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پرتوآذر در صدر رنکینگ آسیا

کاپیتان تیم ملی کوهستان بانوان تنها نماینده ایران در رنکینگ
نخست آسیا لقب گرفت.
در آستانه بازی های آسیایی  2018اندونزی طبق اعالم اتحادیه
جهانی دوچرخه سواری فرانک پرتوآذر کاپیتان تیم ملی کوهستان
بانوان ایران و اولین دارنده مدال قهرمانی آسیا در رشته دوچرخه
سواری موفق شد با قرار گرفتن در جایگاه هشتادوهفتم جهان در
جایگاه نخست رنکینگ آسیا قرار بگیرد.
همچنین درخشش این بانوی ركابزن در رقابت های بین المللی در
سال های اخیر باعث شد تا تیم ملی دوچرخه سواری کراس کانتری
کشورمان در بخش بانوان نیز در جایگاه نخست آسیا و باالتر از
کشورهای فیلیپین ،ژاپن و چین قرار بگیرد.
در بخش ملی ،تیم ملی کشورمان در جایگاه سی و هشتم جهان و
نخست آسیا و فیلیپین با اختالف سه امتیازدر جایگاه دوم آسیا قرار
دارد.
يادآوري مي شود؛ در رقابت های دوچرخه سواری کراس کانتری
قهرمانی آسیا كه در فیلیپین برگزار شد ،فرانک پرتو آذر تنها دختر
دوچرخه سوار تیم اعزامی ایران به این رقابت ها بود که توانست برای
اولین بار ایران را در بخش انفرادی بانوان صاحب مدال کند.
مسیر این مسابقه شامل  25.8کیلومتر بود و فرانک برای کسب مدال
برنز جدال سختی با مینگ هان یانگ از چین داشت .رکابزن چینی با
زمان یک ساعت و  34دقیقه و  13ثانیه و فرانک پرتو آذر با یک ساعت

حذف نعمتی از جام جهانی آلمان

در رقابتهای تیروکمان جام جهانی در برلین آلمان ،زهرا نعمتی تنها
نماینده ریکرو بانوان با شکست برابر کماندار قزاقستانی از دور رقابتها
حذف شد.زهرا نعمتی تنها نماینده ریکرو بانوان در مرحله یک چهل و
هشتم حذفی انفرادی به مصاف کماندار قزاقستانی رفت و با نتیجه دو
بر شش شکست خورد و از دور رقابتهای انفرادی حذف شد
محمديان:

جایگاه زنان در جاکارتا بهتر از
اینچئون خواهد بود
و  34دقیقه و  35ثانیه به خط پایان رسیدند تا این جدال برای کسب
مدال نقره و برنز  ،نماینده ایران را در جایگاه سوم قرار دهد.
هونگ فنگ یو  ،دیگر دوچرخه سوار چینی توانست با یک ساعت و
 30دقیقه و  47ثانیه قهرمان آسیا شود .در این مسابقه  17نفر حضور
داشتند و نکته جالب این که دوچرخه سوار شیرازی ما تنها رکابزن از
غرب آسیا بود و همه حریفان فرانک از کشورهای شرق و جنوب آسیا
در دوچرخه سواری کراس کانتری آسیا حضور داشتند.این مدال از
سوی فرانک پرتو آذر از این نظر که ایران برای اولین بار در کراس
کانتری انفرادی زنان آسیا مدال گرفت دارای ارزش ویژه ای بود.

برنز دراگون بوت جهان برای نماینده ایران

فریبا محمدیان ،معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش در بررسی
وضعیت کاروان ورزشی بانوان اعزام شده به بازیهای آسیایی جاکارتا
گفت :با بررسی که از نظر فنی نسبت به عملکرد بانوان اعزامی در این
دوره از بازیهای آسیایی نسبت به دوره قبل داشتیم و همچنین با
اردوهای خوب و منظمی که بانوان کشورمان در این دوره داشتند،
این پیشبینی وجود دارد که در این دوره از بازیهای آسیایی جایگاه
زنان ما بهتر از اینچئون خواهد بود.
وي افزود :با مطالعاتی که انجام شده این پیشبینی وجود دارد که ۸۰
درصد رشتههای اعزامی در بخش زنان احتمال زیادی برای کسب
مدال خواهند داشت و تنها  ۲۰درصد برای افزایش رنکینگ و جایگاه
خود در بازیهای آسیایی جاکارتا حضور خواهند داشت.من مطمئنم
که تعداد مدالهای ما در این دوره نسبت به دوره قبل افزایش
چشمگیری خواهد داشت .تمام تالش وزارت ورزش و جوانان بر این
است تا فضای آرام و بدون دغدغهای را برای ورزشکاران زن اعزامی
در این دوره از بازیهای آسیایی فراهم کند و حمایت ویژهای از آنها
به عمل آورد تا جایگاه ما نسبت به دورههای قبل از نظر مدالآوری و
همچنین افزایش رنکینگ بهتر باشد.
محمديان اين را هم گفت :ما باید به این مساله واقف باشیم که
سایر کشورهای آسیایی از نظر امکانات برای کسب مدال از تمام
ظرفیتهای خود در بخش زنان و مردان برخوردار هستند .در حالی
که ما به دلیل محدودیتهایی که از نظر پوشش داریم ،امکانات ما در
بخش زنان نسبت به مردان کمتر است اما با این حال من امیدوارم که
ما شرایط بهتری در این دوره از بازیها خواهیم داشت و تالشمان بر
این است که از تمام ظرفیت خود برای آمادهسازی کاروان زنان در این
دوره از بازیهای آسیایی استفاده کنیم تا حضور موفقی در جاکارتا
داشته باشیم.

برنز طاليي

در رقابت های جام باشگاه های دراگون بوت جهان نماینده ایران
“باشگاه سکان تهران” موفق شد مدال برنز این دوره از رقابت ها را
از آن خود کند.
تيم قايقرانى دراگون بوت بانوان باشگاه سكان تهران كه به منظور
حضور در يازدهمين دوره مسابقات قهرمانى باشگاه هاى جهان عازم
شهر سگد كشور مجارستان شده است  ،موفق شد در مسافت ٢٠٠
متر این رقابت ها مدال برنز را از آن خود کند.

در این ماده تیم هایی از کانادا مقام اول و دوم را کسب کردند.
تيم بانوان سکان با ترکیب دنا رضایی زاده ،زهرا احمدی ،ثریا آبیار،
ماریه میهن دوست ،درنا ماهینی ،شقایق نعمتی ،ثنا مالحسن ،زینب
روشن بین ،درسا اسکاف ،الهه چراغی ،فاطمه سلیمی و مهسا عزیزی
در این رقابت ها شرکت کردند.
همچنین سارا زینالی به عنوان سرمربی و شیرین شیرزاد به عنوان
کمک مربی این تیم را در این رویداد هدایت کردند.

نماینده بدمینتون ایران در گیم دوم مرحله نیمه نهایی مسابقات غنا
از ادامه رقابت انصراف داد و به مدال برنز بسنده کرد .در مرحله نیمه
نهایی مسابقات بدمینتون غنا ،ثمین عابد خجسته به مصاف نماینده
موریس رفت اما در گیم دوم از بازی انصراف داد.
عابد خجسته (رنکینگ  )۴۴۵به مصاف الیسا ارولی از موریس
(رنکینگ  )۲۱۱رفت و گیم اول با نتیجه  ۲۱بر  ۱۳به نفع نماینده
موریس پایان رفت.
در گیم دوم در حالی که نتیجه بازی  ۱۶بر ۱۵به نفع بازیکن موریس
بود ،عابد خجسته از ادامه بازی انصراف داد.
در آن سوی جدول ،نماینده رژیم صهیونیستی با مصر بازی داشت که
با پیروزی بر حریف مصری خود راهی فینال شده بود .از این رو نماینده
ایران برای مواجه نشدن با نماینده رژیم اشغالگر قدس به بازی نیمه
نهایی ادامه نداد و در نهایت مدال برنز گرفت.
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