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بسکتبال ۳در  ۳بانوان استان هرمزگان با شناخت تیم های برتر به پایان رسید .یک دوره مسابقات بسکتبال ۳در ۳بانوان  ،به مناسبت هفته تربیت
بدنی و ورزش درسالن خانه بسکتبال در دو رده زیر  ۱۸سال و رده سنی آزاد با حضور پرشور بسکتبالیستها برگزار شد.در این مسابقات در رده سنی
نوجوان تیم های ستاره اتحاد سرخون  ،آجیپ موتور  ،فوالد هرمزگان  ،قشم ،خانه بسکتبال  ،دادی زاده الف و ب و در رده سنی آزاد سه تیم از
فوالد هرمزگان ،خانه بسکتبال و قشم با هم به رقابت پرداختند .در پایان در رده سنی زیر سال تیم های قشم  ،دادی زاده الف و آجیپ موتور اول
تا سوم شدند.و در رده سنی آزاد تیم های فوالد هرمزگان ب اول شد .فوالد هرمزگان ج دوم و قشم در مکان سوم ایستاد.خانم ها محبوبه مدارایی و
مینو معلمی ناظر مسابقات بودند که زیر نظر کمیته ۳در  ۳استان به مسئولیت خانم انیس مرادی این رقابت ها را برگزار کردند .هدی عطرفه نژاد
مسئول کمیته داوران و همچنین ریما دشتی ،آمنه حمدی اصل ،معصومه امیدی  ،معصومه زحمتکش و ستاره رمضانی داوران مسابقات بودند.
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لیگ برتر فوتسال نوجوانان هرمزگان

ستاره اتحاد سرخون بندرعباس قهرمان شد

صبح ساحل //محمود رئیسی:
پرونده لیگ برتر فوتسال نوجوانان استان با
قهرمانی ستاره اتحاد سرخون بندرعباس بسته شد.
مهدی ربیع پور مسول کمیته مسابقات فوتسال
هرمزگان گفت  :مسابقات لیگ برتر فوتسال نوجوانان
استان با حضور شش تیم آیندگان ،ستاره اتحاد
سرخون ،خواجه عطاء  ،کنعان میناب ،مقاومت
میناب و شهسوار دیار خلیج فارس به صورت متمرکز به
میزبانی مقاومت میناب برگزار شد .وی بیان داشت :در
پایان این مسابقات و پس از انجام  ۱۵بازی تیم ستاره
اتحاد سرخون با  ۱۲امتیاز و با هدایت سجاد احمد زاده
عنوان قهرمانی را کسب کرد  .احمد زاده سرمربی تیم
اتحاد سرخون با این قهرمانی موفق شد
سومین قهرمانی خود را با تیم های طال
بند ،جوانان و نوجوانان ستاره اتحاد
سرخون جشن بگیرد.
آیندگان هرمزگان با  ۱۱امتیاز در مکان
دوم ایستاد و شهسوار دیار خلیج فارس
با کسب  ۹امتیاز سوم شد .مهدی ربیع
پور گفت  :آقای گل مسابقات امیرعباس
دهقانی از تیم ستاره اتحاد سرخون با
شش گل زده شناخته شد و بهترین
بازیکن یونس جعفری از باشگاه آیندگان
معرفی شد .مسوول کمیته مسابقات فوتسال هرمزگان
بیان داشت  :در پایان این مسابقات تیم منتخب
تشکیل شد و علی ساالری  ،امیرحسین جوهری ،
یونس جعفری  ،امبرعباس دهقانی  ،نجیب روان ،
عظیم سنگرزاده  ،سینا عباس پور و سید علی زندوی

به عضویت تیم نوجوانان در آمدند.
نتایج کامل مسابقات هم بدین شرح می باشد که
در روز اول آیندگان هرمزگان چهار بر صفر ستاره اتحاد
سرخون را با گل های مسعود تنیده
 ،مجتبی خالو  ،سینا عباس پور
و ابوالفضل آشفته شکست داد.
شهسوار دیار خلیج فارس سه بر یک
خواجه عطاء را برد  .گل های شهسوار
را سیدعلی زندوی  ،امیرحسین
احمدی  ،امیرحسین ساالری و گل
خواجه عطاء را یاسین سهراب نژاد زد.
کنعان میناب با تک گل سید محمد
امین هاشم نسب تیم مقاومت
میناب را برد .در روز دوم مسابقات
آیندگان هرمزگان با خواجه عطاء دو دو مساوی کرد.
سینا عباس پور و محمدرضا چرد برای آیندگان و عظیم
سنگرزاده و نجیب روان برای خواجه عطا ء گلزنی
کردند .کنعان میناب دو بر یک به شهسوار باخت .گل
تیم کنعان را سید محمد امین هاشم نسب و گل های

شهسوار را محمدحسین خواجه و علی ساالری زدند.
اتحاد سرخون با یک گل مقاومت میناب را برد .تک گل
این بازی را امبرحسبن جوهری زد .در روز سوم کنعان
میناب شش بر دو به اتحاد سرخون باخت .امیرعباس
شیرمرادی و سیدمحمدامین هاشم نسب برای
کنعان گلزنی کردند و برای اتحاد سرخون امیرعباس
دهقانی چهار گل  ،امیرحسین جوهری و میساق
تراهی هر کدام یک گل زدند  .آیندگان هرمزگان دو بر
صفر شهسوار را با دو گل ابوالفضل آشفته شکست داد.
مقاومت میناب پنج بر یک به خواجه عطا ء باخت .گل
مقاومت را حامد روز مردی و گل های خواجه عطاء را
عظیم سنگرزاده دو گل  ،نجیب روان دو گل و هادی
زارعی یک گل زدند .در روز چهارم خواجه عطاء سه
بر صفر کنعان میناب را برد .گل های خواجه عطاء را
هادی زارعی  ،عظیم سنگرزاده و نجیب روان به ثمر
رساندند .اتحاد سرخون سه بر صفر شهسوار دیار خلیج
فارس را از پیش رو برداشت .گل های اتحاد سرخون را
امیرحسین جوهری دو گل و ابوالفضل چمیده زدند.
آیندگان هرمزگان سه بر صفر مقابل مقاومت میناب

به پیروزی دست یافت .گل های آیندگان را مسعود
تنیده دو گل و مجتبی خالو زدند .در روز پنجم و پایانی
مسابقات تیم مقاومت میناب چهار بر یک مقابل
شهسوار شکست خورد .تک گل مقاومت را علیرضا
خداوه و گل های شهسوار را امیرحسین احمدی دو
گل  ،محمد حسین خواجه و علی ساالری زدند .بازی
کنعان میناب و آیندگان هرمزگان یک یک مساوی شد.
گل کنعان را حمیدرضا رحیمی و گل آیندگان را سینا
عباسپور زد .اتحاد سرخون سه بر یک خواجه عطاء را
برد .برای اتحاد سرخون امیرعباس دهقانی دو گل و
امیرحسین جوهری یک گل زد .تک گل خواجه عطاء
را نجیب روان به ثمر رساند.
برای تیم فوتسال نوجوان ستاره اتحاد سرخون
قهرمان این مسابقات علیرضا بچاری  ،رضا قاسمی
،امیرحسین جوهری  ،ابوالفضل چمیده  ،امیر حسین
رئیسی  ،محمدرضا شیخی ،عدنان حسینی ،امیر ،
عباس دهقانی ،میثاق تراهی ،امین عباسپور ،فواد
تبریک  ،نیما تبریک  ،محمدرضا جعفری  ،علی پرمر ،
پدرام عباسی و علیرضا پیشدار با هدایت سجاد احمد

زاده و سرپرستی جواد عوض پور بازی کردند .برای
تیم آیندگان هم مجتبی خالو ،مهدی کوهستانی،
مسعود تنیده  ،علیرضا جعفری  ،امیرحسین معماری،
ایلیا احمدی ،فرهام شهبازی ،محمدمهدی جوزری،
یونس جعفری ،امیرمهدی دهقانی  ،محمدرضا چرد،
علیرضا رضایی ،مرتضی منصوری نژاد ،ابوالفضل
آشفته ،سینا عباسپور  ،علی دست پیمان با هدایت
محمدامین جهانگیری  ،عادل بزوال مدیرفنی ،
محمد ناظری کمک مربی و پویا بشتام سرپرست بازی
کردند .برای تیم فوتسال شهسوار دیار خلیج فارس
سید محمد زندوی ،سید علی زندوی ،علی ساالری،
امیرحسین ساالری ،امیررضا فروزانفر ،محمدحسین
خواجه ،امیرحسین احمدی ،امیررضا خادمی،
امیرمحمد مهران نسب ،امین محسنی ،محمدامین
رنجبری ،عرفان اشرفی ،محسن غریب زاده ،محمد
مهدی باستین ،محمد حسین ذا کری و آریا آقا
محمدی با هدایت حمید بیک ،سرپرستی حاجی
باقری و کمک های کیانوش جعفری و احمد غیبی
بازی کردند.

فرماندار جاسک خبر داد

احداث مجموعه ورزشی بزرگ از محل اعتبارات توسعه مکران
صبح ساحل //محمود رئیسی:
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش رئیس اداره
ورزش و جوانان و مسئولین هیات ها  ،باشگاه ها و
مربیان با فرماندار جاسک دیدار کردند.
در این دیدار فرماندار جاسک گفت :ورزش شهرستان
رو به رشد است و استعداد های خوبی در تمامی رشته
های ورزشی جاسک وجود دارد .رادمهر بیان داشت:
درایام کرونایی اداره ورزش و جوانان با مجوز ستاد
کرونا مسابقات ورزشی خوبی برگزار کرد که برگزاری این
مسابقات موجب شادابی و نشاط جامعه شد.
رئیس شورای ورزش شهرستان جاسک افزود :هیات
ها ،باشگاه ها و مربیان آقایان و بانوان ورزشی بازوان
اداره ورزش هستند که در جهت رشد و توسعه ورزش
تالش می کنند و زحمات این بزرگواران قابل تقدیر
است .
رادمهر فرماندار جاسک گفت  :نگاه مسئولین عالی
کشور برای توسعه سواحل مکران نگاه خوبی است در
همین راستا برای شادابی و نشاط جوانان و نیز میزبانی
مسابقات کشوری و استانی از محل اعتبارات توسعه
سواحل مکران مجموعه ورزشی ورزشگاه بزرگی احداث
خواهد شد .
وی گفت :جاسک در ورزش های آبی و ساحلی باتوجه
به ظرفیت و پتانسیل خوبی که وجود دارد می تواند
میزبان مسابقات کشوری باشد .فرماندار جاسک

تصریح کرد  :با استقرار شرکت های نفتی و پاالیشگاه
های بزرگ نفت در جاسک انقالب خوبی در امر احداث
زیر ساخت ها ی ورزشی در سطح روستاها و شهر
جاسک صورت می گیرد و شرکت های نفتی وظیفه
دارند حق مسئولیت های اجتماعی خود را به ورزش و
توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی پرداخت کنند و
در همین راستا نماینده شرق استان در مجلس شورای
اسالمی جناب و استاندار هرمزگان پیگیر این موضوع

هستند .
رئیس شواری ورزش شهرستان جاسک در پایان
سخنان خود از زحمات و تالش های رئیس اداره
ورزش شهرستان که شبانه روزی تالش می کند تشکر
کرد .گفتنی است در پایان مراسم از از خانواده شهدای
ورزشکار ،مسئولین سابق ورزش بانوان  ،روسای هیات
ها و باشگاه های ورزشی  ،مربیان آقایان و بانوان ورزش
شهرستان با اهداء لوح تقدیر تجلیل شد .

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد
مسابقات کشتی آزاد در دوره سنی نوجوانان و
جوانان
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یک دوره مسابقه
کشتی آزاد نوجوانان وجوانان در شهرستان جاسک
برگزارشد .به گزارش صبح ساحل ،یک دوره مسابقه
کشتی آزاد نوجوانان وجوانان در  ۸وزن برگزارشد.
در پایان این مسابقات و در دروزن  ۳۵کیلو ابوالفضل
امیری دروزن ۴۰کیلو ،امیرحسین ابراهیمی مقدم،
دروزن ۴۵کیلو  ،امیرعباس قاسمی ،دروزن  ۵۰کیلو،
روح اله جاودان  ،دروزن  ۶۰کیلو حسن روحانی،
دروزن  ۶۸کیلو ،صالح خلف زاده ،دروزن  ۷۸کیلو،
محمدگنجیان و دروزن  ۸۷کیلو ،محمد مهدی ذا کری
کسب مقام نخست را کسب کردند.
درپایان ازنفرات اول تاسوم تقدیر وحکم قهرمانی اهداء
شد  .همچنین از برادران گودرزی ،قاسمی و منصوری
پیشکسوتان ورزش کشتی شهرستان جاسک بالوح
سپاس تقدیربه عمل آمد.
سرپرست شهرداری جاسک:
مجموعه شهرداری با تمام توان در خدمت ورزش
می باشد
شهداد آمای سرپرست شهرداری جاسک در محل

اداره ورزش وجوانان جاسک حضور پیدا کرد و با اهدای
لوح سپاس از زحمات و تالش های رئیس اداره ورزش
وجوانان جاسک تجلیل کرد .سرپرست شهرداری
جاسک گفت  :به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش
بر خود الزم دانستم از زحمات و تالش های عبدالمجید
مرادی رئیس ورزش وجوانان جاسک تجلیل نمایم .
آمای افزود :ورزش موجب سالمتی و شادابی و نشاط
جامعه می شود و بار مسئولیت سالمتی و تندرستی
این منطقه از استان برعهده رئیس و پرسنل زحمتکش
اداره ورزش وجوانان و نیز هیات ها وباشگا های ورزشی
میباشد .شهداد آمای در پایان گفت  :مجموعه
شهرداری با تمام توان در کنار اداره ورزش وجوانان می
باشد.همچنین رئیس شورای بخش مرکزی جاسک
با رئیس اداره ورزش و جوانان و مسئول ورزش بانوان
جاسک دیدار کرد.
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش  ،رئیس شورای
بخش مرکزی جاسک با رئیس اداره ورزش و جوانان
ومسئول ورزش بانوان جاسک در محل اداره ورزش
وجوانان جاسک دیدار کرد.
یعقوبی فر رئیس شورای بخش مرکزی جاسک در
این دیدار ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش
از زحمات و تالش های رئیس ورزش و جوانان و
مسئول ورزش بانوان شهرستان در امر گسترش ورزش
روستاهای بخش مرکزی تشکر کرد.

