زمان بازی معوقه آذرخش و مس سونگون ورزقان اعالم شد
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سازمان لیگ فوتسال ،زمان بازی معوقه تیم آذرخش بندرعباس و مس سونگون ورزقان را اعالم کرد .به گزارش صبح ساحل
طبق اعالم این سازمان ،بازی این دو تیم ساعت  ۱۷روز جمعه  ۱۹مهرماه در سالن فجر بندرعباس برگزار خواهد شد.
این مسابقه در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتسال قرار بود  ۲۴مرداد برگزار شود که به دلیل حضور تیم مس سونگون
ورزقان در مسابقات جام باشگاههای آسیا به تعویق افتاد.در حال حاضر تیم فوتسال مس سونگون ورزقان با شش بازی و ۱۰
امتیاز در رده نهم و آذرخش بندرعباس با  ۹بازی و هشت امتیاز در قعر جدول رده بندی جای دارند.آذرخش بندرعباس تنها
نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور است که حضورش در این رقابت ها به دلیل مشکالت این تیم که بخش عمده آن
مسایل مالی میباشد ،تا دقایق آخر در هاله ای از ابهام قرار داشت.

دیدار پایانی مسابقات فوتبال جوانان جاسک
با برتری تیم مقاومت پایان یافت.
در بازی پایانی این رقابت ها تیم مقاومت به
مصاف ذوالفقار رفت و توانست با نتیجه ۳
بر صفر از سد این تیم بگذرد و با اقتدار کامل
قهرمان بال منازع فصل  ۹۸شود و همچنین
تیم های اروند و طوفان بونجی به ترتیب
عناوین دوم و سوم را کسب کردند

فوتبال جوانان جاسک

مقاومت با اقتدار قهرمان شد
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فوتسال به مناسبت روز جهانی داور

پسماند شهرداری نفس
اداره کل ورزش و جوانان را گرفت

صبح ساحل//محمود رئیسی :

ت یم های مدیریت پسماند
ش هرداری و داوران هیات
فوتبال بندرعباس راهی فینال
جام داور شدند.
به مناسبت دهم شهریور ،روز
جهانی داور و با حضور چهار تیم
س تارگان رسانه و هنر ،داوران
ه یات فوتبال بندرعباس،
ادارهکل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری مسابقات چهار جانبه
در سالن فجر بندرعباس برگزار شد.
در دیدار نخست این رقابت ها تیم رسانه و هنر با نتیجه  ۴بر یک مغلوب تیم داوران
هیات فوتبال بندرعباس شد .در دومین و حساس ترین مسابقه این تورنمنت دو
تیم پر مهره اداره کل ورزش و جوانان استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری
بندرعباس به مصاف هم رفتند که این دیدار با درخشش و هتریک معین کریمی  ۴بر
 ۳به صعود نماینده شهرداری بندرعباس به پایان رسید تا این تیم راهی فینال شود.
معین کریمی ضمن به ثمر رساندن سه گل در این مسابقه نقش بسزای در گل چهارم
تیمش مقابل اداره کل ورزشو جوانان استان داشت .مهدی حسین پور دیگر گل
پسماند را وارد دروازه حریف کرد.بدین ترتیب دیدار رده بندی جام روز جهانی داور بین
تیم های رسانه و هنر با اداره کل ورزش و جوانان و دیدار پایانی بین سازمان مدیریت
پسماند با داوران هیات فوتبال بندرعباس برگزار می شود.
این مسابقات به همت هیات فوتبال بندرعباس ،اداره کل ورزش و جوانان استان و
اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس در سالن فجر برگزار میشود.

فوتبال قهرمانی بشاگرد

فجر پیسکن بر سکوی نخست ایستاد
صبح ساحل  //محمودرئیسی:
د یدار پایانی مسابقات فوتبال جوانان
جاسک با برتری تیم مقاومت به پایان رسید.
در بازی پایانی این رقابت ها تیم مقاومت به
م صاف ذوالفقار رفت و توانست با نتیجه ۳
بر صفر از سد این تیم بگذرد و با اقتدار کامل
ق هرمان بال مناز ع فصل  ۹۸فوتبال جوانان
ج اسک شود  .همچنین تیم های اروند و

ط وفان بونجی به ترتیب عناوین دوم و سوم
را کسب کردند .در این مسابقات در مجموع
۴۸توپ از خط دروازه ها گذشت که تیم اروند
با به ثمر رساندن  ۱۳گل زده بهترین خط حمله
را به خود اختصاص داد و تیم قهرمان تنها با
یک گل خورده بهترین خط دفاع را نیز از آن
خود کرد.
فرهاد زارعی از تیم ایثارگران با  ۹گل زده آقایگل

این مسابقات شد و امیر حسین ساری از تیم
نایب قهرمان به عنوان فنی ترین بازیکن لقب
گ رفت .در روز پایانی این مسابقات  ،رئیس
ه یات فوتبال جاسک ضمن تقدیر از کمیته
م سابقات در برگزاری منظم فوتبال جوانان
خ اطرنشان کرد :هیات فوتبال شهرستان با
برنامه جامع و با هدف توسعه فوتبال  ،دنبال
ارتقاء آن در سطح شهرستان و استان است.

ع لی عنبری با بیان این که تیم های این
ب ندر ساحلی بیشترین همکاری را در برگزاری
م سابقات فصل جاری با این هیات داشتند،
افزود :امیدواریم بتوانیم تا پایان فصل روزهای
خوبی را برای فوتبال این شهرستان رقم بزنیم.
وی ضمن تبریک به تیم مقاومت بابت قهرمانی
در این مسابقات از حضور همه تیم های شرکت
کننده در فصل جاری تقدیر و تشکر کرد.

کاپیتان تیم بانوان خانه بسکتبال بندرعباس:

پول و حمایت تنها برای ورزش آقایان است

گروه ورزشی:
ک اپیتان تیم بانوان خانه بسکتبال
ب ندرعباس گفت :مسئولین و صنایع
هرمزگان حاضر نیستند از تنها تیم حرفهای
ب انوان حاضر در لیگ برتر در هرمزگان
حمایت کنند؛ هزینه ما نصف هزینه تیمهای
آ قایان هم نیست؛ آیا تیم ما بهاندازه
ت یمهای ورزشی آقایان ارزش حمایت
ندارد؟
مهسا پرانداخ در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
ت یم بسکتبال بانوان هرمزگان بهعنوان تیم
شهرداری بندرعباس سالها بهعنوان یکی از
مدعیان کشور بازی میکرد.
وی افزود :ما سه سال پیاپی با این تیم مقام
س وم کشور را در لیگ برتر کسب کردیم،
متاسفانه بعد از مدتها این تیم از زیرپوشش
شهرداری بیرون آمد و ما به لیگ دسته دوم
سقوط کردیم.این بازیکن بسکتبال هرمزگانی
ا دامه داد :دو سال پیش توانستیم همان
تیم را دوباره جمعآوری کرده و بهعنوان تیم
ش هدای خورگو از لیگ دسته دوم به لیگ
دسته یک و لیگ برتر صعود کنیم.
پ رانداخ اضافه کرد :سال گذشته نیز با این
ک ه هیچ حمایتی نداشتیم و هیچکس حاضر
ن یست اسپانسر تیم مان شود این تیم را

د وباره با عنوان خانه بسکتبال بندرعباس
جمع کردیم.
و ی تصریح کرد :تیم خانه بسکتبال
ب ندرعباس تنها تیم بانوان در بین تمامی
رشتهها است که در لیگ برتر حضور دارد ،اما
هیچ حمایتی نمیشود.
کاپیتان تیم بانوان خانه بسکتبال بندرعباس
عنوان کرد :ما تیم را با تالش کادر فنی به لیگ
برتر بردیم ،از طرفی ازلحاظ تکنیکی و تا کتیکی
ک ار و تمرین میکردیم و از طرفی صبحها از
ا ین اداره به آن اداره در رفتوآمد بودیم تا
بتوانیم هزینهای جمعآوری و تیم را در لیگ
نگه داریم.
پ رانداخ خاطرنشان کرد :متاسفانه تنها
حمایتی که از شهرستان بندرعباس داشتیم

سالن مسابقات بوده و هیچ حمایت مالی برای
بازیکنان نداشتیم و تنها تالشی که از هیات
ب سکتبال دیدیم برای تامین خوابگاه بوده و
حتی خودشان هم واقفاند که سال گذشته
این تیم بهسختی به لیگ برتر رفته است.وی
بیان کرد :با تمام این سختیها ما این تیم را
نگه داشتیم و حتی مقام ششم مسابقات را با
بازیکنان بومی که سالهای سال زحمت این
تیم را کشیدند به دست آوردیم.کاپیتان تیم
ب انوان خانه بسکتبال بندرعباس اظهار کرد:
امسال پیگیر بودیم کسی تیم خانه بسکتبال
بندرعباس را حمایت کند تا شاید جایگاهش
د ر لیگ برتر حفظ شود ،االن هیچ مسئولی
حاضر به حمایت نیست و هیچگونه ارتباطی
نتوانستیم برقرار کنیم.

پرانداخ افزود :جلسه مسابقات سوپرلیگ در
فدراسیون برگزار میشود و ما حتی نتوانستیم
ن مایندهای بفرستیم تا تیم خود را حفظ
کنیم.
و ی تصریح کرد :صنایع زیادی در هرمزگان
و غرب بندرعباس وجود دارند که حاضر
نیستند از تنها تیم حرفهای بانوان حاضر در
ل یگ برتر در هرمزگان حمایت کنند؛ هزینه
م ا نصف هزینه تیمهای آقایان هم نیست،
س ال گذشته قراردادهای بازیکنان ما همه
زیر  9میلیون تمان بوده است و همه با این
شرایط سخت کنار تیم بودند و حاضر هستند
ا مسال هم در کنار تیم باشند.کاپیتان تیم
بانوان خانه بسکتبال بندرعباس عنوان کرد:
آ یا تیم ما بهاندازه تیمهای ورزشی آقایان
ا رزش حمایت ندارد؟ ما سالیان سال در
ب سکتبال کشور حرف برای گفتن داشتیم
ا ما باید به این راحتی کنار گذاشته شویم
و به هرکس مراجعه میکنیم میگویند پول
ن یست و نمیتوانیم حمایت کنیم.پرانداخ
ا ضافه کرد :ا گر پول نیست تیمهای دیگر
چ گونه حمایت میشوند؟ چطور برخی تیم
ها سالها توسط استانداری ،دارایی و همهجا
حمایت میشود؟ کی باید ورزش بانوان استان
دیده شود.

صبح ساحل  //محمودرئیسی
ت یم فوتبال فجر پیسکن با
غ لبه بر وحدت شه بابک فاتح
ر قابتهای فوتبال در بشا گرد
شد.
د ر آخرین روز از مسابقات فوتبال
ج ام شهدای شهرستان بشا گرد
ت یمهای فجر پیسکن و وحدت
شهبابک در دیدار نهایی به مصاف
یکدیگر رفتند که فجر پیسکن با غلبه بر وحدت شهبابک فاتح این دوره از رقابتها
شد.دو تیم فجر و وحدت در حالی به مصاف هم رفتند که در طول  ۹۰دقیقه بازی
با نتیجه  ۲بر  ۲مساوی به پایان رسد و در ضربات پنالتی تیم فجر پیسکن توانست با
نتیجه  ۵بر  ۴وحدت شهبابک را شکست دهد و کاپ قهرمانی را تصاحب کند.رئیس
هیات فوتبال شهرستان بشا گرد گفت :مسابقات فوتبال لیگ شهرستان بشا گرد «جام
شهدا» با حضور  ۱۰تیم در تابستان امسال به صورت تورنمنت در دو گروه پنج تیمی
استارت خورد .الیاس نظری اظهار داشت :در این دوره تیمهای وحدت شهبابک،
شهرداری سردشت ،دهیاری جگدان ،امید گوهران و اتحاد آهون در گروه الف و تیمهای
م یراث تیراحمد ،طوفان سردشت ،فجر پیسکن ،فجر شهیدعباسی گروغ و وحدت
نوین شهبابک در گروه ب باهم به رقابت پرداختند.وی افزود :دو تیم اتحاد اهون و
وحدت شهبابک از گروه الف و تیمهای میراث تیراحمد و فجر پیسکن از گروف «ب» به
نیمهنهایی راه یافتند که تیمهای وحدت شهبابک و فجر پیسکن با شکست رقبای خود
به فینال رسیدند .نظری بیان داشت :در آخرین دیدار و در مراسم اختتامیه که با حضور
معاون فرماندار و دیگر مسئوالن شهرستان برگزار شد تیم فجر پیسکن در ضربات پنالتی
توانست وحدت شهبابک را شکست دهد و قهرمان مسابقات فوتبال در سال  ۹۸شود.
رئیس هیات فوتبال بشا گرد گفت :متاسفانه شهرستان بشا گرد فاقد زمین چمن فوتبال
است و تمامی این مسابقات در تنها زمین خا کی شهر سردشت برگزار شد.

همایش بازیهای بومی محلی در حاجی آباد
صبح ساحل  //محمودرئیسی
همایش بزرگ بازیهای بومی محلی در طرح ملی تابستان با ورزش در شهرستان
حاجی آباد برگزار شد.
همایش بزرگ بازیهای بومی محلی در طرح ملی تابستان با ورزش با استقبال گسترده
بانوان حاجیآبادی و در رشتههای مختلف بومی محلی برگزار شد.در طرح تابستان
ب ا ورزش که هر هفته در شهرهای مختلف استان برگزار میشود هیات ورزشهای
همگانی شهرستانها ،همایشهای مختلف و در رشتههای متفاوت برگزار میکنند.
برگزاری همایش بازیهای همگانی و بومی و محلی بانوان (طرح ملی تابستانه با ورزش)
در حاجی آباد در رشتههای طناب کشی ،پنج سنگ و کاله به سر انجام شد که مورد
استقبال بانوان قرار گرفت.این همایش به همت هیات ورزشهای همگانی شهرستان
حاجی آباد و هیات بازیهای بومی محلی و اداره ورزش و جوانان این شهر برگزار شد.

