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قرعه کشی لیگ برتر والیبال مردان استان هرمزگان سال  ، ۱۴۰۰با حضور  ۹تیم انجام شد.
جلسه قرعه کشی لیگ برتر والیبال مردان استان هرمزگان  ۱۴۰۰با حضور مربیان و سرپست های تیم های حاضر در این مسابقات
برگزار شد.این مسابقات به صورت دوره ایی  ،رفت و برگشت در دو گروه چهار تیمی و پنج تیمی در قالب تیم های شرق و غرب
استان هرمزگان از یکم بهمن  ۱۴۰۰آغاز می شود .
در گروه شرق تیم های هیات والیبال بندر خمیر  ،پارسیان ،بستک و کانون والیبال سورو و در گروه غرب تیم های مرصاد کنار
ترش میناب  ،مقاومت مارم  ،ایران خودرو شمیل ( حاجی آباد) ،آ کادمی خلیج فارس و هیات والیبال بندرعباس با هم رقابت
خواهند کرد .در پایان دور اول مسابقات دو تیم اول هر گروه مستقیم به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند.
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لیگ برتر فوتسال نونهاالن شهرستان بندرعباس

آینده سازان جشن قهرمانی برپا کرد

لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور

فوالد هرمزگان و خلیج فارس میناب
در خانه مساوی کردند ،هرنگ جوان
در شیراز شکست خورد

آینده سازان قهرمانی را از آن خود کرد.
محمد رضا جمشیدی رئیس کمیته فوتسال
شهرستان بندرعباس گفت :هفته پنجم و
پایانی ليگ برتر فوتسال نونهاالن شهرستان
بندرعباس با انجام سه بازی به پایان رسید
و تیم آیندگان جام قهرمانی را از آن خودش
کرد  .وی بیان داشت :در این دوره از مسابقات
تيم های آينده سازان  ،انتظار  ،بدر بنوبند

صبح ساحل //محمود رئیسی:
آینده سازان قهرمان لیگ فوتسال نونهاالن
شهرستان بندرعباس شناخته شد.

به گزارش صبح ساحل ،هفته پنجم و پایانی
رقابت های لیگ فوتسال نونهاالن شهرستان
بندرعباس برگزار شد و در پایان این هفته تیم

 ،پاالیش نفت بندرعباس  ،پرواز و منتظران
با هم در یک گروه بازی کردند که در هفته
پنجم و پایانی تیم های آینده سازان ،پاالیش
نفت و انتظار حریفان خود را شکست دادند.
رئیس کمیته فوتسال شهرستان بندرعباس
بیان داشت  :در پایان هفته پنجم پاالیش نفت
شش بر سه منتظران را شکست داد که در این
دیدار علی کریمی از تیم پاالیش نفت بهترین
بازیکن شناخته شد .آینده سازان دو بر یک
بدر بنوبند را برد و میکائیل مبارکی از تیم آینده
سازان بهترین بازیکن این بازی معرفی شد.
انتظار با دو گل پرواز را از پیش رو برداشت تا
آرین احترامی از تیم انتظار بهترین بازیکن این
دیدار شناخته شود.در پایان این مسابقات تیم
آینده سازان با کسب  ۱۳امتیاز سکوی قهرمانی
را به خودش اختصاص داد .انتظار با  ۸امتیاز

در مکان دوم ایستاد .بدر بنوبند با  ۸امتیاز و
تفاضل گل کمتر سوم شد .پاالیش نفت با ۷
امتیاز مکان چهارم را به خود اختصاص داد.
منتظران و پرواز به ترتیب با چهار و یک امتیاز
پنجم و ششم شدند .جمشیدی در پایان
گفت :مسابقات لیگ برتر فوتسال نونهاالن
شهرستان بندرعباس به صورت يک مهمان و
يک ميزبان برگزار شد.

لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های هرمزگان

دیدارهای هفته دهم امروز و فردا برگزار خواهد شد

صبح ساحل //محمود رئیسی:
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال نوجوانان
استان هرمزگان با انجام چهار بازی به
پایان رسید.
در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال نوجوانان
هرمزگان تیم های دریانوردان بندرکنگ،

کنعان میناب و شاهین مهر رودان حریفان
خود را شکست دادند.
در بازی های گروه اول بازی تیم های آوای
میناب حدید و شاهد هشتبندی یک
یک مساوی شد.برای آوای میناب حدید
امیرمحمد بیلکار و براس شاهد هشتبندی

ناصر عبداللهی گلزنی کردند.
دریانوردان بندرکنگ با  ۷گل تیم آرش حاجی
آباد را از پیش رو برداشت .محمد فتوحی و
ناصرصالحی مقدم هر کدام سه گل و مهدی
ناصری یک گل زدند.
در بازی های گروه دوم کنعان میناب چهار بر

صفر برخ کوشه قشم را برد .علیرضا دستگیر،
محمد پورجعفر ،رضا پرسته و سیدمحمدرضا
حسینی برای کنعان گلزنی کردند .شاهین
مهررودان با تک گل  ،ابوالفضل جاودان تیم
هرنگ جوان بستک را شکست داد.در پایان
هفته چهارم لیگ برتر نوجوانان هرمزگان در
گروه اول تیم دریانوردان بندرکنگ با  ۹امتیاز
صدرنشین است.
آوای میناب حدید با  ۷امتیاز دوم است.
شاهین هشتبندی با پنج امتیاز سوم و آرش
حاجی آباد با یک امتیاز در مکان چهارم
ایستاده است.
در گروه دوم تیم های هرنگ جوان بستک،
کنعان میناب ،شاهین مهررودان و برخ کوشه
قشم شش امتیازی هستند و به دلیل تفاضل
گل مکان های اول تا چهارم را در اختیار
دارند.
بازی های هفته پنجم جمعه هفدهم دی
ماه برگزار خواهد شد و آرش حاجی آباد از تیم
آوی میناب حدید میزبانی می کند.
شاهد هشتبندی در ورزشگاه شهید امینی
با دریانوردان بندرکنگ بازی می کند .برخ
کوشه قشم در خانه با شاهین مهر رودان
دیدار خواهد کرد و هرنگ جوان در ورزشگاه
تختی بستک با کنعان میناب مصاف خواهد
کرد.

صبح ساحل//حسین نارنجی نسب:
در هفته نهم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور واز گروه پنجم این
رقابتها تیم فوالد هرمزگان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان تیم شایان
دیزل فارس بود.
فوالد هرمزگان در نیمه نخست برای رسیدن به گل تالش زیادی از خود نشان داد
اما در پایان  ۴۵دقیقه دست خالی به رختکن رفت.
در نیمه دوم فوالد هرمزگان برتری محسوسی نسبت به حریف خود داشت اما با
همه تالشی که از خود نشان داد نتوانست دروازه مهمان خود را باز کند و بازی با
نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.
در دیگر باز امروز تیم هرنگ جوان بستک در شیراز در برابرعقاب این شهر با نتیجه
یک برصفر شکست خورد تا دومین شکست نماینده هرمزگان به ثبت برسد.
در بازی دیروز خلیج فارس میناب دیگر نماینده هرمزگان در گروه پنجم لیگ دسته
سوم در ورزشگاه شهید امینی میناب ،میزبان تیم شهید زحمتکشان جیرفت بود
که پس از نود دقیقه تالش دو تیم این بازی هم با نتیجه مساوی بدون گل به پایان
رسيد .در پایان بازی های هفته نهم در جدول رده بندی گروه پنجم تیم هرنگ
جوان بستک با  ۱۹امتیاز صدرنشین است .فوالد یزد با  ۱۸امتیاز در مکان دوم
ایستاده است و فوالد هرمزگان با  ۱۶امتیاز سوم است.
خلیج فارس میناب با  ۶امتیاز در مکان نهم قرار گرفته است .لیگ دسته سوم
فوتبال باشگاه های کشور با حضور  ۵۵تیم در پنج گروه برگزار می شود و در گروه
بندی مرحله نخست تیم های فوالد ،هرنگ جوان بستک و خلیج فارس میناب
م های عقاب شیراز ،پرسپولیس شیراز،
سه نماینده هرمزگان در گروه پنجم با تی 
شایان دیزل فارس ،صنعت ابریشم اصفهان ،تاراز چادگان ،یزد لوله ،نماینده یزد،
اتحاد نیک شهر سیستان و بلوچستان ،عرفان اقتدار کیش و شهید زحمتکشان
جیرفت هم گروه هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بندرعباس خبر داد

برگزاری المپیاد ورزش های آبی ساحلی
در دهه فجر
صبح ساحل //محمود رئیسی:
نشست هماهنگی
پنجمین دوره المپیاد
ورزش های آبی ،
ساحلی شهرستان
بندرعباس برگزار شد.
المپیاد
پنجمین
آبی ،ساحلی سازمان
فرهنگی اجتماعی
شهرداری
ورزشی
با
بندرعباس
همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس در سواحل بندرعباس انجام
می شود.نشست هماهنگی المپیاد ورزش های آبی ،ساحلی با حضور امین رئیسی
 ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس ،شاهی معاونت سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری بندرعباس  ،سارانی و محمودی کارشناسان سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری بندرعباس و روسای هیات های ورزشی شهرستان بندرعباس
برگزار شد.رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرعباس در ابتدا جلسه گفت :
از همکاری های خوب حامد رضوانی رئیس سابق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
بندرعباس با اداره ورزش و جوانان تشکر می کنم و برای رسول جهانداری رئیس جدید
این سازمان تبریک می گویم.
وی در ادامه افزود  :در راستای بهره بردن از سواحل منحصر به فرد بندرعباس  ،ترویج
فرهنگ ورزش و گسترش ورزش های آبی ،ساحلی در نظر داریم این المپیاد را با ۱۶
رشته ساحلی  ۶ ،رشته آبی و  ۱۰رشته به صورت همایش برگزار نماییم .وی افزود :این
مسابقات از اواخر بهمن ماه مصادف با دهه مبارک فجر آغاز و تا اوایل فروردین ماه
سال آینده مصادف با میالد حضرت مهدی (عج) ادامه دارد.
در ادامه جلسه امین شاهی معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت
ب های
 :تمام قد از برگزاری این المپیاد حمایت و تالش می کنیم در مسیر کاهش آسی 
اجتماعی با ورزش گام برداریم.وی گفت  :برای هر یک از رشته های ورزشی کمیته
تخصصی تشکیل می دهیم تا نکات روسای هیات ها را خصوص برگزاری مسابقات
پذیرا باشیم و همچنین در بحث رسانه و پوشش خبری این المپیاد نیز قصد داریم
کمیته تخصصی ایجاد کنیم.در پایان روسای هیات های ورزشی شهرستان بندرعباس
نیز نکات و پیشنهادات خود را برای برگزاری بهتر المپیاد آبی ساحلی ارائه دادند.

