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انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران در خصوص برگزاری مسابقات 
در سراسر كشور اطالعيه ای به شرح زير صادر كرد:

از آنجاييك��ه تنها متولي ورزش كيك بوكس��ينگ در ايران ،انجمن 

كيك بوكسينگ واكو ايران به رياس��ت دكتر ناصر نصيري )رييس 
كنفدراسيون كيك بوكس��ينگ آسيا/واكو آس��يا/،رييس انجمن 
كيك بوكس��ينگ واكو ايران و نايب رييس س��ازمان جهاني كيك 

بوكسينگ واكو(ميباشد لذا جهت برگزاري هر گونه مسابقات تحت 
عنوان كيك بوكسينگ واكو در ايران ميباست طي هماهنگي هاي 
الزم و كس��ب مجوز هاي رسمي از س��وي انجمن كيك بوكسينگ 

واكو ايران باشد.
بديعي اس��ت كه برگزاري هر گونه مس��ابقاتي ب��دون مجوز الزم از 
اين انجمن، داراي وجهه قانون��ي نبوده و صرفأ جهت گمراه نمودن 

ورزشكاران عالقمند و زحمتكش ميباشد.
لذا بدينوس��يله به اطالع ميرساند كه مس��ابقه اي كه تحت عنوان 
اولي��ن دوره مس��ابقات كيك بوكس��ينگ واكو منطق��ه آزاد اروند 
در ش��هر آبادان، مجموعه ورزش��ي زنده ياد پرويز دهداري، سالن 
وليعصر )ع( برگزار ش��د داراي هيچگونه مجوزي از س��وي انجمن 
كيك بوكسينگ واكو ايران و همچنين بر اساس استاندارهاي بين 
المللي نميباشد و اين انجمن مسابقه مذكور را غير قانوني دانسته و 
اعالم ميدارد كه هيچ يك از اعضاي محترم انجمن كيك بوكسينگ 

واكو ايران اجازه شركت و همكاري در مسابقه مذكور را ندارند.
اين اطالعيه صرفا جهت آگاه نمودن اف��كار عمومي و جلوگيري از 
گمراهي ورزش��كاران و اعضاي انجمن كيك بوكسينگ واكو ايران 

ميباشد.

مسابقات ليگ برتر و دس��ته اول فوتبال روميز باشگاههای كشور از 
شهريورماه س��الجاری كليد می خورد و 14 تيم در هر دسته مبارزه 

خواهند كرد .
اين مسابقات كه در واقع معتبرترين رقابتهای داخلی در اين رشته 
مهيج و پرطرفدار به ش��مار می رود ، بصورت رفت و برگشت برگزار 

می شود و قرار است آبانماه نيز مرحله برگشت آن انجام شود .
در حال حاضر رقابتهای ليگ منطق��ه ای بصورت آزاد در 7 منطقه 
كشور برگزار می شود و تيم های نخس��ت هر منطقه به ليگ دسته 

اول راه خواهند يافت .
دسته بندی رقابتهای مناطق 7 گانه به اين شرح است :

منطقه يك : تهران ، قم ، البرز ، قزوين
منطقه دو: مركزی ، كرمانشاه ، همدان ، ايالم ، لرستان

منطقه سه: زنجان ، آذربايجان غربی و شرقی ، اردبيل ، كردستان
منطقه چهار: خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی ، سيستان و بلوچستان

منطقه پنج: فارس ، خوزستان ، بوشهر، هرمزگان ، كرمان
منطقه ش��ش : اصفه��ان ، چهال مح��ال و بختي��اری ، كهكيلويه و 

بويراحمد ، يزد
منطقه هفت : گيالن ، مازندران ، گلستان ، سمنان

اطالعيه انجمن كيك بوكسينگ واكو در خصوص برگزاری مسابقات

شهریور آغاز ليگ برتر و دسته یك فوتبال روميز

مركزی و زنجان بر بلندای سپك 
تاكرای زیر 18 سال بانوان

خراسان رضوی 
فاتح راگبی 7نفره بانوان

مس��ابقات سپك تاكرای ليگ كشوری زير 18 س��ال بانوان كه با حضور 16 تيم از 12 استان در زنجان برگزار 
شد با برتری تيمهای مركزی و زنجان در دو دسته A و B همراه گرديد.

اي��ن رقابتها در بخش رگ��و و در دو "ديوي��ژن" در مجموعه ورزش��ی انقالب زنجان برگزار می ش��ود كه در 
"ديوي��ژن" A دوازده تيم)دو گروه 6تيم��ی( و در "ديويژن" B چهار تيم حضور داش��تند كه نتايج نهايی دو 

دسته به شرح زير است:
"ديويژن" A :   تيم مركزی اول/ تيم كرمان الف دوم/ تيمهای خراسان رضوی و تهران ب سوم مشترک

"ديويژن" B:   زنجان ب اول/كيش دوم/ مراغه و آذربايجان شرقی سوم مشترک

در مسابقات كشوری راگبی 7نفره بانوان- انتخابی تيم ملی كه به ميزبانی كرمان و در شهرستان زرند برگزار 
شد، تيم خراسان رضوی به عنوان قهرمانی دست پيدا كرد.

اي��ن رقابتها با حضور 13 تيم در 4 گ��روه در زمين چمن 22 بهمن زرند كرمان برگزار ش��د كه در نهايت تيم 
خراسان رضوی در جايگاه نخست ايستاد.

همچني��ن تيمهای داتيس الف،البرز، گلس��تان، دانش��گاه آزاد، آرت��ا، اروميه، داتيس ب، ف��ارس، اردبيل، 
هرمزگان،مازندران و ياسوج به رتيب در رده های دوم تا سيزدهم ايستادند.

گفتنی است نفرات آماده اين رقابتها به اردوی تيم ملی راگبی 7 نفره بانوان دعوت خواهند شد.


