ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎی روﯾﺪاد ر ﯾﻨﮓ  ۲۰ﺳﻮرﻧﺎ در ﯾﮏ آدﯾﻨﻪ ﺟﺬاب وﭘﺮﻫﯿﺠﺎن

ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روﯾﺪاد "رﯾﻨﮓ  "۲۰ﺳﺒﮏ ﺳﻮرﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ۱۵ﻣﺒﺎرز ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش  90اﻟﺒﺮز ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺳـﺒﮏ ﺳﻮرﻧﺎ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "رﯾﻨﮓ  ،"۲۰ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر ی اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮ ی ﺷـﻬﺮدار ی ﻓﺮدﯾﺲ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز
روز ﺟﻤﻌﻪ  ۳۱ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ی در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز زﻣﯿﻦ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ آ ﮐﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﺮه ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮ ح زﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ:
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن -۱ :ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ ﻟﻮ  -۲اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻏﻼﻣﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن:
-۵۰ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺎﺟﯿﮏ  -۲ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﺪ
-۵۵ﮐﯿﻠﻮ  -۱ :ﻣﺎﻫﺎن ﺑﺮاﺗﯽ  -۲ﺣﺒﯿﺐ اﷲ ﻧﻈﺮ ی
-۵۰ﮐﯿﻠﻮ -۱ :اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﺒﺪی ﭘﻮر  -۲اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪی
-۶۳ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﭘﻮﯾﺎن اﻣﯿﻨﯽ  -۲اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺣﻤﺪﭘﻮر
 -۷۰ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ  -۲ﺳﻬﯿﻞ ﺑﯿﺎت
رده ﺳﻨﯽ اﻣﯿﺪ:
-۸۵ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﻧﯿﻤﺎ ﻗﻨﺒﺮ ی  -۲ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺮوز ی
+۹۰ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﻧﯿﻤﺎ ﻧﻮﺑﺨﺖ  -۲ﻧﯿﻤﺎ ﻏﻼﻣﯽ دوم
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن:
-۵۵ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی  -۲اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ زﻟﻔﯽ
-۶۷ﮐﯿﻠﻮ -۱ :اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺮاﺣﯽ  -۲ﺣﻤﯿﺪ وﻟﺌﯿﯽ
-۶۵ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﺧﺸﯿﺎر ﻓﯿﻮﺟﯽ  -۲ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﻣﺒﺎرزات ﺟﺪول ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن:
-۷۵ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺟﯽ زاده  -۲ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺘﺎر ی
-۶۰ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ  -۲ﻋﻠﯽ زﻧﺪه دل
ﻣﺒﺎرزه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻮرﻧﺎ )ﻧﯿﻢ ﮐﻮب(:
-۶۷ﮐﯿﻠﻮ -۱ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد رﺿﺎ ﺧﻮاه  -۲اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ
ﻣﺒﺎرزه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻮرﻧﺎ )ﺳﻮر ن :(isi
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن -۱ :ﺳﻬﯿﻞ ﺣﺪاد  -۲اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺟﺒﯽ

ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﻫﺮﻣﺰ ی رﺋﯿﺲ ﺳﺒﮏ ﺳﻮرﻧﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭘﺲ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮ ج و ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ۳۰ ،ورزﺷﮑﺎر ﺟﻮاز ﺣﻀﻮر در
روﯾﺪاد رﯾﻨﮓ  ۲۰را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ﻫﺮﻣﺰ ی اﻓﺰود :ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ی از ﺳﻮی ﻋﺪاﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات رﯾﻨﮕﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻣـﺪال و ﮐﺎپ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺿـﻤﻦ آﻧﮑﻪ در اوزان  ۶۰و  ۷۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رده ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺪﮔﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ اﻫﺪا ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳـﺒﮏ ﺳﻮرﻧﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﺎ دارد از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰار ی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺎ را ﯾﺎر ی ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﯿﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی
ورزﺷـﻬﺎی رزﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ،ﺑﺮارﻧﮋاد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﻦ ﺧﻮدرو آراﻣﯿﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰ ،ﻫﯿﻮﻧﺪا و ﻓﺮدا ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮادران ﻏﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﯿﺎن ورزﺷﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎء ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﺒﮏ اﺻﯿﻞ ﺳﻮرﻧﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآور ی در ورزﺷﻬﺎی رزﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ی ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روﯾﺪاد رﯾﻨﮓ  ۲۰ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺣﺮف و ﻋﻤـﻞ ﻣـﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳـﺒﮏ در ﭘﯽ ار ج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼﺷـﻬﺎی رزﻣﯽ ﮐﺎران ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﻖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد
ﻧﺮﺳـﯿﺪه و آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﻧﺸﺎﷲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان دﻟﺴﻮز و ورزش دوﺳﺖ و ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد در ﺳـﺒﮏ ﺳﻮرﻧﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺳﻮق دادن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

