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سانتر از همه جا
زمان دیدار دوستانه ایران و روسیه مشخص شد

توافقنامه برگزاری دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه از سوی
فدراسیون فوتبال  ۲کشور بسته شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛تیم ملی فوتبال ایران موفق شد با برتری مقابل
ازبکستان صعود خود را به عنوان دومین تیم ملی در جهان به جام جهانی 2018
روسیه قطعی کند.
از همان زمان برنامههای کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران برای آمادهسازی این تیم
به منظور حضور پرقدرت در رقابتهای روسیه آغاز شده و مربیان تیم ملی اقدامات
الزم را آغاز کردند.
در این میان کارلوس کیروش ،سرمربی پرتغالی کشورمان بالفاصله بعد از قطعی
شدن صعود ،در نشست خبری پس از دیدار با ازبکستان اعالم کرد تیمهای ملی فوتبال
ایران و روسیه (میزبان جام جهانی  )2018در دیداری تدارکاتی در تاریخ  18مهرماه
به مصاف هم خواهند رفت.
در این خصوص تمام برنامهها به صورت کلی پیش رفته و خبری از جزئیات برگزاری
این دیدار نبود چراکه توافقنامه برگزاری این دیدار هنوز بسته نشده بود و حتی
مشخص نبود این دیدار در کدام کشور برگزار میشود.
در همین راستا گویا فدراسیونهای دو کشور به تازگی و طی روزهای گذشته
توافقنامه برگزاری این دیدار را امضا کرده و به طور حتم این دیدار در تاریخ  18مهرماه
در کشور روسیه برگزار خواهد شد.

آرای کمیته انضباطی برای تیم های لیگ برتری صادر شد
باشگاه تراکتور به خاطر اتفاقات بازی پرسپولیس جریمه شد.
به گزارش خبرآنالین ،آرای کمیته انضباطی برای تیم های لیگ برتری صادر شد.
*در دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس از سوی تماشاگران تیم
تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیاء به داخل زمین و فحاشی به بازیکن
تیم مقابل صورت گرفت که این تیم به پرداخت  100میلیون ریال جریمه نقدی
محکوم شد.
*در دیدار تیم های استقالل و استقالل خوزستان از سوی برخی هواداران تیم
استقالل اهانت به فدراسیون فوتبال شد که این تیم باید  50میلیون ریال جریمه
نقدی پرداخت کند.
*به دلیل تخلفات کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان در دیدار برابر سایپا  ،این تیم
به تذکر کتبی محکوم شد.همچنین فراز کمالوند ،سرمربی صنعت نفت آبادان به دلیل
اعتراض به عملکرد داور در کنفرانس خبری ،به پرداخت  50میلیون ریال جریمه نقدی
محکوم شد .کمیته انضباطی به سرمربی تیم صنعت نفت آبادان هشدار داد که از انجام
مصاحبه نسبت به تصمیم داوران و مقامات رسمی خودداری کند.

سایپا به دنبال میزبانی از استقالل در ورزشگاه دستگردی
مسئوالن تیم فوتبال سایپا در تالش هستند دیدار این تیم مقابل استقالل در
ورزشگاه دستگردی برگزار شود.
به گزارش تسنیم ،روز جمعه فتاحی ،مسئول مسابقات سازمان لیگ از برگزاری
دیدار تیمهای سایپا و استقالل در ورزشگاه تختی خبر داد تا شاگردان علی دایی
میزبان آبی پوشان در این ورزشگاه باشند.
با توجه به قطعی شدن میزبانی سایپا در ورزشگاه تختی ،حاال مسئوالن این تیم
در حال رایزنی و مکاتبه با استانداری تهران برای برگزاری این دیدار در ورزشگاه
دستگردی به عنوان زمین اختصاصی خود هستند.
رضا درویش ،مدیرعامل باشگاه سایپا با تایید این خبر به خبرنگار ورزشی خبرگزاری
تسنیم اعالم کرد :برگزاری بازی با در ورزشگاه تختی قطعی شده است اما با توجه
به اینکه در گذشته از تیمهای استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه  4هزار نفری کرج
میزبانی کردیم ،عالقمند هستیم در صورت موافقت استانداری و شورای تامین در
ورزشگاه دستگردی میزبان استقالل باشیم.

بسکتبال کاپ آسیا  -لبنان

برتری بسکتبالیستهای ایران برابر سوریه
تیم ملی بسکتبال ایران دومین دیدار خود در رقابتهای کاپ آسیا را با
پیروزی پشت سر گذاشت.
به گزارش تسنیم ،تیم ملی بسکتبال ایران امشب در دومین دیدار خود در مسابقات
کاپ آسیا رودرروی سوریه قرار گرفت و با نتیجه  87بر  63به برتری رسید.
در این دیدار ایران کوارترهای اول ،دوم و چهارم را با پیروزی  28بر  24 ،20بر  12و
 17بر  12پشت سر گذاشت و در کوارتر سوم  19بر  18نتیجه را به حریف واگذار کرد.
شاگردان مهران حاتمی در اولین دیدار خود  101بر  54هند را شکست داده بودند
و یکشنبه برابر اردن به میدان میروند.

سعید عبدولی طلسم را شکست
در جدیدترین ردهبندی برترین فرنگیکاران جهان ،سعید عبدولی دارنده
مدالهای طالی جهان و برنز المپیک در جایگاه دوم وزن  ۷۵کیلوگرم قرار
گرفت.
به گزارش ایسنا ،در جدیدترین ردهبندی ماهیانه برترین فرنگی کاران جهان که از
سوی اتحادیه جهانی کشتی و بر اساس رقابت های قاره ای و تورنمنت های بین المللی
اعالم شده است ،سعید عبدولی دارنده مدال برنز المپیک و نماینده ایران در مسابقات
جهانی پاریس ،در رده دوم برترین فرنگی کاران وزن  ۷۵کیلوگرم جهان جای گرفت تا
پس از مدت ها طلسم حضور یکی از نمایندگان ایران در میان  ۳کشتی گیر برتر اوزان
مختلف رنکینگ جهانی شکسته شود.
رومن والسوف قهرمان وزن  ۷۵کیلوگرم جهان و المپیک از روسیه که پیش از این
همواره در رده نخست رنکینگ این وزن قرار داشت اخیرا به یک وزن باالتر رفته و در
رقابت های قهرمانی کشور روسیه نیز موفق به کسب عنوان اولی وزن  ۸۰کیلوگرم
شد.وی در ردهبندی اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی در رده نخست وزن ۸۰
کیلوگرم جای گرفت .این ردهبندی در آستانه رقابت های جهانی کشتی  ۲۰۱۷که از
 ۳۰مرداد در پاریس برگزار می شود اعالم شده است.

حضور حدادی در مسابقه بینالمللی آلمان
ملیپوشان دوومیدانی کشورمان که راهی مسابقات جهانی لندن شده بودند ،بدون نایب قهرمان المپیک به ایران بازگشتند .به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ،اعضای کاروان دوومیدانی
کشورمان که برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان راهی لندن شدند ،طی روزهای گذشته و در دو گروه به کشور بازگشتند .بازگشت نفرات در حالی صورت گرفت که احسان حدادی در بین آنها
حضور نداشت .حدادی که در گروه خود در لندن نهم شده و از صعود به فینال باز مانده بود ،به منظور شرکت در یک مسابقه بینالمللی به آلمان رفته است و در این کشور حضور دارد .حدادی تنها غایب
کاروان ایران در بازگشت به ایران نبود ،چرا که مجید کیهانی ،رئیس فدراسیون نیز در لندن ماند تا دیداری با «سباستین کو» رئیس فدراسیون جهانی داشته باشد .قرار است کیهانی در این دیدار در
خصوص دریافت برخی از تجهیزات مورد نیاز از جمله تشک و دستگاه «فوتو فینیش» با کو مذاکره کند.

به بهانه اعالم محرومیت دو لژیونرفوتبال ایران

فیفا از فدراسیون فوتبال توضیح خواست

بازتاب محرومیت شجاعی و حاج صفی
در رسانههای جهان
محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی از تیم ملی بازتاب
بسیار گستردهای در رسانههای برتر جهان داشته است.
ب ه گزارشایسنا ،بعد از این که مسعود شجاعی و احسان حاج صفی تصمیم
گرفتند تا تیم باشگاهیشان یعنی پانیونیوس را در رقابتهای لیگ اروپا برابر
نماینده رژیم اشغالگر قدس همراهی کنند ،مسووالن ورزشی ایران و فدراسیون
فوتبال این اقدام را محکوم کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد تا فعال این دو
بازیکن از حضور در تی مملی فوتبال ایران محروم شوند.
خبر محرومیت دو بازیکن ایرانی به سرعت در سایتها و روزنامههای برتر
جهان بازتاب داشت و حتی به تیتر یک این سایتها تبدیل شد .هرچند در
این بین خیلی از سایتهای بیگانه سعی کردند از این شرایط برای خودشان
بهرهبرداری سیاسی کنند .روزنام ه ایندیپندنت و یک شبکه تلویزیونی در آلمان
معتقدند در مساله محرومیت دو بازیکن ایرانی دخالت سیاست در ورزش رخ
داده و به همین دلیل فوتبال ایران باید تعلیق شود و هیچ تیمی از ایران چه
باشگاهی و چه ملی حق شرکت در رقابتهای بینالمللی را نخواهد داشت.
در سال  2006نیز اتفاقی مشابه این رخ داد و در آن جا نیز البیهای
صهیونیستی در آلمان تالش زیادی کردند تا ایران حق شرکت در جام جهانی
آلمان را نداشته باشد ،ولی آنها به هدفشان نرسیدند.
همچنین سایت های معتبر دیگر نظیر فرانکفورتر ،بیلد ،اکیپ ،بی بی سی و
واشنگتن پست نیز به بازتاب این خبر پرداختند.

اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال در موارد متعددی
به برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشارهای سیاسی
اشاره دارد و فدراسیونهای عضو ،متعهد به مستقل
بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی هستند .با
توجه به این موارد ،به نظر میرسد که با اعالم رسمی
محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی ،دوباره
سایه تعلیق بر سر فوتبال ایران افتاده است.
به گزارش ایسنا ،مسعود شجاعی و احسان حاج صفی دو
بازیکن ملیپوش تیم پانیونیوس بعد از همگروهی تیمشان با
مکابی رژیم صهیونیستی ،در بازی رفت در تالویو ،حاضر نشدند
اما برای بازی برگشت ،باشگاه این دو بازیکن را وادار به حضور
در زمین کرد .بعد از این اتفاق ،گمانهزنیهای مختلفی درباره
آینده این دو بازیکن صورت گرفت که در نهایت ،اواخر هفته
گذشته محمدرضا داورزنی ،معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش
و جوانان اعالم کرد که «شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را
زیر پا گذاشتند و دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند».
بعد از این اظهانظر ،رسانههای مختلف جهان از جمله ،AS
نیویورک تایمز ،رویترز و  ...از احتمال تعلیق فوتبال ایران به
دلیل دخالت دولت در این رشته خبر دادند؛ اتفاقی که حدود
 ۱۰سال قبل و با برکناری محمد دادکان از ریاست فدراسیون
فوتبال رخ داد و فیفا هم به سرعت ایران را از حضور در تمام
رقابتهای بینالمللی محروم کرد.

یکی از سخنگوهای فیفا در رابطه با همین موضوع با
خبرگزاری رویترز به صحبت پرداخت و درباره اظهارات
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان ایران درباره مسعود شجاعی و
احسان حاج صفی ،گفت« :ما موضوع را به دقت بررسی میکنیم
و از فدراسیون فوتبال ایران خواستهایم که درباره این موضوع
ل حاضر هیچ اظهارنظری نمیخواهیم
به ما توضیح دهد .در حا 
انجام دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم
ماند».
اساسنامه فیفا در موارد مختلفی فدراسیونها را ملزم به
تبعیت از قوانین کرده که مهمترین آنها عدم دخالت ارکان
سیاسی کشورها در مسائل فوتبالی است و در یکی از بندها
عنوان کرده که این اتفاق برابر با تعلیق از مسابقات بینالمللی
است.
در ادامه نگاهی به اساسنامه نامه فدراسیون جهانی فوتبال
میاندازیم تا جدیت فیفا در برخورد با چنین مواردی مشخص
شود.
** در بند هشتم تاکید شده که نهادها و مقامات رسمی باید
مقررات فیفا را در فعالیتهای خود رعایت کنند و اقدمات آنها
تحت تاثیر شخص سومی نباشد که اشاره به عدم ورود افراد
دولتی و فشارهای سیاسی هم دارد.
 :۸رفتار نهادها ،مقامات رسمی و دیگران
 .۱تمام نهادها و مقامات رسمی باید اساسنامه ،مقررات،

تصمیمات و مجموعه مقررات اخالقی فیفا را در فعالیتهای
خود رعایت کنند.
ز .ادارۀ امور خود به طور مستقل و حصول اطمینان از این
که فعالیت آنها تحت تاثیر هیچ شخص ثالثی نیست ( .با رعایت
مادۀ  ۱۹از این اساسنامه)
 .۳تخلف از پاراگراف یک بند (ز)نیز ممکن است منجر به
اعمال مجازاتها شود؛ حتی اگر نفوذ طرف سوم ناشی از قصور
عضو مربوطه نباشد .هر فدراسیون عضو نسبت به تمام رفتارهای
نهادهای وابسته به خود که ناشی از قصور کلی یا سوءرفتار
عامدانه اعضای خود بوده در قبال فیفا مسئول است.
** اساسنامه فیفا همچنین تاکید دارد که در اساسنامه
کشورهای عضو ،بیطرفی در امور سیاسی و مذهبی و مستقل
بودن از هر نوع دخالت سیاسی رعایت شود.
 :۱۵اساسنامۀ فدراسیونهای عضو
اساسنامه فدراسیونها باید اصول مدیریتی مناسب را رعایت
کرده و به طور خاص ،حداقل ،باید دربردارنده مقررات مربوط
به مسائل زیر باشد:
الف .بیطرفی در امور سیاسی و مذهبی؛
ب .منع کلیه اشکال تبعیض؛
ج .مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی؛
 :۱۹استقالل اعضا و نهادهای آنها
 .۱هر یک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت

تأثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرد.
** در بخش تعلیق نیز فیفا اعالم میکند که اگر فدراسیونی
از عهده تعهدات خود بر نیاید ،شورا بدون نظر کنگره ،فورا تعلیق
یکند.
م 
 :۱۶تعلیق
 .۱کنگره ممکن است یک فدراسیون عضو را تنها براساس
درخواست شورا تعلیق کند .با این وجود ،شورا ،بدون رأی کنگره
ممکن است یک فدراسیون را در صورت تخطی جدی و مکرر از
تعهدات ناشی از عضویتش با اثر فوری تعلیق کند .حکم تعلیق
مصوب کنگره ،تا کنگره بعدی پابرجا میماند مگر این که شورا
چنین تعلیقی را قبل از آن را در این فاصله لغو کند.
 :۶۰اجرای تصمیمات
 .۱کنفدراسیونها ،فدراسیونهای عضو و لیگها باید تصمیمات
اتخاذ شده از سوی ارکان مربوط فیفا که بر طبق این اساسنامه
قطعی بوده و تابع فرجام نیست را به طور کامل رعایت کنند.
با توجه به قوانین متعددی که فیفا در برخورد با ورود
نهادهای دولتی و فشار سیاسی دارد ،فدراسیون فوتبال ایران
برای جلوگیری از تعلیق  -که تبعات آن متوجه تمام فوتبال
ایران از جمله تیم ملی که به جام جهانی رفته و پرسپولیس
که به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده،
میشود  -پاسخ مناسبی را به سواالت ناظران فیفا بدهد تا سایه
تعلیق از سر فوتبال ایران کنار برود.

کاراته جام وحدت و دوستی  -ارومیه

آسیابری و درفشیپور طالیی شدند
علی اصغر آسیابری و هامون درفشیپور با برتری مقابل رقبای خود به مدال
طالی مسابقات جام وحدت و دوستی دست یافتند.
به گزارش تسنیم ،سیزدهمین دوره مسابقات جام وحدت و دوستی از روز جمعه آغاز
شده ،در نخستین روز این مسابقات و در وزن  -60کیلوگرم علی مسکینی با شکست
برابر حریف قزاقستانی در ثانیه های پایانی طال را با نقره عوض کرد.
علی مسکینی ،قهرمان امیدهای آسیا در سال  2017در حالی که تا ثانیههای پایانی از
قصیر آلفسبای حریف قزاق خود پیش بود در یک لحظه مرتکب غفلت شد و با از دست
دادن یک امتیاز در قانون سنشو بازی را واگذار کرد و به مدال نقره رسید.
مسکینی تا پیش از رسیدن به فینال ،میالد تیغی ،کاوه نجفی تبار ،پویان آقایی و
میثم ادهمی را شکست داده بود .در این وزن مهدی رحیمی و میثم ادهمی مشترکاً

سوم شدند.
در وزن  -75کیلوگرم ،علی آسیابری در دیدار نهایی مقابل سرکان یاخچی از ترکیه
دارنده مدال برنز اروپا و  3طالی کاراته وان با نتیجه  5بر یک به پیروزی رسید تا بر
سکوی اول این وزن بایستد.
آسیابری در شرایطی مدال گرفت که تا پیش از رسیدن به فینال تمام  5حریف خود
را با اختالف  8امتیاز از پیش رو برداشت.در این وزن میالد بهمنی و هادی صفیه از ایران
عناوین سوم را از آن خود کردند.
در وزن  -67کیلوگرم  ،هامون درفشی پور با شکست رافیض حسن اف از آذربایجان
به مدال طالی این وزن در سیزدهمین دوره رقابتهای جام وحدت و دوستی در
ارومیه رسید.

درفشی پوربرای طالیی شدن در جام وحدت و دوستی ابتدا علی ییلماز از ترکیه
را مغلوب کرد ،سپس محمد اسماعیل اف از آذربایجان را برد و در ادامه مقابل سعید
علیپور به برتری رسید و در نیمه نهایی برابر اوگور بوراک قهرمان اروپا و قهرمان امیدهای
جهان به پیروزی رسید و به فینال راه یافت.دادیار رهنما و علی ییلماز از ترکیه سوم
مشترک شدند .همچنین در پایان رقابتهای کاتای تیمی ،تیم کاتای ایران با ترکیب
ابوالفضل شهرجردی ،میالد دلیخون و علی زند موفق شد به مدال طالی این دوره از
رقابتها دست یابد.
تیم شاهین با ترکیب سهند اسالمی ،فراز طایفه نجاران و جواد سیف اله زاده بر سکوی
دوم قرار گرفت و تیم دانشگاه آزاد اسالمی با ترکیب امیربهادر تدین ،روزبه روشنی و
سهیل ساجدی فر سوم شد.

کفه سنگین ترازو به نفع بازیکنان برانکو

آمار درخشان پرسپولیس در لیگ قهرمانان

آمار تازهای از عملکرد بازیکنان پرسپولیس در لیگ
قهرمانان آسیا منتشر شده است.
به گزارش خبرآنالین؛ شاگردان برانکو در لیگ قهرمانان آسیا
عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند .در آستانه برگزاری دیدار
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،آماری از عملکرد بازیکنان
پرسپولیس منتشر شده که قابل توجه است.
پرسپولیسی ها با  10گلزده 33 ،شوت در چارچوب8 ،
گلخورده 4 ،کلینشیت 105 ،تکل موفق و  514دوئل موفق ،در
تقابل با االهلی رقیبشان در نیمه نهایی قرار دارند که  14گلزده،
 33شوت در چارچوب 9 ،گلخورده 2 ،کلینشیت 85 ،تکل موفق
و  451دوئل موفق دارند.
تقابلی که به نظر می رسد کفه سنگین تر ترازو به نفع بازیکنان
پرسپولیس باشد .همانطور که عده ای از کارشناسان ورزشی
معتقدند دلیل ادامه دادن وزارت ورزش با علی اکبر طاهری به عنوان
مدیرعامل پرسپولیس همین عملکرد خوب این تیم به خصوص در
لیگ قهرمانان آسیا باشد .عملکردی که باعث شده وزارت ورزش
با وجودی که خیلی طاهری را همسو با سیاست هایش نمی بیند
اما او را به خاطر ارتباط خوبش با برانکو در راس هرم مدیریتی این
تیم نگه دارند .طاهری هم این وعده را به وزارت ورزش داده که

پرسپولیس در این مرحله از االهلی سرتر است و احتمال صعودش
به فینال و در نهایت قهرمانی اش در لیگ قهرمانان آسیا بیشتر از
تیم عربستانی است.
قهرمانی ای که وزیر ورزش هم چند باری در صحبت هایش

به آن اشاره کرده و گفته وقتی تیم ملی کشورمان قدرت اول
آسیا است ،چرا نباید یک تیم باشگاهی ما قهرمان لیگ قهرمانان
باشد؟ اتفاقی که در این دوره از این رقابت ها خیلی دور از ذهن
به نظر نمی رسد.

زیدان  ۳سال دیگر روی نیمکت رئال مادرید میماند
سرمربی فرانسوی رئال مادرید با افزایش حقوق و پاداشهایش ،قرارداد فعلیاش با
کهکشانیها را تمدید میکند.
به گزارش تسنیم و به نقل از آس ،منابع نزدیک به باشگاه رئال مادرید اعالم کردهاند که زینالدین
زیدان در شرف عقد قراردادی جدید قرار دارد که او را برای سه فصل دیگر در سانتیاگو برنابئو نگه
میدارد.
تنها چند روز پس از اعالم اینکه ایسکو قراردادش را با رئال مادرید تمدید خواهد کرد ،حاال
مشخص شده است که سرمربی فرانسوی تیم هم توانسته نظر هیئت مدیره باشگاه را جلب کند
که این اتفاق با توجه به افتخاراتی که او در یک و نیم فصل حضورش در رئال مادرید کسب کرده،
چندان غیر منتظره نیست.
زیزو از اواسط فصل  2015-16به دنبال اخراج رافائل بنیتس ،هدایت رئال مادرید را برعهده

گرفت و در پایان همان فصل با کهکشانیها لیگ قهرمانان را فتح کرد .فصل دوم مربیگری زیدان
در رئال اما درخشانتر از فصل اول بود چرا که او نه تنها قهرمان اللیگا بلکه به اولین مربی از زمان
آریگو ساکی (میالن دهه  )90تبدیل شد که دو فصل پیاپی قهرمان مهمترین تورنمنت باشگاهی
قاره اروپا میشود.به نوشته آس ،حقوق زیدان از  4.35میلیون یورو در سال فعلی به حدود  8میلیون
یورو افزایش پیدا میکند و عالوه بر آن در صورت کسب جام دو برابر چیزی که به بازیکنان پرداخت
میشود ،به او پاداش تعلق میگیرد .زیدان در  20ماه مربیگریاش در رئال مادرید دو قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا ،دو قهرمانی در سوپرجام اروپا ،یک قهرمانی در اللیگا و یک قهرمانی در جام
باشگاههای جهان کسب کرده و در رده چهارم موفقترین سرمربیان تاریخ باشگاه قرار گرفته است.
زیدان با امضای قرارداد جدیدش تا سال  2020به کهکشانیها متعهد خواهد شد .قرارداد فعلی
او تا پایان فصل  2017-18اعتبار دارد.

آفساید
قهرمانی ایران در مسابقات
کوراش قهرمانی جوانان آسیا
مسابقات قهرمانی کوراش جوانان آسیا با
قهرمانی تیم کشورمان به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو،
جوجیتسو و کوراش ،پنجمین دوره رقابتهای
قهرمانی کوراش جوانان آسیا جمعه 20مرداد
ماه با حضور 70ورزشکار از  11کشور به میزبانی
سالن دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بجنورد و با
قهرمانی تیم کشورمان به پایان رسید.
بر اساس این گزارش در پایان این رقابتها
تیم کشورمان با 3طال4 ،نقره4 ،برنز بر سکوی
قهرمانی ایستاد ،ازبکستان با 3طال و یک نقره
نایب قهرمان شد و ترکمنستان با طال ،یک نقره،
8برنز در جای سوم قرار گرفت.
کره جنوبی با یک نقره ،یک برنز چهارم شد و
تایوان با یک برنز در جای پنجم ایستاد.

