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حذف لیگبرتریها از جام حذفی باید بررسی شود
رئیسفدراسیونفوتبالازواگذاریبلیتفروشیاینترنتیبهدوباشگاه
استقالل و پرسپولیس خبر داد و گفت :طی نشستی که با مدیران این
دو باشگاه داشتیم ،قرار شد بلیت فروشی اینترنتی رقابتهای لیگ
به دو باشگاه استقالل و پرسپولیس واگذار شود و سازمان لیگ سهم
سودش را از بلیت فروشی دریافت کند.ب ه گزارشایسنا ،مهدی تاج
در جمع خبرنگاران درباره برنامههای تی مملی فوتبال بعد از صعود به
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه ،اظهار کرد :تا امروز هیچ کشوری در آسیا
دیده نشــده که بعد از صعود به جام جهانی دو بازی دوستانه انجام
تیم فوتبال پرســپولیس با پیروزی شیرین مقابل
االهلی عربســتان در مرحله یک چهــارم نهایی
لیگ قهرمانان آســیا به مرحله نیمه نهایی رسید.
پرســپولیس در این مســابقه  ۱۰نفره شــد ولی
دو ضربه پنالتی به دست آورد.
به گزارش مهــر ،تیم های فوتبال پرســپولیس
و االهلی عربســتان در چارچوب دیدار برگشــت
مرحله یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا
از ســاعت  ۱۹:۴۵روز ســه شــنبه در ورزشگاه
محمد بن زاید ابوظبی به مصاف هم رفتند که این
بازی با نتیجه  ۳بر یک به سود پرسپولیس به اتمام
رسید تا نماینده ایران به مرحله نیمه نهایی راه یابد
و حریف الهالل در این مرحله شود.
علی علیپور در دقیقه  ۵برای پرســپولیس گلزنی
کــرد .صالح االمری در دقیقه  ۵۲گل تســاوی را
به ثمر رساند .گادوین منشــا در دقیقه  ۸۲برای
پرسپولیس از روی نقطه پنالتی گل زد .گل سوم
پرسپولیس هم در دقیقه  ۹۴توسط مهدی طارمی
از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
پرسپولیس این بازی را با ترکیب علیرضا بیرانوند،
محمــد انصــاری ،شــجاع خلیل زاده ،محســن
ربیع خواه ،حســین ماهینی ،کمال کامیابی نیا،
محسن مسلمان ،فرشاد احمدزاده ،وحید امیری،
علی علیپور و مهدی طارمی آغاز کرد.
هــر دو تیم از همان ابتــدای بازی هجومی ظاهر
شدند به طوری که در سه دقیقه نخست ،االهلی و
پرسپولیس هر کدام صاحب دو ضربه کرنر شدند.
انتظار هواداران پرســپولیس برای باز شدن دروازه
االهلــی در این مســابقه خیلی طول نکشــید.
علی علیپور با اســتفاده از فضای پشــت مدافعان
و دوندگــی زیــاد توانســت در دقیقــه  ۵برای
پرسپولیس گلزنی کند.
با این حال کمال کامیابی نیا هافبک پرسپولیس
در دقیقه  ۱۱روی بازیکن االهلی مرتکب خطا شد
و با کارت قرمز داور ،از زمین مسابقه اخراج شد تا
پرسپولیس دچار شوک شود .با اخراج کامیابی نیا،
محســن ربیع خواه از دفاع چپ به پست هافبک
منتقل شد و وحید امیری هم عقبتر آمد و در دفاع
چپ قرار گرفت.
هرچند پرسپولیس بعد از  ۱۰نفره شدن هم چند
موقعیت خوب گلزنی داشــت ولی از دقیقه  ۲۰به
بعد فشــار حمالت االهلی بیشتر شد و شاگردان
برانکو ایوانکوویچ بیشــتر به ضــد حمالت روی
آوردند.
بازیکنان پرســپولیس در دقایق پایانی نیمه اول
سعی داشتند بازی را به آرامش بکشانند تا در این
نیمه برنده از زمین خارج شوند .آنها حتی در دقیقه
 ۴۲روی حرکت وحید امیری می توانستند صاحب
موقعیت گلزنی شوند که این فرصت از دست رفت.
پرســپولیس همچنین در یک فرصت خوب دیگر
در دقیقه  ۴۴می توانست توسط فرشاد احمدزاده
و مهدی طارمی به گل برسد ولی این موقعیت هم

دهد .ما برای این که بتوانیم حضور خوبی در جام جهانی
روسیه داشته باشیم ،دو بازی دوستانه هماهنگ شده و
هشت بازی طی درخواست سرمربی تی مملی فوتبال
پیشبینی کردهایم .یک بازی دوستانه با روسیه خواهیم
داشت که خود این کشور هزینه را پرداخت کرده است
و یک بازی هم با توگو که یکی از تیمهای آفریقای جنوبی است که
این هم بنا بر پیشنهاد کارلوس کیروش بوده است زیرا وی معتقد
است که ما در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه به احتمال زیاد با یک تیم

ورزشی

آفریقایی مواجه خواهیم بود و بهتر است با انجام دیدار با
یک تیم آفریقایی خود را برای جام جهانی آماده کنیم.
رییس فدراسیون فوتبال همچنین در مورد جام حذفی و
حذف شدن لیگ برتری در جام حذفی ،اظهار کرد :باید
جام حذفی عین رقابتهای لیگ ،استاندارد برگزار شود.
باید در این زمینه سازمان لیگ به کمک رسانهها سمیناری را برگزار
کند که چرا هشــت تیم لیگ برتر در رقابتهای جام حذفی حذف
شدند؟ این مساله باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد.

ست دوم :ایران  - ۲۳ایتالیا ۲۵

شــروع ســت دوم با برتری ایران همراه بود و
سرویس های خوب ملی پوشان کشورمان باعث
شد سه امتیاز از حریف پیش بیافتند و با همین
برتری وقت استراحت اول را با برتری خودشان
همراه کنند .با این حال در ادامه این ایتالیا بود
که از وقت دوم اســتراحت کم اشتباه تر از قبل
ظاهر شــد در دفاع روی تــور نمایش بهتری از
حریف خود داشــت .درحالی کــه دو تیم روی
امتیاز  ۲۰مســاوی شدند و تا امتیاز  ۲۳هم در
رقابتی پایاپای پیش رفتند اما ایتالیا توانست دو
امتیاز بعدی را بگیرد و ســت دوم را از آن خود
کند.

ست سوم :ایران  - ۲۸ایتالیا ۲۶

تیــم ملی ایتالیا که بعد از واگذاری ســت اول
کمی بهتر شــد و با اشــتباهات کمتری کار را

در روزهایی که بحث حضور زنان در ورزشگاه آزادی داغ شده است ،داورزنی معاون قهرمانی وزارت
ورزش از یک گام رو به جلو برای تحقق این امر صحبت کرد .وی ضمن تایید مسقف شدن بخشی
از ورزشگاه آزادی برای حضور زنان اظهار داشت :این تعامالتی است که بین نجفی شهردار تهران و
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته است که یک بخش از ورزشگاه آزادی برای حضور
زنان مسقف شود.

سرمربی فوالد خوزستان ؛

تاوان جوان شدن داوران را باشگاهها نباید بدهند
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تاریخسازیپرسپولیسدرآسیا
نتیجه ای نداشــت تا نیمه نخست بازی با نتیجه
یک بر صفر به اتمام برسد.
نیمه دوم این مســابقه در شــرایطی آغاز شد که
االهلی سعی در باز کردن دروازه پرسپولیس داشت.
فشار علی علیپور روی دروازه بان االهلی باعث شد
تا این دروازه بان توپ را به اوت بفرستد .زمانی که
بازیکنان االهلی صاحب توپ می شدند ،بازیکنان
پرسپولیس آنها را پِرس می کردند.
در دقیقه  ۵۰سعید الموالید بازیکن االهلی شوت
محکمی به سمت دروازه پرسپولیس زد که توپ با
اختالف کم از دروازه پرسپولیس راهی اوت شد.
بیرانونــد در دقیقه  ۵۱موقعیــت خوبی را از عمر
السومه مهاجم االهلی گرفت.
االهلی سرانجام در دقیقه  ۵۲توانست با ضربه صالح
االمری گل تساوی را وارد دروازه پرسپولیس کند.
پرســپولیس بعد از گل تســاوی جلو کشید .در
دقیقه  ۵۶مهدی طارمی با خطای بازیکن االهلی
در محوطه جریمه سرنگون شد ولی داور اعتقادی
بــه پنالتی نداشــت .این تصمیــم داور اعتراض
شــدید بازیکنان پرســپولیس را در پی داشت و

حسین ماهینی کارت زرد گرفت.
در حالی که پرسپولیس برای به ثمر رساندن گل
برتری جلو کشــیده ،االهلی به دنبال استفاده از
ضد حمالت بود .ضربه صالح االمری در دقیقه ۶۱
از باالی دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.
در دقیقه  ۶۱محسن مسلمان از زمین خارج شد
و بشــار رســن به جای او در ترکیب پرسپولیس
قرار گرفت .در دقیقه  ۶۵هم علی علیپور زمین را
ترک کرد و گادوین منشا وارد زمین شد.
برانکو ایوانکوویچ سومین تعویض خود را در دقیقه
 ۷۷انجــام داد و شــایان مصلح به جای فرشــاد
احمدزاده وارد زمین کرد.
پرســپولیس از دقیقه  78فشــار بیشتری نسبت
روی دروازه االهلی وارد کرد .در دقیقه  ۸۰بازیکن
االهلی مرتکب خطای هند شــد تــا پنالتی برای
پرسپولیس اعالم شود .این خطای هند روی شوت
شایان مصلح به دست آمد و داور هم مدافع االهلی
را به خاطر این هند ،از زمین اخراج کرد.
گادوین منشــا در دقیقه  ۸۲پشت ضربه پنالتی
ایستاد و گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

قدرت نمایی ملی پوشان والیبال در گام نخست

ست اول :ایران  - ۲۵ایتالیا ۱۹

در ســت اول این دیدار شــاگردان کوالکوویچ
نمایش خوب و قابل قبولی داشتند و پس از آنکه
وقت اســتراحت اول را از حریف بردند و تا وقت
استراحت دوم هم پایاپای پیش رفتند ،از امتیاز
 ۱۶بــه بعد فاصلــه را کمی بیشــتر کردند و
 ۱۹بر  ۱۷هم از حریف پیش افتادند .نمایش خوب
ملی پوشــان ایران ادامه داشت و سرویس های
خوب و عملکرد کم اشتباه باعث شد ست اول با
برتری  ۲۵بر  ۱۹تیم ایران به پایان برسد.

بخشی ازورزشگاه آزادی برای زنان مسقف میشود

ورزش جهان

پرسپولیس بعد از این گل توپ را بیشتر در زمین
االهلی نگه داشته است تا فشار از روی دروازهاش
برداشته شــود .باتوجه به  ۱۰نفره شدن االهلی،
این تیم هم نتوانســت موقعیت خطرناکی روی
دروازه پرسپولیس ایجاد کند.
داور مسابقه  ۶دقیقه زمان تلف شده اعالم کرد .در
اولین دقیقه وقتهای تلف شده علیرضا بیرانوند یک
فرصت خوب از تیم االهلی را دفع کرد.
در دقیقه  ۹۳داور دومین پنالتی پرســپولیس را
گرفــت .این خطا روی دومیــن بازیکن تعویضی
برانکو یعنی بشار رســن رخ داد و مهدی طارمی
پشــت این ضربه پنالتی ایستاد .طارمی در دقیقه
 ۹۴گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.
در نهایــت این بازی با نتیجه  ۳بر یک به ســود
پرســپولیس به اتمام رســید تا سرخپوشــان در
مجموع بازی رفت و برگشــت با نتیجه  ۵بر  ۳به
پیروزی برســند و راهی مرحله نیمه نهایی شوند.
پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی به مصاف الهالل
عربستان می رود.

باشکست ایتالیا درجام قهرمانان بزرگ جهان رقم خورد

تیم ملی والیبال ایران نخســتین دیدار خود در
مســابقات «جام قهرمانان بــزرگ جهان» را با
برتری برابر تیــم صاحب نام ایتالیا به پایان برد
تا برای حریفان خط و نشــان بکشد .به گزارش
مهر ،نخســتین دیدار تیم ملی والیبال ایران در
جام قهرمانان بزرگ جهان صبح ســه شنبه در
سالن نیپون گایشــی شهر ناگویا برابر تیم ملی
ایتالیا آغاز شد که در پایان شاگردان کوالکوویچ
با نتیجه  ۳بر  ۲حریف قدرتمند خود را شکست
داد.
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پیش برد ،پس از انکه گیم دوم را از ایران گرفت
در ســت ســوم هم رقابتی نزدیک با شاگردان
کوالکوویچ داشت و در سرویس ها بهتری عمل
کرد اما از امتیاز  ۲۰به بعد دو تیم کامال نزدیک
پیش رفتند و ایران با وجود اینکه دو امتیاز عقب
بــود اما در امتیاز  ۲۲مســاوی کرد .با این حال
رقابت نزدیک دو تیم تا امتیاز  ۲۸ادامه داشت و
در نهایت این ایران بود که ست سوم را به سود
خود تمام کرد.
ست چهارم :ایران  - ۲۹ایتالیا ۳۱

شروع خوب ایتالیا در ست چهارم تاحدودی کار
ملی پوشان ایران را تحت تاثیر قرار داد .حریف
اروپایی با سرعت دادن روی تور امتیازات خوبی
را جمع آوری کرد و تا  ۱۳بر  ۹هم از ایران پیش
افتاد اما ملی پوشــان کشورمان با تالش زیادی
که داشتند این فاصله را کمتر کردند و در امتیاز
 ۱۷به این تیم رسیدند .در ادامه ایتالیا بازهم دو
امتیاز پیش افتاد اما ایران در امتیاز  ۲۱بازهم کار
را به تساوی کشاند و با هوشیاری میالد عبادی
پور  ۲۳بر  ۲۲از حریف پیش افتاد اما بازهم دو
تیم در امتیاز  ۲۴مســاوی شدند تا دوئل دوباره
آغاز شود و در نهایت ایتالیا  ۳۱بر  ۲۹برنده شد

تا کار به ست پنجم کشیده شود.
ست پنجم :ایران  - ۱۵ایتالیا ۱۱

ایتالیایی ها مثل ســه ست قبلی شروع خوبی
در ست پنجم داشــتند و از ایران پیش افتادند
اما بازهم رقابت دو تیم کامال نزدیک دنبال شد
تــا اینکه ایران  ۸بر  ۵از حریف خود پیش افتاد
و بــا دفاع خوب روی تــوپ میالد عبادی پور و
سرویس های خوب سعید معروف در نهایت ست
پنجم را هم با پیروزی پشــت سرگذاشتند و در
نهایت برنده این بازی شدند.

سطح کیفی بازی ایران نسبت به لیگ جهانی
بسیار باال رفته است

سرمربی تیم والیبال ایران گفت :هرچند ایتالیا
اشتباهات زیادی داشت اما عملکرد خوب ایران
در دریافــت و تبدیل توپها به امتیاز از پشــت
خط باعث پیروزی ما شد.ایگور کوالکوویچ پس
از پیروزی سه بر دو تیم والیبال ایران برابر ایتالیا
در نخســتین دیدارش در جام بزرگ قهرمانان
جهان  ،۲۰۱۷درباره کســب این برد ارزشمند
اظهــار کرد:دراین دیدار مــا موفقیت بزرگی را
کســب کردیم و برابر یکــی از قدرتمند ترین

تیمهای اروپا به پیروزی رســیدیم .در شــروع
فصل ما سه بر صفر برابر ایتالیا شکست خورده
بودیم .او ادامه داد :ما با امید و آرزوهای بسیاری
پا به این تورنمنت گذاشــتهایم و به دنبال خلق
شگفتی در برابر تیمهای قدرتمندتر از خود در
جهان هستیم .دراین بازی اولین شگفتی را خلق
کردیــم و این فرصت را داریم تا در برابر برزیل،
آمریکا و فرانسه و ژاپن هم به برتری دست یابیم.
کوالکوویچ تاکید کرد :آمریکا دارنده مدال برنز
المپیک است و برزیل مدال طالی المپیک را در
کارنامه دارد .ژاپن هم جزو تیمهایی است که در
زمین خود بسیار قدرتمندانه بازی میکند و نیز
فرانسه قهرمانی لیگ جهانی را یدک میکشد،
پس ما در هر روز میتوانیم با کسب پیروزی یک
سورپرایز داشته باشیم.
بلنجینی :ایران با شایستگی پیروز شد

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا گفت :هرچند
در ســت چهــارم بتزی خوبــی را ارائه کردیم
ولی موفق به شکســت تیم ایران نشدیم.جیان
لورنزو بلنجینی در نشســت خبری پایان بازی
در مورد عملکرد تیمــش اظهار کرد :از نتیجه
اصال رضایت ندارم .همانگونه که کاپیتان تیم
گفت ،در حالی که فرصت پیروزی در ست سوم
برایمان فراهم بود اما نارحتیم که نتوانســتیم
به برتری دســت یابیم.سرمربی ایتالیا در ادامه
صحبتهایش افزود :در ابتدای ست سوم شروع
خوبی نداشــتیم و هماهنگ نبودیم اما با ارائه
عملکرد مناســب در ســت چهارم امیدوار به
پیروزی در ست پنجم بودیم ولی موفق نشدیم.
بلنجینی در پایان گفت :با این که نتوانســتیم
برابر ایران به پیروزی برســیم امــا ایران واقعا
شایسته این پیروزی بود.تیم ملی والیبال ایران
امروزچهارشنبه در دومین دیدار خود به مصاف
آمریکا می رود که این مســابقه نیز از ســاعت
 ۱۱:۱۰دقیقه به وقت تهران شــروع می شود.
گفتنی است درســایر دیدارها برزیل با نتیجه
3برصفرفرانسه را از پیش رو برداشت.آمریکا هم
با همین نتیجه برژاپن غلبه کرد.

ســیروس پورموســوی گفت :ســال گذشته
مسئولین برگزاری مسابقات اردوی تیم ملی را
بهانه کردند اما امسال مگر اردوی تیم ملی بود
که به این صورت برنامهریزی کردهاند؟
ســیروس پورموسوی در گفتگو با آنا ،در مورد
شکست فوالد خوزستان از ایرانجوان و حذف
از مسابقات جام حذفی گفت« :بازیهای لیگ
برتر در حال حاضر تعطیل اســت و تیمهای
لیگ برتری چند هفته از شــرایط مسابقه دور
بودند در حالی که تیمهای لیگ دسته اول در
کوران مسابقات هستند و بازیکنان این تیمها از
آمادگی بدنی باالیی برخوردار بودند .ما یک گل
از ایرانجوان خوردیم و بچههای ما دیر متوجه
شــدند که باید این گل را جبران کنند که در
نهایت نتوانستند نتیجه بازی را عوض کنند».
پورموســوی با انتقاد از برنامهریزی ســازمان
لیگ برای برگزاری بازیهای لیگ برتر و جام
حذفی افزود« :ســال گذشته نابسامانی زیادی
برای برگزاری مسابقات لیگ داشتیم وقتی هم
که اعتراض کردیم فدراسیون و سازمان لیگ
اردوهای تیم ملی را دلیــل آن عنوان کردند.
اما متاسفانه در این فصل هم شاهد هستیم که
هیچ برنامهریزی خوبی برای مسابقات صورت
نگرفته است .به عنوان مثال فوالد خوزستان 2
هفته اســتراحت کرد و باید در جام حذفی به
مصاف تیمی برود که در کوران مسابقات است.
دوبــاره  4روز بعد از ایــن بازی باید به مصاف
سپاهان در لیگ برویم و دوباره  8روز تعطیل
هستیم .سوال من این است که مگر امسال هم
ارذوی تیــم ملی داریم که آقایان به اینصورت
برنامهریزی کردهاند؟»

وی افزود« :وقتی قرار است فوالد  8روز بعد از
بازی مقابل سپاهان استراحت کند چه دلیلی
دارد که بعد از بازی مقابــل ایرانجوان باید 5
روزه خودش را ریکاوری کند تا مقابل سپاهان
قرار گیرد؟ نه ســپاهان مشکل داشت و نه ما،
پس مسئولین برگزاری میتوانستند استراحت
بیشتری به دو تیم دهند تا یک تیم یک بازی
را در عــرض  4روز و بازی دیگر را در عرض 8
روز برگزار نکند .اکثر مصدومیتهایی که برای
بازیکنان بوجود میآید هم همین مساله است
و بازیکن نمیتواند بدنش را در حالت مسابقه
قــرار دهد که همین نکتــه باعث مصدومیت
میشود».ســرمربی فوالد در رابطه با عملکرد
داوران در هفتههای گذشته لیگ برتر و بازی
جــام حذفی گفت« :اگر بعضی تیمها در حال
حاضر به عملکرد داوران معترض شــدند ما 4
هفته پیش به کمیته داوران هشدار دادیم که
عملکرد داوری در این فصل مناســب نیست.
البته در بازی جام حذفی هیچ مشکلی از سوی
داور نداشتیم اما در بازیهای لیگ اشتباهات
زیادی علیه ما صــورت گرفت .ما قبول داریم
که داوران هم باید جوان شوند اما تاوان جوان
شدن داوران را که نباید باشگاهها بدهند».
پورموســوی در مورد بازی هفته ششم فوالد
مقابل ســپاهان در لیگ برتــر گفت« :هر دو
تیم ســپاهان و فوالد مسابقات جام حذفی را
از دست دادهاند و تنها امید ما لیگ برتر است.
سپاهان تیم قدرتمندی است که به طور حتم
برای جبران شکســت در جــام حذفی مقابل
فوالد قــرار میگیرد اما ما هم با انگیزه زیادی
به مسابقات برمیگردیم».

مهسا جاور ؛

جیونگا حفظ شود در جاکارتا می درخشیم

ملی پــوش تیم روئینــگ بانــوان گفت:اگر
فدراســیون جیوگا را حفظ کند میتوانیم در
بازیهای آســیایی جاکارتا 2018نتایج خوبی
بگیریم و بدرخشیم.مهســا جــاور ملی پوش
تیم روئینگ بعد از کسب مدال طال تیمی در
مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند به آنا گفت:
«خدا را شکر مسابقات خوبی برگزار شد و تیم
ایران با کســب  8مدال و عنوان نایب قهرمانی
توانست بعد از  10سال باز هم موفقیتهایش
را در روئینگ قهرمانی آسیا تکرار کند».
وی ادامــه داد« :زمانی که جیوگانیک به ایران
آمد این قول را به فدراســیون داده بود که در
این رقابتها بهترین عملکرد را داشــته باشد
و خوشــبختانه همین اتفاق هم افتاد چرا که
تیم ایران از نظر مدالی تنها یک مدال اختالف
با چین تیم قهرمانداشــت و این خودش یک
موفقیت بزرگ برای ما محسوب می شود».
ملی پوش طالیــی روئینگ بانــوان در مورد
وضعیت روئینگ در ایران اظهار کرد« :روئینگ
پتانسیل باالیی دارد و با وجود مربی کاربلدی
چون جیوگانیک به طور حتم ما راه پیشرفت
را خیلی زود طی میکنیم البته به این شــرط
که تجهیزات مورد نیاز در این رشــته برای ما
فراهم شود .در همین رقابتهای قهرمانی آسیا
متاســفانه برخی رشتهها از نظر قایقی شرایط
خوبی نداشتند و قایقهایشان از حد استاندار
سنگینتر بود که این کار را برای روئینگ بازان
سخت کرد ،ما ماه هاســت که در اردوی تیم
ملی با شــرایط ســخت تمرین کرد ه بودیم و

خیلی سخت بود که در روز مسابقه قایقهایی
به ما داده بودند که ســنگینتر از حد استاندار
بود در حالی که کشورهای دیگر بر روی چند
گرم سنگینی قایق هم حساس هستند».
وی عنــوان کــرد« :ابزار هر قایقــران ،قایقی
است که باید در اختیارش گذاشته شود و اگر
تجهیزات نباشــد کار به مراتب سخت خواهد
شــد .متاسفانه ما در رقابتهای قهرمانی آسیا
این مشکالت را داشتیم و حتی ارنجهای اصلی
ما قایق مورد نیازشــان موجود نبود اما با همه
این ســختی ها جیوگانیک به قدری حرفه ای
کار کرد که موفق به کسب  8مدال شدیم .او به
هیچ عنوان اجازه نداد قایقرانان به دلیل شرایط
قایق هایشان از نظر روحی و روانی بهم بریزند.
البته خودش به شــدت از این موضوع ناراحت
بــود اما با این حال به عنوان یک مربی کاربلد
و روانشــناس در این مسابقات ملی پوشان را
حمایت کرد .البتــه جیوکانیگ حق دارد که
از این موضوع ناراحت باشــد به هر حال قایق
مهمترین نیاز هر قایقران اســت و اگر تامین
نشود و یا مشــکالتی داشته باشد همه کار ما
را تحت تاثیر قرار می دهد».
این ملی پــوش روئینگ بانوان در ادامه تاکید
کرد« :به طــور حتم اگر فدراســیون جیوگا
را حفظ کند میتوانیم در بازیهای آســیایی
جاکارتا  2018هم نتایج خوبی بگیریم .روئینگ
ایران با حضور این مربی حرفه ای در چندسال
آینده متحول خواهد شد و امیدوارم مسئوالن
هم توجه ویژه به قایقرانی داشته باشند».

تقبیح حرفهای آزمون از سوی کمیته ضد دوپینگ

حرفهای سردار مغرضانه و غیرکارشناسانه است

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری
به شایعات اخیر پیرامون کورس اسبدوانی تهران
واکنش نشان داد.به گزارش ورزش سه ،چند روز
قبل بود که سردار آزمون ،مهاجم تیم ملی فوتبال
ایران درباره اتفاقات مشکوک در کورس اسبدوانی
تهران متنی را منتشــر کرد .او در این اظهارنظر
درباره دوپینگ اسب ها هشدار داده بود .صحبت
های آزمون که خودش در ســوارکاری فعالیت
میکند و در چند مرحله از کورس تهران اسب
او شرکت داشته ،باعث واکنش فدراسیون شده
اســت .بعد از چند روز علی حســینی ،رئیس
کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری
در واکنش به اظهارات ســردار آزمون بیانیه ای
را در اختیار ورزش ســه قرار داده اســت .متن
این بیانیه را در ادامه می خوانید :بدینوسیله در
خصوص برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و
گاه مغرضانه مطرح شــده در روزهای اخیر یک
بار دیگر خالصه ای از فرآیند مبارزه با دوپینگ
در مسابقات اسبدوانی به استحضار عالقه مندان
و اسب دوستان پاک نیت می رسد :نمونه گیری
از اسبها جهت آزمایشات دوپینگ توسط دکتر
دامپزشک اعزامی از سوی فدراسیون سوارکاری
و نیز در حضور مالک ،مربی و یا نماینده اســب
انجام پذیرفته و ظروف نمونه گیری از شــرکت
های مورد تایید مجامع بین المللی که تنها بدین

منظور تولید می شود ،انجام می گردد .مراحل
نمونه گیری ،کدگذاری و پلمپ نمونه ها با حضور
مالک ،مربی یا نماینده ایشان انجام و اثر انگشت
ایشــان بر روی کلید کد نمونه نزد فدراسیون
ســوارکاری حفظ می گردد.ســپس نمونه ها
بوســیله پســت  DHLبه یکی از معتبرترین
آزمایشــگاههای مورد تاید فدراســیون جهانی
اسبدوانی در خصوص ردیابی داروهای ممنوعه
در اســب ارسال می شود .در این روند نمونه ها
با کدهای تکرارنشدنی بسته بندی و ارسال می
گردد و هیچ مقامی اعم از افراد و یا آزمایشــگاه
هیچ گونه شــناختی از هویت اســب ،مالک یا
مربی آن ندارد .تنها یک شــماره همراه با نمونه
به آزمایشــگاه فرستاده می شود که پس از طی
مراحل آزمایش کد نمونه ها توسط آزمایشگاه به
فدراسیون فرستاده و پس از رمزگشایی به اطالع
همگان رسانده می شود .همچنین الزم به ذکر
اســت از نظر فدراسیون سوارکاری هیچ تفاوتی
بین افراد اعم از معروف و سرشناس و یا گمنام
نبوده و نخواهد بود و قانون برای همگان یکسان
اجرا می شود.کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون
ســوارکاری همواره بر این عقیده بوده است که
نظارت قانومند بر این روند موجب افزایش اعتماد
افرادی می گردد که با نیت خیر قصد پیشرفت
ورزشهای سوارکاری در کشور را دارند.

