرندپرى رم، مجــدد در ژاپن  با 
حضور در دیــدار نهایى توانایى خود 

را اثبــات و یک مدال نقــره دیگر از 
مســابقات گرندپرى به کلکســیون 
افتخاراتش اضافه کرد. هادى پور که با 
شکست نمایندگان کرواسى، استرالیا 
و اســپانیا و غیبت نماینده ترکیه در 
چیبا فینالیست شــده بود، در دیدار 
نهایى بــا نتیجه 22 بــر 14 مغلوب 
"جون جانگ" گربه سیاه سالیان اخیر 

خود از کره جنوبى شد. 
آرمین در ژاپن شروع پرقدرتى مقابل 
قهرمان جهان در سال 2019 داشت و 
در راند نخست نیز با نتیجه 6 بر صفر از 
حریف خود پیش افتاد، اما در ادامه به 
واسطه توانمندى تکواندوکار کره اى 
و همچنین تکرار اشتباهات گذشته 
بار دیگر مغلوب جانگ شد تا به مدال 
نقره مرحله دوم مسابقات گرندپرى 

بسنده کند. 
در همین وزن فرزان عاشورزاده دیگر 
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نماینده کشــورمان با شکســت در 
دور نخست مقابل "آدرین ویسنته" 
قهرمان اروپا در سال 2018 از اسپانیا 

از دور مسابقات کنار رفت. 
ســجاد مردانى کاپیتــان تیم ملى 
کشــورمان نیز در گرندپــرى ژاپن 
نیز یک مدال برنــز دیگر به مجموع 
مدال هاى خود در مسابقات گرندپرى 

اضافه کرد تا بار دیگر با دست پر این 
مســابقات را ترك کند. مدالى که با 
توجه به میزان مصدومیت مردانى بعد 
از پایان این رقابت ها ارزش بیشترى 
پیدا کرد و نشــان داد کــه کاپیتان 
تیم ملى کشــورمان با چه شرایط و 
ســختى هایى در طول این مسابقات 
به رقابت با رقباى خود پرداخته است. 

ســعید رجبى آخریــن تکواندوکار 
کشــورمان نیز در این مسابقات بعد 
از برتــرى مقابل نماینــده مکزیک، 
در دیدارى نزدیک بــا نتیجه 7 بر 5 
مغلوب "کیو دون این" از کره جنوبى 
شد که با شکست "الرین"، نفر نخست 
رنکینگ المپیک به مدال طالى این 

مرحله از مسابقات دست یافت. 

گرندپرى ژاپن در تداوم روند صعودى 
و خــوب تیم ملى کشــورمان بعد از 
مســابقات جهانى منچســتر تحت 
هدایت فریبرز عسکرى بود و تکواندو 
ایران را به کسب سه سهمیه المپیک 
در ادامه مسیر کسب سهمیه المپیک 

امیدوار کرد. 



مجله تکــوانــدو
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3 مدال طال و نقره حاصل تالش ملی پوشان تکواندو در 
تورنمنت اردن

مردان ملى پوش تکواندو کشــورمان 
با ترکیب آرمین هادى پور (وزن 58- 
کیلوگرم)،  فرزان عاشــورزاده (وزن 
63- کیلوگرم) و سجاد مردانى (87+ 
کیلوگرم) به منظــور ارتقاء امتیاز در 
سال پیش از بازى هاى المپیک 2020 
- توکیو و کسب سهمیه، در این رویداد 
حضور پیدا کــرده بودند که در نهایت 
موفق به کسب یک مدال طال (هادى 
پور) و 2 نقره (عاشــورزاه – مردانى) 

شدند.
آرمین هادى پور در وزن 58- کیلوگرم 

هفتمین دوره تورنمنت بین المللی جام الحسن اردن در رده سنی بزرگسال روز 4 مردادماه در "امان" اردن برگزار شد.
در گام نخســت نماینده عربستان را 
12بــر 2 شکســت داد، در ادامــه 
هوگوپوش اردن را بــا نتیجه 33 بر 9 
از رو برداشــت. فرزان در نیمه نهایى 
برابر دیگر نماینده اردن قرار گرفت و با 
نتیجه 10 بر 5 پیروز شد اما در فینال 
نتیجه را به تکوانــدوکار ترکیه 7 بر 6 
واگذار کرد و مدال نقره این رویداد را 

کسب کرد.
ســجاد مردانى در وزن 87+ کیلوگرم 
ابتدا به مصاف هوگوپوش الجزایر رفت 
و با نتیجه 28 بر 6 به برترى رسید، در 

ابتدا بــه مصاف نماینــده اردن رفت 
و پیــش از زمانى قانونــى و در پایان 
راند دوم این هوگوپوش را 25 بر یک 
شکســت داد؛ در ادامه نماینده عمان 
را 20 تایــى (28 بر 8) کــرد و راهى 
نیمه نهایى شد.آرمین در نیمه نهایى 
هوگوپوش پاکســتان را 27 بر 3  در 
پایان راند دوم شکست داد و در فینال 
نیز باید با نماینده تایلند مبارزه مى کرد 
که با انصرف حریف برنده اعالم شد و 

عنوان قهرمانى را کسب کرد.
فرزان عاشورزاده در وزن 63- کیلوگرم 

ادامه نماینده اردن را 33 بر 21 شکست 
داد و راهى فینال شد. سجاد در فینال 
نتیجه را برابر دیگر نماینده اردن 19 
بر 11 واگذار کرد و بر ســکوى نایب 

قهرمانى ایستاد.
هدایت نفرات اعزامــى برعهده على 

محمد بسحاق است.
این رقابت هــا 1G بود و بــه نفر اول 
10 امتیاز، نفــر دوم 6 امتیاز و نفرات 
سوم 3,60  امتیاز در راستاى افزایش 
رنکینگ وکسب سهمیه المپیک تعلق 

گرفت.



رقابت  849 تکواندوکار مرد 
در چهاردهمین دوره مسابقات 

هان مادانــگ کشوری
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چهاردهمین دوره مسابقات آزاد هان مادانگ قهرمانی کشور در گروه مردان برای شناسایی واجدین شرایط و به منظور حضور در 
مسابقات انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی 2019، طی روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد.

رده سنی 19 تا 39 سال

رده سنی باالی 60 سال

رده سنی کمتر از 12 سال

رده سنی 19تا 39 سال

رده سنی 13 تا 15 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی 16 تا 18 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی 40 تا 59 سال

رده سنی 40 تا 59 سال

رده سنی باالی 60 سال

تهرانحامد اصالنی 
تهرانمحمدرضا حسین پور 
تهرانهادی آصفی داریان 

البرزحامد بهرامی نیا 

البرزجالل فشنگ ساز اقدم 
البرزنجف سلطان محمدی 
تهرانفیروز اسبقی خانقاه 

آذربایجان شرقیدانش دولتخواه 

البرزاشکان فدوی 
تهرانسام عاشوری 

فارسامیرمحمد میرزایی فرد 
البرزامیرعلی صفری 

اصفهانمحمد جواد منتی 
تهرانرضا محمدیان 

اصفهانعبداهللا رمضانی 
مازندرانعلی کاویانپور 

گیالننیما فرجی 
گلستانیاسر شورچه 

البرزمحمدامین اسدی 
کرمانشاهسیدفرشید رخش ماه 

تهراناحمد بهرام 
البرزاحمدرضا نصیری 

البرزعرفان گلدی درسنکی 
قزوینحسین انصاری 

تهرانمحمدحسین هنرمند 
تهرانرامتین ضیائی 

اصفهانیوسف محققیان 
اصفهانپارسا حسن پور 

بوشهروحید بحرینی 
اصفهانمصطفی یبلوئی 

البرزیوسف خاکی نهاد 
البرزامیرمهدی حشم فیروز 

کرمانشاهبهنام محمدی 
کرمانارسطو پاکروانان 
لرستانفریدون توکلی 
تهرانمحمد ربیع پور 

البرزسیدمهدی موسویا 
البرزمهدی نیکخواه 

البرزمحمدرضا عباسی نژاد 
البرزعلیرضا خلیلی ریک 

تهرانفیروز اسبقی 
تهرانمحمود ابوالفتحی 

خراسان رضویمحمد درحی 
خراسان رضویداوود حبیبی مرند 

اسامى سکونشینان

رده سنی کمتر از 12 سال

رده سنی16 تا 18 سال

رده سنی 13 تا 15 سال

رده سنی 16 تا 18 سال

البرزاشکان فدوی 
تهرانارشیا جزائری 

تهرانمحمدحسین ویسی 
گلستانامیرحسین حجی 

کرمانشاهسعید قادری 
گیالنشروین خلیلی

چهارمحال و بختیاریحسین حیدری 
کرمانشاهآرین خانزاده 

اصفهاناحیاء سپاهان 
اصفهانشهرستان اصفهان
همدانآکادمی صمدیان 
البرزصنایع غذایی درنا 

تهرانامیرحسین علیدوست 
البرزدانیال ولی زاده 
گلستانیاسر شورچه 

گیالنمحمدامین کارگر 

تهرانمحمدحسین فرهمند 
فارساحسان کریمی 
گیالنشروین خلیلی 

اصفهانیوسف محققیان 

نفرات برتر بخش تیویوپ چاگی

این دوره از مســابقات در 4 بخش قدرتى، رکوردى و انفرادى، تیمى و گروهى انجام 
شد؛ روز نخست این رقابت ها در بخش ســون نال، جوموك، پال کیوك پا و نوپى  آپ 

چاگى پیگیرى شد.

 روز دوم نیز مسابقات تیویوپ چاگى، پومسه استاندارد، پومسه ابداعى، تیم نمایش و 
چندجهت انجام گردید.

نفرات برتر بخش شکستن اجسام در چند جهتنفرات برتر بخش سون نال

نفرات برتر بخش نوپی آپ چاگی

نفرات برتر بخش تیم نمایش

نفرات برتر بخش پال کیوك پا



Taekwondo magazing www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir

47

رده سنی زیر 18 سال
رده سنی 19 تا 29 سال

رده سنی باالی 30 سال
رده سنی باالی 19 سال

رده سنی 19 تا 29 سال

رده سنی زیر 18 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی 19 تا 39 سال

رده سنی 40 تا 59 سال

رده سنی باالی 60 سال

رده سنی 40 تا 59 سال

رده سنی باالی 60 سال

البرزصنایع غذایی درنا 1
اصفهانمرکز توسعه تکواندو ب 

همدانشهید مرادی ب 
گلستانهیات تکواندو استان گلستان ب

کرمانشاهرضا عبدالملکی 
اصفهانمحمد امین سلیمیان

کرمانشاهسامان حسینی 
کرمانشاهمحمد طاهرآبادی 

چهارمحال و بختیاریفاضل نوروزی 
فارسحامد قربانی زاده

کرمانشاهعبدالحسین نظرآبادی 
کرمانشاهعلیرضا صفری 

البرزصنایع غذایی درنا 2
همدانجوانان آکادمی صمدیان

اصفهاناحیا سپاهان 
گلستانهیات تکواندو استان گلستان

اصفهانعلی شاه سنایی 
گیالنیاسر خانی 

البرزحسین عشوری 
تهرانامیرحسین نظری 

همدانآکادمی صمدیان 
خراسان رضویهیات تکواندو استان 

مازندرانپومسه مازندران 
کرمانشاهبیستون 

اصفهانشهرستان اصفهان ب
البرزباشگاه علی 

همدانآکادمی صمدیان 
اصفهانمرکز توسعه تکواندو الف 

همدانمهرداد اکبری موحد 
زنجانرضا علیپور 

گلستاناحسان کالسنگیانی 
اصفهانفرید داوودی 

تهراننادر خدامرادی 
گیالنمجید ظاهری 

قزوینمحمد باقر اسالمی 
قمعباس رفیعی 

تهرانعباس رضایی 
تهرانفیروز اسبقی خانقاه 

تهرانامیر حاجی غالمرضا ضرابی 

کرمانشاهبهنام محمدی 
خوزستانعلی جلیلیان 
خوزستانمنصور شریفی 

البرزسید ایوب موسوی 

البرزجالل فشنگ ساز اقدم 
تهرانمحمود ابوالفتحی 
آذربایجان شرقیدانش دولتخواه 
خراسان رضویداوود حبیبی 

نفرات برتر بخش پومسه ابداعی تیمی

نفرات برتر بخش پومسه استاندارد انفرادی

نفرات برتر بخش پومسه استاندارد تیمی

نفرات برتر بخش جوموك









حضور476 تکواندوکار زن در مسابقات 
هان مادانـــگ کشوری
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چهاردهمین دوره مسابقات آزاد هان مادانگ قهرمانی کشور در گروه زنان برای شناسایی واجدین شرایط و به منظور حضور در 
مسابقات انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی 2019، طی روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه و به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد.

رده سنی 19 تا 39 سال

رده سنی کمتر از 12 سال

رده سنی 19تا 39 سال

رده سنی 13 تا 15 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی 16 تا 18 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی 40 تا 60 سال

رده سنی 40 تا 60 سال

مرکزیزهرا جودکی 
کردستاننیان شاهمحمدی 

خراسان رضویفائزه مقدم 
گلستانفاطمه میمدی 

بوشهرنازنین احمدوند 
گلستانفاطمه تازیکه 
خوزستانمهال نصراهللا 

خراسان رضویساناز خان زاده 

مازندرانسیده حمیده حسینی 
البرزلیال عزیزی 

البرزفرشته نظم ده 
تهرانپروانه سیروس 

گیالندنیا رمضانی 
خراسان رضویسارا ساالر قرقی 

فارسدنیا فرهمند 
تهرانفاطمه شاهمیرزالو 

تهراناحمد بهرام 
البرزاحمدرضا نصیری 

البرزعرفان گلدی درسنکی 
قزوینحسین انصاری 

فارسعاطفه جوکار 
تهرانملیکا عطایی 
گیالنآیدا نظری 

گیالنساحل فرخی 

خوزستانزهرا خالقی 
اصفهانشکوفه هاشمیان نژاد 

فارسلیال کشاورزی 
تهران محدثه احمدی 

کرمانشاهاکرم چوکنیان 
تهرانزهرا مهدی زاده 

تهراناعظم اکبری 
تهرانلیلی محمد جعفری 

خراسان رضوینرجس پروین 
خراسان رضویفاطمه زارعیان 
اصفهاننرگس عابدی 

رده سنی کمتر از 12 سال

رده سنی 40 تا 60 سال

رده سنی 19 تا 39 سال

رده سنی 13 تا 15 سال

رده سنی 16 تا 18 سال

البرزاشکان فدوی 
تهرانارشیا جزائری 

تهرانمحمدحسین ویسی 
گلستانامیرحسین حجی 

البرزفاطمه دهقانی پور 
کرمانلیلی محمدجعفری 

خراسان رضوینرجس پروین 
خراسان رضویفاطمه زارعیان 

تهرانتهران
خوزستانهیات تکواندو استان خوزستان

 زنجانموعود

اصفهانمحبوبه شفیع زاده 
مازندرانفاطمه قلی زاده 

خراسان رضویبی بی محبوبه تهرانیم 
مازندرانمعصومه ده مالیی 

تهرانامیرحسین علیدوست 
البرزدانیال ولی زاده 
گلستانیاسر شورچه 

گیالنمحمدامین کارگر 

تهرانمحمدحسین فرهمند 
فارساحسان کریمی 
گیالنشروین خلیلی 

اصفهانیوسف محققیان 

نفرات برتر بخش تیویوپ چاگی

نفرات برتر بخش جوموك

رقابت ها در 4 بخش قدرتى، رکوردى و انفرادى، تیمى و گروهى پیگیرى شــد؛ این 
رقابت  ها روز اول در بخش هاى ســون نال، جوموك، پال کیوك پا و نوپى آپ  چاگى 

انجام گردید .

 در روز پایانى نیز رقابت ها در آیتم هاى تیویوپ چاگى، پومسه استاندارد، پومسه ابداعى، 
تیم نمایش و چندجهت صورت پذیرفت.

نفرات برتر بخش سون نال

نفرات برتر بخش نوپی آپ چاگی

نفرات برتر بخش تیم نمایش

نفرات برتر بخش پال کیوك پا

اسامى سکونشینان
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رده سنی زیر 19 سال

رده سنی کمتر از 19 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی زیر 19 سال

رده سنی باالی 19 سال

رده سنی 19 تا 39 سال

رده سنی 40 تا 59 سال

البرزصنایع غذایی درنا 1
-جوانان ایران زمین ه 

-معراج 6 

تهرانمهسا غالمحسین زاده 
تهرانراضیه ابوطالبی 

تهرانسیده سپیده پارسا 
البرزآتنا حاجی اسفندیاری 

تهرانزهرا فیض آبادی 
کرمانشاهشیما داوودی 

کردستاننیان شامحمدی 
خوزستانرضوان ملک محمدی 

خوزستانهیات تکواندو خوزستان
-معراج یک 

-جوانان ایران زمین 
زنجانموعود زنجان 3

-جوانان ایران زمین ب
-جوانان ایران زمین د 

زنجانموعود 
اصفهانشهروند

-جوانان ایران زمین الف
اصفهاناصفهان

البرزالبرز
تهرانتهران الف یک

تهرانمهدیه عقبایی 
خوزستانساحل فرخ نژاد 

خوزستانزضوان ملک محمدی 
خوزستانصفا پیمان پور 

کرماننرجس شریفی 
البرزهمتا حاجیلوئی 
مازندرانکبری قنبرزاده 
همدانسکینه رضایی 

نفرات برتر بخش پومسه ابداعی تیمی
نفرات برتر بخش پومسه استاندارد انفرادی

نفرات برتر بخش پومسه استاندارد تیمی نفرات برتر بخش شکستن اجسام در چند جهت







فروردین- شهریور 1398      شماره 5620

www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir

هوگوپوشان قم قهرمان شدند

چهارمین دوره مســابقات قهرمانى 
کشور پاراتکواندو در رده بزرگساالن 
و اولیــن دوره این رقابــت ها در رده 
ســنى نونهاالن – نوجوانان در گروه 
مردان با حضور 50 نفر از 13 استان 
تهران، فــارس، اردبیــل، اصفهان، 

در پایان مسابقات قهرمانی کشــور پاراتکواندو، تیم قم جام قهرمانی را باالی سر برد، تهران نایب قهرمان شد و فارس بر 
سکوی سومی ایستاد.

در پایان مسابقات قهرمانی کشور پاراتکواندو؛

برگزار شد.
در پایــان این رقابت هــا در مجموع 
رنگ مدال ها تیم اســتان قم عنوان 
قهرمانى را بدست آورد، هوگوپوشان 
تهرانى عنوان نایب قهرمانى را کسب 
کردند، فارس سکوى سومى را به خود 

گیالن، کرمان، مرکزى، قم، بوشهر، 
مازندران، لرستان، البرز و آذربایجان 
غربى در دو بخش کیوروگى و پومسه 
روز 11 اردیبهشــت ماه در ســالن 
تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن و 
به میزبانى هیات تکواندو استان تهران 

اختصاص داد و ایالم چهارم شد.
حمیدرضا دهقانى به عنوان فنى ترین 

بازیکن انتخاب شد.
اســامى نفــرات برتــر در دو بخش 
کیوروگى و پومســه از سوى کمیته 

برگزارى به شرح ذیل اعالم گردید:

K44رده سنی خردساالن
استاننام نام خانوادگیمقام
مازندرانشهرام صحرایی اول
قمابوالفضل شکریان دوم

K44رده سنی نوجوانان
استاننام نام خانوادگیمقام
بوشهرحمیدرضا دهقانی اول
کرمانعباس غالمی دوم

K44رده سنی نونهاالن
استاننام نام خانوادگیمقام
اصفهانمهدی داقلی بیگی اول
اصفهانمحمد حسین مصطفوی دوم

K44 وزن61-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
اردبیل احسان دشتی اول
قممحمد جواد اسالمی دوم
اصفهانابوالفضل حسینی سوم
تهرانعمران رحمان اف سوم

K44 وزن75-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
لرستان افشین بیرانوند اول
تهرانبرسام متوسل دوم
قممحمدرضا شعبانی سوم

K42 وزن61-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
کرمانشاه بهزاد رحیمی اول

اسامى سکونشینان پاراتکواندو 
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neرده سنی نونهاالن-کالس
استاننام نام خانوادگیمقام
تهرانابوالفضل ایمانی اول
فارسعلیرضا صادقی دوم

pcرده سنی نوجوانان-کالس
استاننام نام خانوادگیمقام
فارسسجاد ساداتی اول

 ne.pcرده سنی بزرگساالن-کالس
استاننام نام خانوادگیمقام
اذربایجان غربیpcساالر قنبری اول
گیالن neسبحان طاهری دوم

K44 وزن75+کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
البرز نوید کرمخانی کاکاوند اول
اردبیلمیالد یزدان پرست دوم
فارساسداهللا بذر افکن سوم
قمحسین علیزاده سوم

K42 وزن75+کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
فارس اسداهللا بذرافکن اول
بوشهرعبدالمحمد شادمان دوم

K42 وزن61-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
قم محمد جواد اسالمی اول
قمسید محمد موسوی دوم

K42 وزن75-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
قم محمدرضا شعبانی اول
مرکزیسید ابوالفضل موسوی دوم

K43 وزن75-کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام
تهران عمران رحمان اف اول

بخش پومسه
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هت تریک اصفهانی ها در مسابقات کشوری پومسه

چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانى 
پومســه کشــور در گــروه زنــان با 
حضور 323 پومســه رو از 24 استان 
آذربایجان شــرقى، اصفهان (2 تیم)، 
البرز، بوشــهر، تهــران، چهارمحال 
ســان جنوبى،  رى، خرا و بختیــا
خراسان رضوى، خوزســتان، زنجان، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، کردستان، کرمان، گلستان، 
گیالن، لرســتان، مازندران، مرکزى، 
همدان و یزد طــى روزهاى 29 و 30 
تیرماه به میزبانى هیات تکواندو استان 

چهاردهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی کشور زنان در حالی به پایان رسید که پومسه روهای اصفهان توانستند برای 
سومین سال متوالی بر سکوی قهرمانی بایستند، البرزی ها نایب قهرمان شدند و تهران عنوان سومی را کسب کرد.

15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالى 
31 سال پیگیرى شد.

در پایان این رویداد، زنان پومســه رو 
اصفهان با کسب 7 مدال طال، 2 نقره، 3 
برنز و 74 امتیاز توانستند براى سومین 
ســال متوالى بــر ســکوى قهرمانى 
بایستند؛ البرزى ها با 4 طال، یک نقره، 
4 برنز و 52 امتیاز نایب قهرمان شدند 
و تیم تهران نیز با 5 نقره، 4 برنز و 35 
امتیاز عنوان سومى را به نام خود ثبت 

کرد.
تیم هاى اصفهان ب، زنجان، خوزستان، 

اصفهان و در سالن "کوثر" برگزار شد.
ایــن دوره از مســابقات در دو بخش 
انفرادى و تیمــى برگزار گردید که در 
بخش انفرادى رقابت هاى اســتاندارد 
رده هاى ســنى کمتر از 12 سال، 12 
تا 14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 
سال، 31 تا 40 سال، 41 تا 50 سال و 
51 تا 60 ســال و در بخش ترکیبى و 
ابداعى انفرادى 4 رده سنى کمتر از 14 
سال، 15 تا 17 ســال، 18 تا 30 سال 
و باالى 31 سال و در بخش تیمى (3 
نفره) رده هاى سنى کمتر از 14 سال، 

کرمــان، مازندران، همــدان و فارس 
به ترتیب در رده چهــارم تا دهم قرار 

گرفتند.
همچنیــن نهمیــن دوره رقابت هاى 
قهرمانى پومســه ویژه نایب رییسان 
هیات هاى تکواندو سراسر کشور برگزار 
شــد که در پایان مریم خلجى پیر از 
چهارمحال و بختیارى عنوان قهرمانى 
را کســب کرد، ســیران نصیــرى از 
کردستان بر ســکوى نایب قهرمانى 
ایستاد و زهرا پاریاب از گیالن سوم شد.

بهترین داوران: شبنم میرزایی (مازندران) – مریم کوثری (خراسان رضوی) – فاطمه مهرابی (اصفهان)
بهترین  سرمربی: مهسا مردانی (اصفهان)

فنی ترین بازیکن:مرجان سلحشوری (اصفهان)
تیم اخالق: خوزستان

بهترین سرپرست: مهدیه احدپناه (کرمان)
بازیکن شیر زن:آیسا خورشیدی (فارس)
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اسامی سکونشینان پومسه قهرمانی کشور
بخش انفرادی استاندارد

بخش تیمی

بخش انفرادی ابداعی

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمرجان سلحشوری اول
تهرانریحانه عمرانی مقدم دوم
گلستانفاطمه حسام سوم
البرزسارا بوربور سوم

رده سنی 31 تا 40 سال 
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزآتوسا فرهمند اول
زنجانسونا رزاقی دوم
تهرانزهرا عباس پور سوم
همدانسیده معصومه حسینی سوم

رده سنی 41 تا 50 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

کرماننرجس شریفی اول
قمکبری سخایی وطن دوم
اصفهان الفزهره افضل سوم
البرزهمتا حاجیلویی سوم

رده سنی 51 تا 60 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزرها میربزرگی اول
فارسکهین دخت لطفی پور دوم

رده سنی کمتر از 12 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرززینب شهریاری اول
اصفهان الفنرگس بلغند دوم
خوزستانزهرا منصوری سوم
تهران      مریم امیدوار سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانفاطمه بهرامی اول
تهرانآفاق شاهین دوم
اصفهاندنیا حافظی سوم
فارسآیسا خورشیدی سوم

رده سنی باالی18 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزدنیا یزدان جو اول
گلستانفاطمه حسام دوم
اصفهان الفمرجان تاجی رستم آبادی سوم
تهرانرعنا شاهینسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

خوزستاننسترن رحیمی راد اول
اصفهانیاسمن لیموچی دوم
زنجانمائده شکوری سوم
اصفهانپریسا سلیمیان سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
خوزستانسوم
اصفهان بسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیممقام

اصفهاناول
البرزدوم
تهرانسوم
زنجانسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیممقام

اصفهاناول
تهراندوم
اصفهان بسوم
زنجانسوم

رده سنی باالی 31 سال
تیممقام

البرزاول
تهراندوم
همدانسوم
اصفهان سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهان الفزهرا خانیان اول
اصفهان بشیما نساجی دوم
زنجانهستی جعفری سوم
البرز      مبینا رییسی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانزینب طغیانی اول
اصفهان بتارا مردانی دوم
البرزفاطمه بیدکی سوم
مازندرانکیانا نوری سوم
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درخشش جام قهرمانی در دستان پومسه روهای اصفهانی

چهاردهمین دوره مســابقات پومسه 
قهرمانى کشــور در گــروه مردان طى 
روزهاى 27 و 28 تیرماه با حضور 398 
پومسه رو از 28 استان آذربایجان شرقى، 
آذربایجان غربــى، اردبیــل، اصفهان 
(2 تیم)، البرز، ایالم، بوشــهر، تهران، 
چهارمحال و بختیارى، خراسان جنوبى، 
خراسان رضوى، خوزســتان، زنجان، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، قم، کردســتان، کرمانشــاه، 
گلستان، گیالن، لرســتان، مازندران، 
مرکزى، هرمزگان، همــدان و یزد به 
میزبانى هیات تکواندو استان اصفهان و 

چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه کشــور مردان در حالی به کار خود پایان داد که تیم اصفهان موفق شد کاپ 
قهرمانی را در خانه نگه داشته و بر سکوی قهرمانی بایستد، تهران نایب قهرمان شد و مازندران عنوان سومی را کسب کرد.

در پایان این دوره از مســابقات، مردان 
پومسه رو اصفهان با کسب 6 مدال طال، 
3 نقره، 4 برنز و 84 امتیاز توانســتند 
عنوان قهرمانى را به نام خود ثبت نمایند. 
تیم تهران با 5 طال، 3 نقره، 5 برنز و 77 
امتیاز بر سکوى نایب قهرمانى ایستاد و 
مازندران با یک طال، 2 نقره و 3 برنز و 45 
امتیاز سوم شد. همدان نیز با یک طال، 3 
نقره، 3 برنز و 43 امتیاز عنوان چهارمى 

را کسب کرد.
تیم هاي البرز، اصفهان ب، ســمنان، 
گیالن، فارس و خوزستان به ترتیب در 

رده پنجم تا دهم جدول قرار گرفتند.

در سالن "کوثر" برگزار شد.
ایــن دوره از مســابقات در دو بخش 
انفرادى و تیمى برگزار شد که در بخش 
انفرادى استاندارد رقابت ها در رده هاى 
سنى کمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 
15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال، 31 تا 40 
سال، 41 تا 50 سال و 51 تا 60 سال و 
باالى 61 سال و در بخش ابداعى انفرادى 
در 4 رده سنى کمتر از 14 سال، 15 تا 17 
سال و باالى 18 سال و در بخش تیمى 
(3 نفره) رده هاى سنى کمتر از 14 سال، 
15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال و باالى 31 

سال پیگیرى گردید.

همچنیــن نهمیــن دوره رقابت هاى 
قهرمانى پومسه ویژه روســا و دبیران 
هیات هاى تکواندو سراسر کشور برگزار 
شد که در بخش روسا علیرضا محمودى 
از خراسان جنوبى بر سکوى قهرمانى 
ایستاد، اسماعیل لطفعلى زاده از اردبیل 
نایب قهرمان شد و جافر وفایى از لرستان 

عنوان سومى را کسب کرد.
در بخش دبیران نیــز مجید صالحى 
از اصفهان به مدال طال رســید؛ نعمت 
قاســمى  از ایالم عنوان نایب قهرمانى 
را کسب کرد و احمدعلى پورحجتى از 

گیالن به مدال برنز رسید.

بهترین داوران: محسن حاتمی (تهران) – مهرداد تیالوی (خوزستان) – سیدرضی مروج حریری (گیالن)
بهترین  سرمربی: محمد تقی حاتمی (اصفهان)

فنی ترین بازیکن:علی سلمانی (اصفهان)
تیم اخالق: گیالن

بهترین سرپرست: حبیب اهللا اسماعیلیان (سمنان)
بازیکن پهلوان:سیدمحمود تفاخ (خوزستان)
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اسامی سکونشینان پومسه قهرمانی کشور
بخش انفرادی استاندارد

بخش تیمی

بخش انفرادی ابداعی

رده سنی 18 تا 30 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانامیررضا مهرباناول
همدانمحمد مهدی جمشیدیدوم
اصفهانحمیدرضا حاتمیسوم
گیالنسجاد حیدری پورسوم

رده سنی 31 تا 40 سال 
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانعلی سلمانی اول
فارساکبر فروزاندوم
همدانمهدي صمدیان تبارسوم
تهرانسینا خالش قزل احمدسوم

رده سنی 41 تا 50 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانمحمد تقی حاتمیاول
البرزسید حسین موسی نیا زارعدوم
تهرانسید حسین جاهدسوم
اصفهانسعید خانیانسوم

رده سنی 51 تا 60 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانحسینعلی نظری اول
گیالنابراهیم خاوری دانشور دوم
آذربایجان شرقیرضا فرجی سوم
قمعباس رفیعی سوم

رده سنی باالی 61 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانهادی ترکاشونداول
البرزمجتبی نظم دهدوم
تهرانعباس رضائیسوم
مازندرانهدایت آریانفرسوم

رده سنی کمتر از 12 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانامیرحسین اسمعیلیاول
تهرانبهداد نقی ئیدوم
همدانبهراد حیدریانسوم
تهران      آریا احدیسوم

رده سنی کمتر از 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

سمنانمحمدرضا عزیزی اول
اصفهانیاسین اکبری دوم
همداناشکان مددی سوم
آذربایجان غربیرادین تقدیری سوم

رده سنی باالی18 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانمحمدعلی فرهنگی اول
تهرانکوروش بختیار دوم
اصفهانامیرحسین سلطانی سوم
خراسان رضویعلیرضا هاشمی سوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

همدانمحمدامین گماریان اول
مازندرانمرتضی زنده دوم
البرزامیرحسین باسامی سوم
اصفهاناشکان مقدسی سوم

رده سنی کمتر از 14 سال
تیممقام

اصفهاناول
همداندوم
البرزسوم
تهرانسوم

رده سنی 18 تا 30 سال
تیممقام

تهراناول
همداندوم
اصفهان الفسوم
اصفهان بسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
تیممقام

تهراناول
اصفهان الفدوم
مازندرانسوم
اصفهان بسوم

رده سنی باالی 31 سال
تیممقام

اصفهان الف اول
تهراندوم
اصفهان بسوم
البرز سوم

رده سنی 12 تا 14 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

سمنانمعین عامریاول
مازندارنمحمد طاها حیدری رستمیدوم
البرزسامیار صالحی جوزانیسوم
تهران      حسین جعغرلوسوم

رده سنی 15 تا 17 سال
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانارمین اسدیاول
اصفهانرضا بابائیدوم
فارسسیداحسان صداقتسوم
مازندرانیاسین زندیسوم







یاشاسین آذربایجان 
قهرمان الری

چهل و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان - بزرگساالن - آذربایجان شرقی؛
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چهل و یکمین دوره مسابقات قهرمانى 
کشور جوانان و بزرگســاالن در گروه 
مردان طى روزهاى 10 و 11 مردادماه 
با حضور 253 تکواندوکار و در قالب 32 
تیم به میزبانى هیات تکواندو اســتان 
آذربایجان شــرقى و در سالن «شهید 

پورشریفى» تبریز برگزار شد.

با پایان یافتن چهل و یکمین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگساالن مردان، تیم آذربایجان شرقی برای نخستین 
بار توانست کاپ قهرمانی رقابت های کشوری در رده بزرگساالن را باالی سر ببرد. 

آوردند و البرز نیــز با یک مدال طال، دو 
نقره، یک برنز و 269 امتیاز عنوان سومى 

را کسب کرد.
تیم هاى فارس، قزوین، لرستان، خراسان 
رضوى، اردبیل، آذربایجان شرقى ب و 
اصفهان نیز به ترتیب در جایگاه چهارم 

تا دهم جدول رده بندى قرار گرفتند.

در پایــان ایــن دوره از رقابت هــا، 
هوگوپوشان آذربایجان شرقى با کسب  
3 مدال طال، یک نقره، یک برنز و 464 
امتیاز موفق شدند بر سکوى قهرمانى 
بایستند، تکواندوکاران تهران با کسب 
یک مدال طال، دو نقره، دو برنز و  291 
امتیازعنوان نایب قهرمانى را بدســت 

همچنیــن در پایان مســابقات قرآنى 
رسول تمجیدى از استان اردبیل عنوان 
نخست را کســب کرد، عباس الوردى 
از قم دوم شد و محمد زنبقى از استان 
آذربایجان شرقى و منصور گل محمدى 
از استان یزد مشترکا بر سکوى سومى 

ایستادند.
بهترین داوران: عبدالحمید بسحاق(البرز)، ابراهیم خاوری(گیالن)، لیث ناصری کیا(ایالم)، اکبر حبیب چشم(آذربایجان شرقی)

بهترین  سرمربی: حسن فالحی راد(آذربایجان شرقی)
فنی ترین بازیکن:امیرمحمد بخشی(آذربایجان شرقی)

تیم اخالق: کرمانشاه
بهترین سرپرست: محمد بهزادی نسب(خوزستان)

بازیکن پهلوان:مسعود خوش نیت(خراسان رضوی)
وزن 54- کیلوگرم

استاننام نام خانوادگیمقام

لرستانرضا جمشیدی اول
آذربایجان شرقیعلیرضا نظری دوم
تهرانحسین لطفی سوم
اصفهان      محمد آموی سوم

وزن 58- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزمحمد کاظمی اول
فارسعرفان مرادیدوم
اصفهاناحسان عبدالوندسوم
مازندران      ایمان اکبرزادهسوم

وزن 63- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینامیرحسین محمدخانلو اول
تهرانکامران مردانی پور دوم
آذربایجان غربیمحراب عباسی سوم
آذربایجان شرقی سهیل ابوالقاسم پور سوم

وزن 68- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمد مهدی عمادیاول
مرکزیمهدی محمدی گواری دوم
آذربایجان شرقی مهدی یوسفیسوم
فارس      احمد رضا مختا ریسوم

وزن 74- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیامیرمحمد بخشی اول
البرزسیدامید حسینی دوم
اصفهانمحمدرضا کریمیان سوم
آذربایجان شرقی      محمدعلی ویردلوی سوم

وزن 80- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

خراسان رضویرسول کسراییاول
فارسسید احمد خسروفردوم
گیالنمحمد فالح چوبریسوم
اصفهان      پژمان مرادیسوم

وزن 87- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقی      عرفان ناظمی اول
تهراننیما مهرعلی دوم
البرزفرشید شفیع خانی سوم
آذربایجان شرقی      علی نجفی سوم

وزن 87+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقی      سعید رجبیاول
البرزسیاوش فخراییدوم
مازندرانمهدی مجازی امیریسوم
تهران      علی خدابخشیسوم
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قدرت نمایی البرزی ها 
با هشت فینالیست
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بیســت و چهارمین دوره مســابقات 
قهرمانى کشــور جوانان و بزرگساالن 
در گروه زنان طــى روزهاى 12 و 13 
مردادماه با حضور 239 تکواندوکار و در 
قالب 29 تیم به میزبانى هیات تکواندو 
استان آذربایجان شــرقى و در سالن 

«شهید پورشریفى» تبریز برگزار شد.

در پایان بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگساالن زنان، تیم البرز موفق شد مقتدرانه بر سکوی 
قهرمانی بایستد.

طال، دو برنز و 188 امتیاز سوم شد.
تیم هاى اصفهان، آذربایجان شــرقى، 
خراســان رضوى، خراســان جنوبى، 
خوزســتان، چهارمحــال بختیارى و 
گیالن به ترتیب در رده چهارم تا دهم 

قرار گرفتند.
همچنیــن در پایــان مســابقات 

در پایان این دوره از رقابت ها، تیم البرز 
با کســب 5 مدال طال، 3 نقره و 797 
امتیاز توانست مقتدرانه کاپ قهرمانى 
را باالى سر ببرد؛ هوگوپوشان مازندرانى 
با کسب 2 مدال طال، 2 نقره، یک برنز 
و 393 امتیاز بر سکوى نایب قهرمانى 
ایستادند و تهران نیز با کسب یک مدال 

قرآنــى مهدیــه حصبائى از اســتان 
آذربایجان شرقى عنوان نخست را کسب 
کرد، فهیمه دره کى از خراسان جنوبى 
دوم شد و زهرا خنجر از استان ایالم و 
مائده ارسالنى از استان مرکزى مشترکا 

بر سکوى سومى ایستادند.

بهترین داوران: زهرا عشیری(خوزستان) ، عهدیه افسانه(چهارمحال بختیاری) ، شهره اسفندیاری(اصفهان) ، آزاده جوانمرد(البرز)
بهترین  سرمربی: آزاده یاسایی (البرز)

فنی ترین بازیکن:زهرا شیدایی (مازندران)
تیم اخالق: آذربایجان شرقی

بهترین سرپرست: زهرا توکلی (اصفهان)
بازیکن پهلوان:دنیا محمدی (تهران)

وزن 46- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزنگار قدیانی اول
اصفهاننگار اسماعیلی دوم
چهار محال بختیارییلدا احمدی نسب سوم
تهران      مریم ملکوتی خواه سوم

وزن 49- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهراندنیا محمدی اول
البرزشاپرك نجفی دوم
فارسآیدا خورشیدي سوم
خوزستان      سارا میزبان سوم

وزن 53- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزنگین ناصر بخت اول
مازندرانالهه شیدائی دوم
چهار محال بختیاریمائده عالی پور سوم
اصفهانسارا احدی نیا سوم

وزن 57- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانزهرا شیدائی اول
البرزنرگس میرنورالهی دوم
گیالنمهسا پور میزاي سوم
یزدآرمینا احمدی سوم

وزن 62- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانتینا مدانلو اول
البرزهانیه بخشی دوم
کرمانشاهماریا جعفری سوم
آذربایجان شرقی      پریسا ادراکی سوم

وزن 67- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزیلدا ولی نژاد اول
مازندرانزهره حسن نتاج دوم
خراسان رضویراضیه رنگرز زاده سوم
خوزستان      صفا اجمندی سوم

وزن 73- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزکیمیا همتی اول
اصفهانمهدیس خراسانی دوم
خراسان رضویمریم حقانی سوم
همدانزینب اسدی سوم

وزن 73+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرززینب اسماعیلی وراغول اول
خراسان رضوینفیسه رنگرز زاده دوم
مازندرانزهرا پور اسماعیل سوم
تهران      شهربانو دامغانی نژاد سوم
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نونهاالن هوگوپوش تهرانی کاپ قهرمانی را باالی سر بردند

دومین دوره مسابقات تکواندو المپیاد 
اســتعدادهاى برتر ورزشى و بیست و 
چهارمیــن دوره رقابت هاى قهرمانى 
کشور نونهاالن دختر،  طى روزهاى 2 و 
3 شهریورماه با حضور 286 تکواندوکار 
و در قالب 32 تیم از استان هاى  سراسر 
کشور به میزبانى هیات تکواندو استان 

در پایان مسابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر ورزشی، رقابت های قهرمانی کشور نونهاالن دختر، تهرانی ها توانستند 
بر سکوی قهرمانی بایستند.

بر ســکوى نایب قهرمانى ایستادند و 
مازندران نیز با کســب 2 مدال طال، 2 

برنز و 312 امتیاز سوم شد.
تیم هاى گیــالن، خراســان رضوى، 
قزوین، گلســتان، فــارس، اصفهان و 
کرمانشــاه به ترتیب در رده چهارم تا 

دهم قرار گرفتند.

البرز و در سالن «انقالب» کرج برگزار 
شد.

در پایان این دوره از رقابت ها، تیم تهران 
با کسب  5 مدال طال، یک نقره و 697 
امتیاز توانســت کاپ قهرمانى را باالى 
سر ببرد؛ هوگوپوشان البرز با کسب 3 
مدال طال، 3 نقره، 2 برنز و 597 امتیاز 

همچنین در پایان مســابقات قرآنى، 
نادیــا عابدینى از اســتان البرز عنوان 
نخست را کسب کرد، مائده رنگرززاده 
از خراسان رضوى دوم شد و فاطمه زهرا 
محمدپور از استان چهارمحال بختیارى 
و مائده نعمتى از استان لرستان مشترکا 

بر سکوى سومى ایستادند

بهترین داوران: مرضیه احمدی (قم) ،مهنوش مظلومی (البرز) ، معصومه یزدانی (مازندران)
بهترین  سرمربی: گیتا ویسی (تهران)

فنی ترین بازیکن:آناهیتا رمضانی (البرز)
تیم اخالق: چهارمحال بختیاری

بهترین سرپرست: سمیرا معماری (هرمزگان)
بازیکن شیر زن:زهرا زرین نعل (گیالن)

مسابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر ورزشی - البرز؛

وزن 29- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانسوگند شیری اول
اصفهانپریسا سادات صالحی دوم
مرکزیمهتاب محمودی سوم
کرمان      یکتا وحیدی زاده سوم

وزن 33- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزآناهیتا رمضانی اول
گلستانصبا بیکی دوم
لرستانفاطمه دارایی سوم
آذربایجان شرقی      بیتا توپچیان سوم
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وزن 37- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانترنم احمدنژاد اول
البرزمریم شکری دوم
گلستانفاطمه عرب رودبارکی سوم
گیالن      کیانا یگانه معافی سوم

وزن 41- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنزهرا زرین نعل اول
قزوینپرنیا سلمانی دوم
البرزفائزه بی غم سوستانی سوم
اصفهان      یگانه عربلو سوم

وزن 44- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمهدیس علیزاده اول
کرمانشاهطناز قیطاسی دوم
مازندرانسیده غزل موسوی کوپر سوم
فارس      غزل زمانی سوم

وزن 47- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزساناز عباس پور فضلاول
تهرانشیدا محمدي دوم
قزوینمبینا بخشی نژاد سوم
آذربایجان شرقی      سولماز افشاری سوم

وزن 51- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمبینا نعمت زاده اول
خراسان رضویریحانه امام دادی دوم
سمنانشقایق عزیزی سوم
مازندراننیلوفر تنکابنی سوم

وزن 55- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانپونه جعفرصالحی اول
فارسبهار زارع  بیکی دوم
البرزفاطمه رحمانی گوی سوم
خراسان رضویمائده رنگرززاده سوم

وزن 59- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانستایش قهرمانی اول
البرزمریم صادقی پور دوم
قزوینمهسا سادات حسینی سوم
قممائده کاظمی سوم

وزن 59+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانالهام حقیقی اول
البرزفاطمه شفیع پور فرمی دوم
ایالمپریا لطیفی سوم
گلستانمائده مهدان سوم
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هوگوپوشان نونهال مازندران بر سکوی قهرمانی ایستادند

دومین دوره مسابقات تکواندو المپیاد 
استعدادهاى برتر ورزشى نونهاالن و 
بیست و هشــتمین دوره رقابت هاى 
قهرمانى کشور در گروه پسران،طى 
روزهاى 4 و 5 شــهریورماه با حضور 
289 تکواندوکار از 31 استان کشور 
به میزبانى هیات تکواندو اســتان قم 

در پایان مسابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر ورزشــی، رقابت های قهرمانی کشور نونهاالن پسر، تکواندوکاران 
مازندرانی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به نام خود ثبت کردند.

با کســب 2 مدال طال، 2 برنز و 316 
امتیاز عنوان سومى را کسب کرد.

تیم هاى آذربایجان شرقى، مرکزى، 
قزوین،اردیبل، گیالن، کرمانشــاه و 
زنجــان به ترتیــب در رده چهارم تا 

دهم قرار گرفتند.
همچنین در پایان مسابقات قرآنى، 

در سالن «نخلستان» برگزار شد.
در پایان ایــن دوره از رقابت ها، تیم 
مازندران با کسب  3 مدال طال، یک 
نقره، 2 برنز و 494 امتیاز بر سکوى 
قهرمانى ایســتاد؛ البرزى ها با کسب 
2 مدال طال، 2 نقره، یک برنز و 400 
امتیاز نایب قهرمان شدند و تهران نیز 

امیررضا صالح پور از اســتان اردبیل 
عنوان نخست را کسب کرد، سهیل 
حنیفه لو از زنجان دوم شد و ابوالفضل 
قدرتى از استان گیالن و سیدعلیرضا 
منتظرى از استان اصفهان مشترکا بر 

سکوى سومى ایستادند.

بهترین داوران: حسین زارعی مقدم (خراسان رضوی) ، سلیمان قلی زاده (قم) ، مهدی بهادری (تهران)
بهترین  سرمربی: روح اهللا دارایی (مازندران)
فنی ترین بازیکن:امیرحسین ملکی (تهران)

تیم اخالق: قم
بهترین سرپرست: علی عیدی حلوایی (خراسان جنوبی)

پهلوان:پارسا بامداد راد (همدان) بازیکن  

مسابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر ورزشی نونهاالن - قم؛

وزن 33- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزشنتیا غفاریان اول
اصفهانطاها دهقانی دوم
آذربایجان شرقی      سینا محترمی سوم
سمنان      محمداسماعیل باجان سوم

وزن 37- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانامیرعباس رهنما اول
گیالنمانی جمشید پور دوم
مازندرانیاسین ولی زاده افروز سوم
آذربایجان شرقی      نیما رشتبری سوم
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وزن 41- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

قزویناحمد رضا کاکاوند اول
آذربایجان شرقیمتین رنجگر دوم
خراسان رضویسعید پورباقی سوم
گیالن      امیر حسین رستاد سوم

وزن 45- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانامیر رضا قربانی اول
همدانامیرحسین نوروزی دوم
کرمانشاهعلی ملکی سوم
زنجان      محمدمتین رحمانی سوم

وزن 49- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانامیرحسین ملکی اول
مرکزیعلی شاهوار دوم
خوزستانعرفان تاجیک سوم
گیالن      فربد ابراهیمی سوم

وزن 53- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزمبین اکبرنژاد اول
مازندرانامیدرضا رحیمی دوم
تهرانمتین رضایی سوم
کرمانشاه شرقی      سپهر اسماعیلی سوم

وزن 57- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانامیر حسین متاجی اول
البرزمهدی اورجی دوم
تهرانآرش وزیری دوست سوم
قزوینامیررضا رحمانی سوم

وزن 61- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقیصدرا مقدمی اول
کرمانشاهنیما محمدیاری دوم
گیالنپارسا شفیع زاده سوم
البرزکمیل غدیری سوم

وزن 65- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانابوالفضل عباسی پویا اول
خراسان رضویمحمد امین کارساز دوم
اردبیلمهدی عقلمندویند سوم
بوشهرعلیرضا دشتی سوم

وزن 65+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مرکزیحسین فتحی اول
البرزامیر مهدی زارع بزگ دوم
قزوینمحمدمهدی طاهرخانی سوم
مازندرانمهدی شاه نظری سوم





چهارمین کاپ قهرمانی 
کشور در دستان خردساالن 

مازنــــــدرانی

بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور؛
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بیســت و هفتمین دوره رقابت هاى 
قهرمانــى خردســاالن کشــور در 
گروه پســران طى روزهاى 28 و 29 
شهریورماه با حضور 278 تکواندوکار 
از 30 استان کشــور در فدراسیون 

تکواندو برگزار شد.
در پایان ایــن دوره از رقابت ها، تیم 

در پایان رقابت های قهرمانی کشور خردساالن پســر، تکواندوکاران مازندرانی توانستند چهارمین قهرمانی مسابقات 
کشوری در سال جاری را به نام خود ثبت کنند. آذربایجان شرقی نایب قهرمان شد و تهران بر سکوی سومی ایستاد.

را کسب کرد.
تیم هاى البرز، گیالن، فارس، قزوین، 
قم، ســمنان و خراســان رضوى به 
ترتیــب در رده چهارم تــا دهم قرار 

گرفتند.
همچنین در پایان مسابقات قرآنى، 
محمدامین مهدى خانلو از اســتان 

مازندران با کسب  3 مدال طال، یک 
نقره، دو برنز و 490 امتیاز بر سکوى 
قهرمانى ایســتاد؛ آذربایجان شرقى 
با کسب 3 مدال طال، دو برنز و 436 
امتیاز نایب قهرمان شــدند و تهران 
نیز با کســب 2 مدال طال،  یک نقره، 
یک برنز و 341 امتیاز عنوان سومى 

زنجان عنوان نخست را کسب کرد، 
ابوالفضل صحن سراى از گیالن دوم 
شد و مهدى جعفرى سرو جهانى از 
استان تهران و محمدجواد جاوید از 
اســتان آذربایجان شرقى مشترکا بر 

سکوى سومى ایستادند.

بهترین داوران: فاضل لیریایی(لرستان)، علیرضا اهللا دادی(فارس) و امیر موسایی زاده(تهران)
بهترین  سرمربی:مهران فالح(مازندران)

فنی ترین بازیکن:امیر طاها ذکریایی(مازندران)
تیم اخالق: خراسان شمالی

بهترین سرپرست: صادق گودرزی پیام(بوشهر)
پهلوان:امیرحسین علیزاده(سمنان) بازیکن  

وزن 26- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمدجواد زارعی اول
فارسامیرمحمد اسماعیل نژاد دوم
گیالنفرهام حسنی دورودخانی سوم
ایالم      محمدرضا استوان سوم

وزن 28- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانامیرمحمد نصیراحمدیاول
تهرانطاها ناظر دوم
فارسعرشیا زارع سوم
کردستان      پیشوا توفیقی اینچکهسوم

وزن 30- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

تهرانمحمدمهدی گل اول
سمنانامیرعلی بهرامی نسب دوم
آذربایجان غربی      ایلیا رضاوندالله لو سوم
مازندران      سینا علیزاده سوم

وزن 33- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقی      محمد جواد جاوید اول
مازندران      محمدمهدی سعادتی آردیدوم
البرزآرش ضامنی سوم
سمنان      سید طاها امیرفخریسوم

وزن 36- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزعلیرضا پیوند اول
فارسعرفان صادقی دوم
اصفهانسید امیرحسین جزایری سوم
آذربایجان شرقی      امیر محمد محمدزاده سوم

وزن 40- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقی      رادین زینالی اول
خراسان رضویایلیا جهان دوست دوم
زنجانامیرمهدی باباخانی سوم
قممحمدیاسین خلجی سوم

وزن 44- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانامیرطاها زکریایی اول
گیالنابوالفضل لشکریانی دوم
البرزسجاد مهدوی مسرور سوم
آذربایجان غربی      امیر محمد کاظم زاده سوم

وزن 48- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانساسان درزیاول
قمامیرمحمد فرمانیدوم
خراسان شمالیآرمان شیداسوم
آذربایجان شرقی      امیرمحمد طالبیسوم

وزن 52- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقی      امیرحسین ولی محمدی اول
البرزپایار آمیغی دوم
کرمانشاهکیارش بیات سوم
مازندرانبابک بهرام زاد سوم

وزن 52+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینمحمدرضا مددخانیاول
گیالنابوالفضل صحن سرایدوم
مازندرانمحمدپارسا حسینیسوم
تهرانامیر محمد عموئی ورکیسوم
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بیســت و چهارمین دوره رقابت هاى 
قهرمانــى خردســاالن کشــور در 
گــروه دختران طى روزهــاى 25 و 
26 شــهریورماه بــا حضــور 284 
تکوانــدوکار از 30 اســتان کشــور 
در فدراســیون تکواندو برگــزار و با 
قهرمانى هوگوپوشــان مازندرانى به 

در پایان مسابقات قهرمانی کشور خردساالن دختر، هوگوپوشان مازندرانی موفق شدند عنوان قهرمانی را کسب کنند، 
البرزی ها بر سکوی نایب قهرمانی ایستادند و گیالن سوم شد.

نیز با کســب 2 مدال طال، یک نقره، 
3 برنز و 390 امتیاز عنوان سومى را 

کسب کرد.
تیم هاى قزوین، اصفهان، آذربایجان 
شرقى، کرمانشــاه، مرکزى، تهران و 
خوزستان به ترتیب در رده چهارم تا 

دهم قرار گرفتند.

پایان رسید.
در پایان ایــن دوره از رقابت ها، تیم 
مازندران با کســب  2 مدال طال، 2 
نقره، 4 برنز و 465 امتیاز بر سکوى 
قهرمانى ایســتاد؛ البرز با کســب 2 
مدال طال، 2 نقــره، یک برنز و 400 
امتیــاز نایب قهرمان شــد و گیالن 

همچنین در پایان مسابقات قرآنى، 
مریم یوسفى (گیالن) عنوان نخست 
را کســب کرد، آرزو کرمى (زنجان) 
دوم شــد و رقیه هادیان (خراســان 
شــمالى) و فاطمــه زهــرا رجایى 
(خراسان جنوبى) مشترکا بر سکوى 

سومى ایستادند.

بهترین داوران: مریم فالح (قزوین) ، فلور آقاتی (تهران) ، فروغ فرزین پور (گلستان)
بهترین  سرمربی:کلثوم محسن پور (مازندران)

فنی ترین بازیکن:فاطمه اسکندرنیا (البرز)
تیم اخالق: آذربایجان غربی

بهترین سرپرست: مریم آریا (مرکزی)
شیر زن:فاطمه باقرزاده (آذربایجان شرقی) بازیکن  

وزن 26- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانفاطمه سادات سادهاول
مرکزیحنانه قهیه ای دوم
اصفهانمهشید حمزه زاده سوم
آذربایجان شرقی            اسرا غفاری راد سوم

وزن 28- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

آذربایجان شرقی            فاطمه باقرزاده اول
گیالنفاطمه میرزایی دوم
گلستانفاطمه تازیکه سوم
مرکزی      سید ترنم رشیدی پاشاك سوم

وزن 30- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

گیالنمریم توبه اول
البرزریحانه جمالی دوم
مازندرانآیسا پرویز پور کرمان سوم
ایالم      نگین قمری سوم

وزن 33- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

مازندرانآیناز نصیری اول
تهران      پرنیان نوری دوم
گیالنزهرا عظیمی سوم
آذربایجان غربی  ماریا محبی سوم

وزن 36- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

اصفهانهستی علی جانی اول
مازندرانزهرا محمدی نیا دوم
فارسمرضیه بصیرتی سوم
قزوینآیالر سلیمانی سوم

وزن 40- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

کرمانشاههستی ذاکری فر اول
مرکزیبهار بهزادی دوم
البرزسماء مددی سوم
قزویننازنین رقیه عسگری سوم

وزن 44- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینحنانه حسنی اول
البرزثناء مددی دوم
تهرانالهه نصری ناراب سوم
مازندرانفاطمه عباسی سوم

وزن 48- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزپریا قاضی خانی اول
خوزستانفاطمه رستمی پویا دوم
تهراندیانا خانبان سوم
قزوینملینا ذوالقدری سوم

وزن 52- کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

البرزفاطمه اسکندرنیا اول
قزوینحدیثه هادی دوم
مازندرانفاطمه رهبری فرشمی سوم
گیالنفاطمه حسین پور سوم

وزن 52+ کیلوگرم
استاننام نام خانوادگیمقام

قزوینآیدا برزگری اول
مازندرانمعصومه کیاکجوری دوم
اصفهانسایان خسروی سوم
گیالنصدف عابدینی مرکیه سوم
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سردار سرلشکرصفوی: حامل سالم مقام معظم رهبری
 به تک تک شما هستم

همزمان بــا والدت حضــرت على 
اکبر(ع) و روز جوان سردار سرلشکر 
رحیم صفوى مشــاور عالى فرمانده 
معظم کل قوا با حضــور در تمرین 
تیم ملى تکواندو کشورمان از نزدیک 
روند آماده ســازى ملى پوشــان را 

پیگیرى کرد.
مشــاور عالى مقام معظــم رهبرى 
ضمن تبریک روز جوان گفت: والدت 
حضرت علــى اکبر(ع) را به شــما 
جوانان برومند ایران اسالمى تبریک 
مى گویم و امیدوارم همچون گذشته 

مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: حامل ســالم مقام معظم رهبری به تک تک شما هستم و امیدوارم با سه شاخصه فنی، 
جسمانی و روحی و معنوی بتوانید در مسابقات جهانی پیروز باشید.

مطمئن باشــید در میــدان مبارزه 
به غیــر از قدرت جســمى؛ قدرت 
معنوى که از خداوند، امیرالمومنین 
و بقیــه اهللا اعظــم کــه صاحب این 
کشور و انقالب هســتند مى گیرید، 

در پیروزى شما تاثیرگذار است. 
مشــاور عالى مقام معظــم رهبرى 
در پایان افزود: امیدوارم با این ســه 
شــاخصه پرچم ایران را بر قله هاى 
افتخار رقابت هاى جهانى به اهتزار 
در آورده و قلب مقــدس امام زمان 
(عج) و رهبر معظم انقالب را شــاد 

با حضور پوالدگر که یک اســتاد به 
تمام معنى هــم در بخش ورزش و 
هم در اخالق هســتند باعث افتخار 

و سربلندى کشور عزیزمان باشید. 
سردار سرلشــکر سید رحیم صفوى 
مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا 
در جمع ملى پوشان تکواندو تصریح 
کرد: حامل سالم مقام معظم رهبرى 
به تک تک شما هســتم و امیدوارم 
با سه شــاخصه فنى، جســمانى و 
روحى و معنوى بتوانید در مسابقات 
جهانى پیش رو موفق و پیروز گردید. 

نماییــد. جمالت حضــرت آقا را در 
ســال 1394 و پس از کسب عنوان 
قهرمانى تکواندو ایران در مسابقات 
جهانى فراموش نکــرده ام، آرزو مى 
کنم در ســال جارى نیز با افتخارات 
و پیروزى هایى که شــما بدست مى 
آورید شــاهد پیام دیگــرى از مقام 
معظم رهبرى باشیم. شما را به خدا 
مى ســپارم و از او مى خواهم به حق 
امیرالمومنین(ع) قوت قلب و جسم 
و پیروزى به شما بدهد و نگهدارتان 

باشد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در جمع ملی پوشان تکواندو؛ 
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حضور سلـطانی فر و صالحـی امـیری 
در اردوی تیم ملی تکواندو

در ابتــداى این دیدار ســیدمحمد 
پوالدگر رئیس فدراســیون تکواندو 
گفت: سجاد مردانى در حال حاضر 
در رده پنجــم دنیــا در وزن چهارم 
است و ســعید رجبى در رده بیستم 
قرار دارد. در وزن نخســت، آرمین 
هادى پــور در رنکینگ پنجم حضور 
دارد و فــرزان عاشــورزاده نیــز در 
رنکینگ بیســتم جاى دارد. در وزن 
سوم المپیک هم میرهاشم حسینى 
در جایگاه دهم است. امیدوارم با این 
شرایط، موفق به کسب سه سهمیه 

دکترمسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، دکترســیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و دکترنصراهللا 
سجادی سرپرســت کاروان اعزامی به بازی های المپیک 2020 - توکیو روز 14 تیرماه از روند تمرینات آماده سازی ملی 

پوشان بازدید کردند.
رئیس فدراسیون تکواندو تأکید کرد: 
خیلى بعید اســت که بتوانیم چهار 
ســهمیه المپیک را در بخش مردان 
بگیریــم. در المپیک ریــو تنها دو 
کشور ایران و کره جنوبى سه سهمیه 
گرفتنــد. در بخش بانــوان اصًال در 
سیســتم رنکینگ نمى توانیم کسب 
ســهمیه کنیم و امیدوارم آخر پاییز 
که باید جوجه ها را شــمرد، تکلیف 
پنــج نفر برتــر ســهمیه گرندپرى 
مشخص شود و ما ســهمیه خود را 

بگیریم.

المپیک شویم.
وى ادامــه داد: 128 نفر در هشــت 
وزن زنان و مردان سهمیه مى گیرند. 
نفرات اول تــا پنجم گرندپرى و یک 
نفر نیز از گرند اســلم سهمیه کسب 
مى کنند. 10 نفر دیگر در مسابقات 
قاره اى ســهمیه المپیک به دســت 
مى آورند و از هر قاره، دو فینالیست 
به المپیــک مى روند. تنهــا در قاره 
اقیانوسیه یک نفر سهمیه مى گیرد 
و دو نفر نیــز از طریق وایلدکارت به 

المپیک مى روند.

دکتر رضــا صالحى امیــرى رییس 
کمیته ملــى المپیک نیــز در مورد 
پیگیرى مشکالت میرهاشم حسینى 
گفت: چو، رئیس فدراسیون جهانى 
تکواندو قول داد کــه راهکارى پیدا 
کنند. قرار شــد یا وایلد کارت یا راه 
دیگرى را به ما در خصوص میرهاشم 

ارائه حسینى بدهند.
پوالدگر نیز با ابراز امیدوارى از این 
دیدار خاطر نشــان کــرد: امیدوارم 
دیدار مقامات ورزش بــا چو خیلى 
تأثیرگذار باشــد و حق پایمال شده 
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ما احیا شود.
فریبرز عســکرى، سرمربى تیم ملى 
تکواندو هم گفــت: تالش مى کنیم 
در این ســه وزن، جزو پنج نفر برتر 
رنکینگ باشــیم و ســهمیه کسب 
کنیــم. تکوانــدوکاران همچنیــن 
مى توانند 40 امتیــاز از تورنمنت ها 
کســب کنند که این امتیازات براى 
رقباى مان پر شده است و ما امتیازات 
خالى زیــادى داریم. امیــدوارم با 
حمایت مســئوالن، در تورنمنت ها 

ورزشکاران اظهار داشت: نتایج شما 
را پیگیرى مى کنم و انتظارات از شما 
به عنوان رشته اى که در کنار کشتى 
و وزنه بردارى بیشــترین افتخارات 
را در تاریخ المپیک کســب کردید، 
بســیار باالســت. انتظــار اول ما از 
تکواندو، کشتى و کاراته در المپیک 
اســت و با توجه به کاهش ســهمیه 
وزنه بردارى، این رشــته در جایگاه 
بعدى قرار دارد. پوالدگر در گذشته 
نیز به ما گفته بود که تکواندو شانس 

که کســب امتیاز راحت تر اســت، 
حاضر شــویم و امتیاز کسب کنیم. 
اول باید ســهمیه را بدست آوریم و 

بعد به مدال فکر کنیم.
ســجاد مردانى کاپیتــان تیم ملى 
تکواندو نیز خاطر نشــان کرد: براى 
خوشحال کردن مردم باید همه ما  از  
ورزشکاران تا مسئوالن  همدل شویم 
و قطعاً با این روش روزهاى خوبى در 

پیش داریم.
دکترمسعود سلطانى فر نیز در جمع 

کسب سه ســهمیه را دارد، اما من و 
صالحى امیــرى امیدواریم که با این 
سه سهمیه، سه مدال را کسب کنیم.
وى خاطرنشــان کرد: در سال مالى 
جدید براى اعزام ها محدودیت داریم 
اما براى رشــته هاى خوش ســابقه 
مانند تکوانــدو محدودیتــى قائل 
نشدیم و چیزى از ســقف اعتبارات 
کم نکردیــم. با همین شــرایط نیز 
همدل مى شــویم و جلو مى رویم تا 

موجب عزت و افتخار کشور شویم.



میثاق خانواده بزرگ تکـــواندو تهران با والیت
به مناسبت روز جهانی تکواندو صورت گرفت؛
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گردهمایی بزرگ تکواندوکاران پایتخت به مناسبت روز جهانی تکواندو روز پنجم شهریورماه در سالن دوازده هزار نفری 
آزادی برگزار شد.

گردهمایى بزرگ تکواندوکاران استان 
تحت عنــوان ”میثاق بــا والیت“ به 
مناسبت روز جهانى تکواندو با حضور 
هزاران نفــر از خانواده بزرگ تکواندو 
پایتخت، روز پنجم شــهریورماه در 
سالن دوازده هزار نفرى آزادى برگزار 

شد.
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون 
تکواندو، ســردار کوثرى جانشــین 
قرارگاه ثاراهللا، سردار یزدانى مسئول 

مراسم بزرگ حضور داشتند.
مراسم با تالوت کالم اهللا مجید توسط 
یکى از قاریان تکوانــدوکار پایتخت 
آغاز و سپس ســرود ملى کشورمان 
پخش شــد. ادامه ى مراسم با پخش 
کلیپ گفت وگو با خانواده شــهیدان 
سرایى و خواجه صالحانى از شهداى 
تکواندوکار مدافع حرم و ذکر خاطرات 
آن ها توســط خانواده معزز این شهدا 

همراه بود.

تربیت بدنى ســپاه تهران، ســردار 
قاسمى مشاور وزیر ورزش و جوانان در 
امور ایثارگران، اسبقیان مدیر کل دفتر 
امور مشترك فدراسیون هاى ورزشى، 
ســطوتى مدیر کل فرهنگى وزارت 
ورزش و جوانــان، گل محمدى مدیر 
کل ورزش و جوانان اســتان تهران، 
خلیلى رییس هیات تکواندوى تهران، 
پیشکســوتان، قهرمانــان، مربیان، 
داوران و ورزشــکاران تکواندو در این 

خلیلى رییس هیات تکواندوى تهران، 
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون 
تکواندو و ســردار کوثرى جانشــین 
قرارگاه ثاراهللا از ســخنرانان مراسم 
بودند. در ادامه پومسه روهاى پایتخت 
به اجراى نمایش پرداختند و سپس 

نمایش هانمادانگ را شاهد بودیم.
همچنین در پایان از خانواده شهیدان 
ســرایى، خواجه صالحانى و احمدى 

روشن تجلیل به عمل آمد.
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ســید محمــد پوالدگــر رییــس 
فدراســیون تکواندو در گردهمایى 
"میثاق با والیت" ضمن خیرمقدم به 
تمامى ورزشکاران و مسئوالن حاضر 
در سالن گفت: تکواندو فرزند برومند 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران 
است چرا که تمام سالهاى بالندگى 
و شکوهش در سالهاى بعد از انقالب 
مى باشــد و خداى متعال را شاکریم 
که امروز مى توانیــم به این تکواندو 
و قهرمانــان تکواندوى کشــورمان، 
ایران عزیــز افتخــار کنیم.تکواندو 
ایران نمادى از عظمت و سربلندى و 
اقتدار نظام اسالمى ایران در جهان 

و آسیا است.

رییس فدراســیون تکوانــدو گفت: 
خداونــد را شــاکریم کــه امــروز 
مى توانیم بگوییــم تکواندو یکى از 
رشــته هایى اســت که در سال هاى 
بعد از انقالب بیشــترین موفقیت را 
در عرصه هاى جهانى و آسیایى براى 
کشــور به دســت آورده و قهرمانان 
ارزشمند تکواندو ایران بارها و بارها 
باعث اهتزاز پرچم پرافتخار ایران در 
میادین بزرگ و مهم و معتبر جهان 
شــده اند و ملیت هاى مختلف جهان 
را وادار کرده اند که به افتخار سرود و 

پرچم ایران به روى پا بایستند.

در انعکاس این مراسم به فدراسیون 
جهانى و اتحادیه آسیا خواهد بود.

وى ادامه داد: امــروز با افتخار اعالم 
مى کنیم تنها رشته المپیکى هستیم 
که در رده سنى نونهاالن، نوجوانان 
و جوانــان در گروه دختــران و در 
گروه پســران از لحاظ کیفیت سکو 
و مدال برابر هســتیم و دختران ما 
امروز توانســتند با انگیــزه فراوان و 
با اقتدار نشــان بدهند که على رغم 
اینکه چند ســال دیرتر از پسران در 
عرصه هاى جهانى و آسیایى حضور 
پیدا کردند اما ایــن توانایى را دارند 
که زمان را جبــران کنند و حتى در 
برخى موارد نیز  ســبقت گرفتند از 

جمله همین مسابقات اخیر و حضور 
ارزشمندشــان در عرصه هاى بین 
المللى نشان از اقتدار دختر و بانوى 

ایرانى است.
پوالدگر با اشــاره به افتخار آفرینى 
تکواندوکاران ایــران در عرصه هاى 
بیــن المللــى تصریح داشــت: این 
افتخارات را باید تکرار کرد تا سینه 
هاى شــما ماالمال از غرور و افتخار 
شود. از ابتداى ســال تا االن در رده 
نوجوانان و نونهاالن در آسیا تمامى 
عنوان هــاى قهرمانــى را دختران و 
پســران ما بدســت آورده اند و هم 

پوالدگــر بــا قدردانــى از حضــور 
جمعیــت کثیــر خانــواده تکواندو 
پایتخت خاطرنشان کرد: خیر مقدم 
عرض مى کنم به تمام تکواندوکاران 
و همــه عزیزانى کــه از اقصى نقاط 
تهران و شــهرهاى اطراف استان در 
این مراســم حضور پیــدا کرده اید 
و همچنیــن خیر مقــدم عرض مى 
کنم به مســئولین محترم ورزشى، 
لشگرى و کشــورى که در این جمع 
حاضر شده اند و با حضور خود اعتبار 
و شــکوه این مراســم را دوچندان 

نمودید.
رییس فدراســیون تکواندو تصریح 
کرد: به دســت اندرکاران و عزیزان 

برگــزار کننده این مراســم به ویژه 
ریاســت هیــات تهــران تبریک و 
خداقوت عرض مــى کنم. همچنین 
به همه شما تبریک مى گویم که در 
این جمع صمیمى و باشکوه، با شعار 
و عنــوان میثاق با والیــت گردهم 
آمده ایــد و این جمــع صمیمى و با 

شکوه را تشکیل دادید.
پوالدگر خاطرنشــان کــرد: حضور 
این جمع بــزرگ و صمیمى و زمان 
برگزارى مراسم تقارن پیدا کرده با 
روز جهانى تکواندو که این جمعیت 
عظیم براى تکوانــدو ایران اعتبارى 

دختران و هم پســران در نونهاالن 
و نوجوانــان با اقتدار قهرمان آســیا 
شدند. تنها کشــورى بودیم که با دو 
ترکیب متفاوت حضــور پیدا کرد و 
توانســتیم دوباره عنوان ارزشــمند 
قهرمانى جهان را توســط دختران 

نونهال بدست آوریم.
وى افزود: مهارت و اقتدار ورزشکاران 
ما مایه مباهات اســت و خداوند را 
شــاکریم که امروز به لطف دولت و 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران، 
جوانــان ما در همه رده هاى ســنى 
مى توانند سربلندى و اقتدار ایران را 
به رخ دنیا بکشند. هرآنچه که داریم 
و هــر موفقیتى کــه در عرصه هاى 

مختلف کســب شده اســت نتیجه 
پیروى از والیت مى دانیم و همواره 
سرباز فداکار وطن و والیت هستیم.

پوالدگر تصریح کرد: شهدا قهرمانان 
ماندگار ایران اســالمى و الگوى ما 
هستند و امیدوارم که هرگز در کوچه 
پس کوچه هــاى ذهنمان ذره اى  از 
فداکارى هایشان را فراموش نکنیم؛ 
قطعا جوانان برومند تکواندو ایران، 
همواره شهداى گرانقدر را به عنوان 
قهرمانــان تاریخ معاصــر و الگوى 
خودشــان قرار داده و همواره مطیع 

فرمان والیت هستند.

پوالدگر: تکواندو فرزند برومند نظام مقدس جمهوری اسالمی است
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خلیلی: افتخاراتمان را مدیون شهدا هستیم
رییس هیات تکواندو پایتخت؛

علــى خلیلى رییس هیــات تکواندو 
اســتان تهران در حاشــیه برگزارى 
گردهمایى بزرگ تکواندو پایتخت با 
قدردانى از حضور مسئولین لشگرى 
و ورزشــى کشــور در این همایش و 
همچنین پیشکســوتان، قهرمانان، 
داوران، مربیان و تکواندوکاران حاضر 
در گردهمایى گفــت: همه ما باید به 
خاطر بســپاریم که از راه و هدف این 
شهداى گرانقدر و از مسیرى که براى 
ما ترســیم کرده اند فاصله نگیریم تا 
فرداى قیامت شرمنده شهدا نباشیم.

خلیلــى افــزود: اگر مــى خواهیم 
در صحنه هــاى بیــن المللــى و در 
رقابت هاى برون مرزى موفق شویم 
باید به ارزش هایمان، روحیه انقالبى و 
اعتقاداتمان تکیه کنیم و به طور حتم 
ارزش هایمان، پشتوانه بسیار عظیمى 

براى ما هستند.
وى در ادامه گفت: بــه همه عزیزان 
حاضر در این مراسم خیر مقدم عرض 
مى کنم؛ انشــاءهللا خداوند به همه ى 
شما توفیق بدهد و در این فضاى خوب 

و معنوى بتوانید بهره کافى را ببرید.
رییس هیات استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدورام امروز یک روز خوب به یاد ماندنى و خاطره انگیز براى جامعه تکواندو پایتخت باشد.
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کاپ قهرمانی جهان 2015 تکواندو به موزه کمیته ملی المپیک اهداء شد

این مراسم با حضور دکتر سلطانى فر، 
وزیر ورزش و جوانــان، دکتر صالحى 
امیرى رئیس کمیته ملــى المپیک، 
شاهرخ شهنازى دبیرکل کمیته ملى 
المپیک و سید محمد پوالدگر رییس 
فدراســیون تکواندو روز 7 اردیبهشت 
ماه در محل موزه ملى ورزش المپیک 

و پارالمپیک برگزار شد.

سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشــورمان کاپ قهرمانی تیم ملی تکواندو در رقابت های قهرمانی جهان 
2015 را به موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک اهداء کرد.

کسب شده اســت. اولین مرتبه ما در 
سال 2011 و بعد از حدود 40 سال که 
کره جنوبى قهرمان مطلق این رقابت ها 
بود توانســتیم در کره قهرمان جهان 
شویم و این کاپ ارزشــمند را تقدیم 

آستان قدس رضوى کردیم. 
وى افزود: دومین قهرمانى نیز ســال 
2015 با حضور 172 کشــور جهان و 

سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون 
تکواندو کشورمان پس از اهداى کاپ 
قهرمانى جهان 2015 به موزه ورزش 
گفت: از سال 1999 تاکنون تیم تکواندو 
مردان کشورمان حدود دو دهه است که 
همواره بر روى سکوهاى جهانى ایستاده 
کــه 2 دوره عنوان قهرمانــى، 6 دوره 
نایب قهرمانى و 2 دوره عنوان ســومى 

کســب 3 مدال طال و یک برنز بدست 
آمد که این کاپ نیز امروز به موزه ملى 
ورزش اهدا مى گردد. این کاپ قهرمانى 
براى ما ارزش ویژه اى دارد چرا که باعث 
شد براى نخستین بار افتخار پیام تبریک 
مقام معظم رهبرى نصیب خانواده بزرگ 
تکواندو شده و شیرینى این قهرمانى را 

دو چندان نماید.

در حضور وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک؛
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ایران، میزبان مسابقات آزاد آسیایی و جام باشگاه های آسیا 2020

در جلســه شــوراى اجرایــى که با 
حضور ســید محمد پوالدگــر نایب 
رییس اتحادیه تکواندو آسیا و رییس 
فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار 
گردید، فدراسیون تکواندو ایران موفق 

پیش از آغاز رقابت های قهرمانی آســیا پاراتکواندو، نوجوانان و نونهاالن، جلسه شورای اجرایی اتحادیه تکواندو آسیا و 
همچنین مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آســیا با حضور دکتر چو رییس فدراسیون جهانی تکواندو و  سایر اعضا روز 25 

تیرماه در هتل «کمپینسکی» امان برگزار شد.
میزبانى مسابقات قهرمانى آسیا 2020 
بزرگساالن در ســه بخش کیوروگى، 
پومســه و پاراتکواندو به لبنان واگذار 
شد و چهارمین دوره رقابت هاى جام 
ریاست فدراسیون جهانى در آسیا نیز 

شد میزبانى ســومین دوره مسابقات 
آزاد آســیایى (G1) و دهمین دوره 
رقابت هاى تکواندو جام باشــگاه هاى 
آسیا (G1) را با تصویب شوراى اجرایى 

کنسول اتحادیه آسیا کسب نماید.

در اردن برگزار مى شود.
گفتنى اســت؛ ایران در سال 2019 
میزبانــى ســه رویداد جام ریاســت 
فدراســیون جهانى، جام باشگاه هاى 

آسیا و جام فجر را برعهده داشت.
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تکواندو برترین فدراسیون مروج 
فرهنگ  پهلـــوانی

مراسم باشکوه روز ملی فرهنگ پهلوانی (17 شوال) و روز جهانی المپیک(23ژوئن) با حضور ملی پوشان تکواندو برگزار شد.

ایــن رویــداد فرهنگى بــه ابتکار 
فدراسیون تکواندو و با حضور اعضاى 
تیم هاى ملى و کادر فنى دختران و 
پســران در رده هاى سنى نونهاالن، 
نوجوانان و بزرگســاالن بــا نمایش 
آیین هاى پهلوانى ایران (ثبت میراث 
معنوى یونســکو) در زورخانه شهید 

اژدرى جماران صورت گرفت.
دکتر سیدنصراهللا سجادى سرپرست 
کاروان ایــران در بازى هاى المپیک 
2020 - توکیو، سیدمحمد پوالدگر 
رییس فدراســیون تکواندو ، مسعود 

بیــن المللــى کمیتــه المپیک) به 
حاضران اعطا گردید.

در بخش دیگــر این برنامه، آذرنوش 
رییس سازمان بســیج ورزشکاران و 
میرجلیلى رییس تربیت بدنى بسیج 
با ارائه نقدیرنامه با امضاى مشترك به 
مناسبت 17شوال (روز قشر بسیج) 
از اهتمام ویژه فدراسیون تکواندو به 

امور فرهنگى تجلیل کردند.
همچنین انجمــن حامیان فرهنگ 
و مــرام پهلوانى نیز ضمــن معرفى 
فدراسیون تکواندو به عنوان برترین 

امینى دبیرفدراسیون و فرهاد طلوع 
کیان(رییس انجمن حامیان فرهنگ 
و مــرام پهلوانــى) در ســخنانى به 
آموزش مضامین فرهنگ پهلوانى و 
نهضت المپیزم با هدف تقویت عرق 
ملى و هویت ایرانى اعضاى تیم هاى 

ملى پرداختند.
در ادامه نیز گواهــى حضور در این 
برنامــه فرهنگــى و تقدیــر از کلیه 
شرکت کنندگان به امضاى مشترك 
دکتر صالحى امیرى (رییس کمیته 
ملى المپیــک) و توماس باخ (رییس 

فدراسیون مروج فرهنگ پهلوانى از 
پوالدگر تجلیل کــرد و نماد یادبود 
مــرام پهلوانى نیز بــه دلیل حمایت 
هاى دکتر سجادى از ترویج فرهنگ 

پهلوانى به وى اهدا شد.
در پایان نیز به دلیل استقبال خوب 
ملى پوشــان از این مراسم، پوالدگر 
اعالم کرد که برنامــه هاى فرهنگى 
فدراســیون تکوانــدو بــا عنایت به 
اهمیــت این حوزه در ســال قبل از 
المپیک با قوت بیشترى تداوم خواهد 

یافت.
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مراسم تجلیل از مدال آوران بازی های آسیایی 2018 برگزار شد

طى این مراسم از کادرفنى تیم ملى 
تکواندو، میرهاشــم حسینى (طال)، 
ســعید رجبى (طــال)، امیرمحمد 
بخشــى (نقره)، فرزان عاشــورزاده 
(برنز)، کوروش بختیار (نقره)، ناهید 
کیانى (برنز) و مرجان سلحشــورى 
(نقــره) افتخارآفرینان تکواندو ایران 
در بازى هاى آسیایى 2018 – جاکارتا 
با اهداى لوح و جوایز تقدیر و تجلیل 

به عمل آمد.
دکتر مســعود ســلطانى فر در آیین 

مراسم تجلیل از ورزشــکاران ایران در بازی های آسیایی و پاراآســیایی 2018 که با ثبت مدال های فراموش نشدنی 
افتخارآفرینی کردند، روز 11 خردادماه با حضور دکتر روحانی رییس جمهور کشــورمان، دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان، روســای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران مدال آور در سالن اجالس 

سران برگزار شد.

در المپیک آرژانتین بود.
وزیر ورزش و جوانــان ادامه داد: ما 
توانستیم بعد از مدت ها در مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا دو تیم پرسپولیس 
و استقالل به این رویداد راه یابند که 
در نهایت پرسپولیس توانست تا پاى 
فینال راه یابد. همچنین در رشــته 
هاى وزنه بردارى، فوتسال، والیبال، 
تکواندو، ووشو و دیگر رشته ها نتایج 
استثنایى کسب کنیم و امیدواریم این 

موفقیت ها استمرار یابد.

تجلیل از مدال آوران به موفقیت هاى 
ورزشى ایران در ســالى که گذشت 
اشــاره کرد و گفت: 97 سال پربار و 
موفقیت آمیزى بــراى ورزش ایران 
در عرصه جام جهانــى، رویدادهاى 
آسیایى و پاراآسیایى و جام ملت هاى 

آسیا بود.
وى افــزود: یکى از ایــن موفقیت ها 
کســب مقــام ســومى ایــران در 
پاراآسیایى جاکارتا براى نخستین بار 
و همچنین کسب رتبه هفتم جوانان 

دکتر سلطانى فر امسال و سال آینده 
را براى ورزش ایران سال بسیار مهمى 
توصیف کرد و گفت: امسال در سال 
کسب سهمیه به سر مى بریم و شرط 
حضور مــا در المپیک 2020 حضور 
در رویدادهاى کســب سهمیه است. 
امیدواریــم ورزشــکاران و قهرمانان 
بتوانند نتایج متفاوت ترى نسبت به 
دوره هاى گذشــته در توکیو کسب 
کنند تا این موفقیت ها استمرار یابد.

با حضور دکتر روحانی؛
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تقدیر از فدراسیون تکواندو به منظور حمایت از طرح اهدای عضو
مراسم جشن شــفا و بزرگداشت روز 
ملى اهــداى عضو، اهــداى زندگى با 
حضور جمعى از مســئوالن، صاحب 
نظران و اســاتید حوزه اهــدا و پیوند 
اعضا و خانواده هــاى اهداکنندگان، 
هنرمندان، ورزشکاران و پیشکسوتان 
روز 30 اردیبهشــت ماه در تــاالر ابن 
سینا دانشکده پزشکى دانشگاه شهید 

بهشتى برگزار شد.
على والیتى رییس بیمارستان مسیح 
دانشورى با اهداى تندیس به مسعود 
امینى سرپرســت دبیرى و نماینده 
فدراســیون تکواندو در این مراســم 
از همکارى و حمایت فدراســیون با 
این مجموعه در قالــب طرح «نفس 
قهرمــان» و عضویت بیــش از 500  
تکواندوکار دارنده کارت اهداى عضو 

تقدیر و تشکر به عمل آورد.
همچنین لوح تقدیرى توسط کیمیا 
علیزاده نخســتین بانوى مــدال آور 

المپیکى ورزش ایران به خانواده هلیا خوش نهاد تکواندوکار 13 ساله گیالنى کشورمان که با اهداى اعضاى خود به 3 بیمار جان دوباره بخشید، اهدا شد.
زهرا باغبان دیگر هوگوپوش 13 ساله شیرازى بود که سال گذشته خانواده وى در اقدامى خداپسندانه و انسان دوستانه اعضاى او را اهدا کردند تا جان دوباره اى به بیماران 

نیازمند ببخشند که در این مراسم از تمبر اختصاصى هلیا و زهرا نیز رونمایى شد.
در ادامه نیز 200 پیوند کارت براى تکواندوکارانى که در طرح نفس قهرمان ثبت نام کرده بودند، اهدا شد.
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عضویت 33 ایرانی در اتحادیه تکواندو آسیا

حیات دوباره چهار 
بیمار با اهدای عضو 

دختر تکواندوکار

تقدیر مرکز آموزش جهانی تکواندو از ایران

سیدمحمدپوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان نیز از سال 2008 عنوان 
نایب رییسى اتحادیه تکواندو آسیا را برعهده دارد، پیش از این نیز زهرا سروى به 
عنوان نایب رییس بانوان اتحادیه تکواندو آسیا و حافظ مهدوى به عنوان نایب رییس 

کمیته داوران ATU منصوب شده بودند.
اســامى اعضاى جدید کمیته هاى مختلف اتحادیه تکواندو آسیا به شرح زیر مى 

باشد:
کمیته فنى: غالمحسن ذوالقدرى - سیروس رضایى – محمدامین نامجو

کمیته بانوان: زهرا سروى 
کمیته مربیان: فریبرز عســکرى - بیژن مقانلو – سیدنعمت خلیفه - محمدرضا 

زوار – وحید عبداللهى – مهدى بى باك - مهرو کمرانى - فاطمه اسدپور 

هلیا خوش نهاد تکواندوکار نونهال 13 ساله گیالنى به دلیل ایست قلبى به کما رفت 
و پس از آن دچار مرگ مغزى شد .

پس از گذشــت ده روز خانواده وى در اقدامى خداپسندانه و انسان دوستانه قلب، 
کلیه ها و کبد او را اهدا کردند تا جان دوباره اى به بیماران نیازمند ببخشند.

در متن  پیام تقدیر آمده است؛
مرکز آموزش جهانى کوکى وان در راستاى برگزارى دوره هاى بین المللى مربیگرى 
در ایران که به بهترین شــکل برگزار و به پایان رســید، صمیمانه از زحمات شما 

قدردانى مى کند.
سمینار و کارگاه هاى آموزشى، کنفرانس، سخنرانى ها و آزمون هاى مرتبط به منظور 
برگزارى هرچه بهتر این دوره ها بسیار مهم بود که توانمندى شما در مدیریت، این 
شرایط را فراهم آورد و قطعا بدون حمایت و مســاعدت شما، ما قادر به برگزارى 

کمیته داوران: حسینعلى نظرى (پومسه) – حسین حسین زاده (کیوروگى) – احمد 
اخالقى (پومسه) - زهرا افتخارى (پومسه) - سیده مرجان طاهرى (کیوروگى) 

کمیته دانشجویان: اصغر رحیمى - سیدمهرداد رکنى
کمیته قضایى: محمد احسنى فروز - فرهاد رستم شیرازى

کمیته پارالمپیک: مسعود لشکرى - پیام خانلرخانى
کمیته رسانه ها: حسن شکریان – علیرضا مددى

کمیته آموزش: هادى افشار
کمیته ورزشــکاران: یوسف کرمى- کیمیا علیزاده – ســجاد مردانى – میرهاشم 

حسینى – فرزان عاشورزاده

موفق این دوره ها نبودیم.
در پایان، بار دیگر از مهمان نوازى و میزبانى شما صمیمانه تشکر مى نمایم و امیدوارم 

بتوانیم این دوره ها را همچنان با همکارى جنابعالى برگزار نماییم.
گفتنى است؛ تاکنون چهار دوره مربیگرى بین المللى، بهمن ماه سال 1392، مهرماه 
سال 1395، اسفندماه سال 1396 و 1397 در فدراسیون تکواندو کشورمان برگزار 

شده است.

با پیشنهاد فدراسیون تکواندو ایران و با حکم "کی سوك لی" رییس اتحادیه تکواندو آسیا، 31 ایرانی به مدت یک  سال 
در 10 کمیته ATU منصوب شدند.

"کو کوانگ مون" رییس آموزش مرکز آکادمی کوکی وان، پس از برگزاری موفق دوره های مربیگری در ایران، طی پیامی از 
فدراسیون تکواندو کشورمان تشکر و قدردانی کرد.
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حضور خلیفه در دوره تربیت مدرس فدراسیون جهانی تکواندو

داوران ایرانی تکواندو در کمپ آموزشی بازی های المپیک 2020 توکیو

برای قضاوت در بازی های پارالمپیک؛

مهدوی و بهاری در جمع 50 داور برتر پاراتکواندو جهان قرار گرفتند

دومین دوره تربیت مدرس فدراسیون جهانی تکواندو از روز 24 خردادماه به مدت 3 روز در "ووشی" چین آغاز برگزار شد.  

کمیته داوران فدراسیون جهانی به منظور انتخاب 30 داور برتر جهان برای قضاوت در بازی های المپیک 2020 – توکیو کمپ های 
آموزشی را در سطح 5 قاره جهان برگزار کرد.

مهدوی و بهاری در جمع 50 داور برتر پاراتکواندو جهان قرار گرفتند

ســیدنعمت خلیفه مربى توانمند تکواندو 
کشورمان در این دوره حضور پیدا کرد.

اســاتیدى که در این دوره حضور داشتند 
جــواز تدریــس در دوره هــاى مربیگرى 
فدراســیون جهانى، دوره هاى همبستگى 
کمیتــه بین المللــى المپیــک و کلیــه 

برهمیــن اســاس 260 داور بین المللــى 
از 5 قــاره براى حضور در مرحله نخســت 
این آموزش ها انتخاب شدند؛ پیش از این 
کمپ هاى دیگرى در قاره هاى آمریکا، اروپا 

و آفریقا برگزار شده بود.
داوران در این کالس ها تســت هاى فنى، 
جسمانى و پزشــکى را پشت سر گذاشتند 
و در نهایــت 50 داور انتخاب شــده که تا 
زمان باقى مانده تا المپیک در مســابقات 
مهم به قضاوت مى پردازند و در نهایت 30 

کمیته داوران فدراســیون جهانى بــه منظور انتخــاب داوران براى قضاوت در 
بازى هاى پارالمپیک 2020 – توکیو از 6 خردادماه به مدت 3 روز کمپ آموزشى 
را با حضور 140 داور بین المللى از سراســر جهان برگزار کرد که داوران در این 

کالس ها تست هاى فنى، جسمانى و پزشکى را پشت سر گذاشتند.
حافظ مهدوى، شــهرام اربابى، عبدالرضــا بهارى، على باوقار و ســیده مرجان 
طاهرى از سوى فدراسیون جهانى براى شرکت در این کمپ دعوت شده بودند 
که در نهایت از میان این جمع مهدوى و بهارى موفق شــدند در جمع 50 داور 

برتر جهان قرار بگیرند.
نفرات انتخاب شــده باید در رویدادهاى آتى و کســب ســهمیه پارالمپیک به 
قضاوت پرداخته و توانایى خود را ثابت کرده تا در جمع 30 داور قضاوت کننده 

در بازى هاى پارالمپیک 2020 – توکیو قرار بگیرند.

کارگاه هــاى دانش افزایــى و آموزش در 
رویدادهاى فدراســیون جهانــی تکواندو 

کسب کردند.

داور (15 مرد – 15 زن) مشــخص و راهى 
توکیو مى شوند.

کالس آموزشــى براى بــراى داوران قاره 
آسیا و اقیانوســیه نیز از 29 فروردین ماه 
تا یکم  اردیبهشــت ماه در "ووشى" چین 
برگزار شــد که از ایران حافــظ مهدوى، 
شــهرام اربابى، عبدالرضا بهــارى، حمید 
نصرى نژاد و بدرى اســدى براى حضور در 

این کمپ دعوت شده بودند.



مجله تکــوانــدو
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سرپرست دبیری فدراسیون تکواندو منصوب شد

تدریس کرمی در سمینار آموزشی کیوروگی تونس

طی حکمی از سوی سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، مجید نیری به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون 
منصوب شد.

مجید نیرى دانشجوى دکترى رشته تربیت 
بدنى، مربى بیــن المللــى و داراى کمربند 
مشکى دان 6 مى باشــد. وى پیش از این به 
عنوان رییس کمیته تحقیقات و پژوهش و از 
آذر ماه سال گذشته سرپرست کمیته آموزش 

فدراسیون بود. 

سمینار آموزشى کیوروگى تونس از 27 تا 29 
تیر ماه برگزار شد. از سوى فدراسیون تکواندو 
تونس از یوسف کرمى قهرمان پرآوازه تکواندو 
کشورمان که برنز المپیک 2004 لندن، 2 طال 
بازى هاى آسیایى، 2 طال و 2 برنز جهانى، یک 
طال و 2 نقره قهرمانى آسیا و .... را در کارنامه 

پیش از این مسعود امینى سرپرست دبیرى 
فدراسیون را به عهده داشت که طى حکمى 
به عنوان معاون و رییس ســازمان فرهنگى 
ورزشى اجتماعى شهردارى اهواز منصوب و 

مشغول به کار شده است.

دارد،  بــراى تدریس در ایــن دوره دعوت به 
عمل آمد.

پیش از این نیز کرمى در سمینارهاى مختلفى 
به میزبانى کشــورهاى کــره جنوبى، چین، 
مجارستان و صربســتان به تدریس پرداخته 

است.

حضور افشار و بهشتی در دوره آموزشی جهانی اساتید تکواندو

این دوره آموزشــى طى 4 هفته با همــکارى وزارت فرهنگ و کوکى وان 
کره جنوبى در راستاى گســترش فرهنگ تکواندو در میان تمامى اقشار 
جامعه برپا شــد که از ایران هادى افشار و حســین بهشتى در این دوره 

حضور پیدا کردند.
گفتنى است؛ سال گذشته نیز این دوره آموزشى برگزار شد که مهدى بى 

باك و یوسف کرمى در آن شرکت کردند.

دوره آموزشی جهانی اساتید تکواندو در سال 2019 توســط آکادمی جهانی تکواندو(کوکی وان) از 31شهریورماه تا 
26 مهرماه در "موجو" کره جنوبی برگزار شد. 
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کرمی به عنوان مشاور فدراسیون تکواندو منصوب شد

محمد کرمى که پیش از این به مدت 14 ســال ریاســت سازمان لیگ 
هاى تکواندو را برعهده داشت با توجه به قانون ممنوعیت به کارگیرى 

بازنشستگان از این سمت کناره گیرى کرد.
با توجه به تجربــه و خدمات ارزشــمند، کرمى با حکم ســید محمد 
پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو به عنوان مشــاور فدراســیون در 

سازمان لیگ منصوب شد.

احسنی فروز به عنوان رییس کمیته آموزش منصوب شد

در حکم پوالدگر به احسنى فروز آمده است:
با توجه به برنامه هاى کوتاه مدت آموزشــى فدراســیون از جمله برگزارى دوره هاى 
مربیگرى در قالب طرح هاى پودمانى دانشــگاهى و همچنین برنامه هاى بلند مدت 
براى انجام امور آموزشــى فدراســیون به صورت آکادمیک و مبتنى بر نظام آموزشى 
روز و با استفاده از امکانات مرکز آموزش علمى کاربردى تکواندو، به موجب این حکم 

به عنوان رییس کمیته آموزش فدراسیون منصوب مى شوید.
پیش از این مجید نیرى دبیرى کمیته آموزش را برعهده داشــت که با انتصاب وى به 
عنوان سرپرست دبیرى فدراسیون، احسنى فروز ریاست این کمیته را برعهده گرفت.

احسنى فروز داراى مدرك دکتراى حقوق خصوصى اســت؛ 11 سال ریاست کمیته 
قضایى فدراســیون تکواندو را برعهده داشته اســت و به مدت سه سال و نیم نیز دبیر 
فدراســیون بود. وى هم اکنون به اســتناد تبصره 2 قانون ممنوعیــت به کارگیرى 

بازنشستگان مشغول به خدمت شده است.

سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان با صدور حکمی محمد احسنی فروز را به عنوان رییس کمیته 
آموزش فدراسیون منصوب کرد.

عضویت خلیفه در کمیته آموزش فدراسیون جهانی

با حکمى از سوى دکتر "چو" رییس فدراسیون جهانى تکواندو 
سید نعمت خلیفه به مدت دو سال به عضویت کمیته آموزش 

فدراسیون جهانى منصوب شد.
براى عضویت در کمیته آمــوزش 5 مربى از میان بهترین هاى 
دنیا انتخاب شدند که این انتخاب براساس موفقیت کسب شده 
این نفرات در دومین دوره تربیت مدرس فدراســیون جهانى 

تکواندو صورت گرفته است.
خلیفه از مربیان توانمند کشــورمان است که مدرك دکتراى 
تربیت بدنــى و علوم ورزشــى و عضو هیات علمی دانشــگاه 
دارد و بارها در میادین مختلف آســیایى و جهانى براى ایران 

افتخارآفرینى کرده است.



فروردین- شهریور 1398      شماره 11420

www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.irwww.Taekwondo.irwww.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir www.Taekwondo.ir

حبیب نژاد به عنوان رییس هیات تکواندو آذربایجان غربی انتخاب شد

مجمع انتخاباتى هیات تکواندو اســتان آذربایجان غربى روز 9 تیرماه با حضور 
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، پورایراندوست معاون ورزشى 
اداره کل ورزش و جوانان استان، مرتضى ساوه ششمکى نماینده وزارت ورزش 
و جوانان، آرش فرهادیان رییس امور اســتان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و 

سایر اعضاي مجمع در ســالن جلسات استادیوم شهید شمسى پور برگزار شد.
عباس عســگرى و محمدعلى حبیب نژاد کاندیداي انتخاباتی به منظور کســب 
عنوان ریاســت هیات تکواندو اســتان آذربایجان غربى بودند؛ با توجه به اینکه  
ابهاماتــى به لحاظ قانونى(قانــون منع به کارگیرى بازنشســتگان و عدم مجوز 
کاندید شــدن معاونین مدیرکل ورزش و جوانان اســتان) در خصوص این دو 
کاندید وجود داشــت مقرر گردید انتخابات برگزار و در ادامــه به منظور تایید 
نهایى و پیش از صدور حکم رییس منتخب از مراجع ذیصالح اســتعالم گرفته 

و سپس نسبت به صدور و ابالغ حکم مسئولیت اقدامات الزم صورت پذیرد.
محمد على حبیب نژاد 11 راى را به خود اختصاص داد و به عنوان رییس هیات( 
تا اخذ تائید عدم وجــود موانع قانونى و ابهامات مطرح شــده در خصوص وى)

انتخاب شد. عسگرى نیز 6 راى کسب نمود.

طالبی رییس هیات تکواندو کیش شد

قنبری رییس هیات تکواندو استان همدان باقی ماند

سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان ضمن 
تقدیر از زحمات چندین ساله "مرتضى پورآذرى" رییس سابق 
هیات تکوانــدو جزیره کیش، طى حکمــى محمدرضا طالبى را 
به مدت 2 ســال به عنوان رییس هیات تکوانــدو جزیره کیش 

منصوب کرد.

مجمع انتخاباتى هیات تکواندو اســتان همدان روز 14 اردیبهشــت ماه با حضور سیدمحمد 
پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان استان، 
داریوش هاشــمى نماینده وزارت ورزش و جوانان، آرش فرهادیان رییس امور اســتان ها و 
مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضاي مجمع در ســالن جلسات استادیوم شهید شمسى 

پور برگزار شد.
پیش از این مجمع انتخابى روز 25 اســفندماه ســال گذشته برگزار شــد و احسان قنبرى و 
رســول فروغى کاندیداى انتخاباتى این هیات هرکدام 8 راى کسب کردند؛ برهمین اساس با 
توجه به راى مساوى دو کاندید، سرپرســت براى این هیات تعیین و مجمع نیز مجددا امروز 

پیگیرى شد.
در پایان احســان قنبرى کاندیداى ریاست این هیات ورزشــى با کسب 14 راى از 16 آراى 

ماخوذه به مدت 4 ســال به عنوان رییس هیات تکواندو استان همدان باقى ماند.
رسول فروغى دیگر کاندیداي انتخاباتی به منظور کسب عنوان ریاست هیات تکواندو استان 

بود که 2 راى را به خود اختصاص داد.
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حسین زاده به عنوان رییس هیات تکواندو خراسان رضوی انتخاب شد

مجمع انتخاباتى هیات تکواندو استان خراســان رضوى روز 23مردادماه با حضور 
سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، علیرضا باقرى نماینده وزارت ورزش 
و جوانان، امیر زارعى معاون ورزشى اداره کل ورزش و جوانان استان، آرش فرهادیان 

رییس امور استان ها و مجامع فدراسیون تکواندو و سایر اعضاي مجمع برگزار شد.
حسین آیینه چى، مهدى ظریف منادى، هاشم قربانى، مرتضى گلمکانى، هادى 
محمد دوست، محمدرضا حسین زاده، حسین حسین زاده، سید عباس روحبخش، 
سیدمهدى مرتضوى، محمدرضا مقدسى، سیدمحمدعلى فاطمى نسب، محمدرضا 
على محمدى، محمد ابدالى، على اکبر عطاردى، حمیدرضا سلیمى و مجید صمدى 
حکاك کاندیداي انتخاباتی به منظور کســب عنوان ریاست هیات تکواندو استان 
خراسان رضوى بودند که با انصراف 14 کاندیدا در نهایت حسین زاده، گلمکانى و 

صمدى با هم به رقابت پرداختند.
در پایان این انتخابات، حسین حسین زاده با کسب 14 راى از مجموع 17 راى به 

مدت 4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان انتخاب شد.
گفتنى است؛ جواد محسنیان پیش از این سرپرستى هیات را برعهده داشت.

بریمانی رییس هیات تکواندو مازندران شد

مراسم تقدیر از مربیان تکواندو برگزار شد

مجمع انتخاباتــى هیات تکواندو اســتان مازنــدران روز 28مردادمــاه با حضور 
ســیدمحمد پوالدگر رییس فدراســیون تکواندو، علیرضا باقــرى نماینده وزارت 
ورزش و جوانان، حبیب حســین زادگان مدیر اداره کل ورزش و جوانان اســتان، 
آرش فرهادیان رییس امور اســتان ها و مجامع فدراســیون تکواندو و سایر اعضاي 

مجمع برگزار شد.
حسن امینى، داریوش کالیى، حسین بریمانى، ســعید نجفدرى، یوسفعلى حاجى 
پور، محمد زمانى، افشین میرکیانى، حمیدنصرى نژاد و غالمعلى برارى کاندیداي 
انتخاباتی به منظور کســب عنوان ریاست هیات تکواندو اســتان مازندران بودند 
که با انصراف 7 کاندیدا در نهایت حســین بریمانى و ســعید نجفدرى با یکدیگر به 

رقابت پرداختند.
در پایان این انتخابات، حسین بریمانى با کسب 10 راى از مجموع 17 راى به مدت 

4 سال به عنوان رییس هیات تکواندو استان انتخاب شد.

مراســم تقدیر از مربیان تیم هاى ملى و پیشکســوتان تکواندو، به مناسبت گرامیداشت 
روز 12 اردیبهشــت ماه و به منظور ارج نهادن به جایگاه اســاتید در محل جلسات خانه 

تکواندو برگزار شد.
مراسم بزرگداشت روز معلم با حضور سیدمحمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو، زهرا 
سروى نایب رییس بانوان، آرش فرهادیان رییس سازمان تیم هاى ملى تکواندو محسن 
ســترگى رییس هیات تکواندو استان گیالن و فاطمه جاللى مســئول کمیته فرهنگى 

فدراسیون در محل سالن جلسات فدراسیون تکواندو برگزار شد.
محمد اســماعیل آذر پاد، حیدر عقیقى، مرتضــى کریمى، محمد کرمى، حســینعلى 
نظرى، فریبرز عســکرى، علی محمد بســحاق، وحید عبداللهى، محمدحسین کارگر، 
مریم عربى، زهــرا افتخارى، مهرو کمرانــى، فاطمه صفرپــور و ریحانه فوالدى در این 

مراسم حضور داشتند.
در این مراســم با اهدا لوح تقدیر و هدایایى از اساتید حاضر در مراسم تجلیل و قدردانى 

به عمل آمد.


