ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻟﺒﺮز رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻮﻧﮓ
ﻓﻮ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ اﻟﺒﺮز:
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ۲ /ﻃﻼ و  ۲ﺑﺮﻧﺰ ﺳﻬﻢ اﻟﺒﺮز ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز از ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۲ :ﻣﺪال ﻃﻼ و  ۲ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ در  5وزن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﯾﺎس ﻧﯿﻮز ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﯿﺮوﮐﯿﻠﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از ﺣﻀﻮر  31اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر و
 450ﻣﯿﻬﻤﺎن در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد 320 :ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی
ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻨﮓ ﻓﻮ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  260ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﮐﺴﺐ  ۲ﻣﺪال ﻃﻼ و  ۲ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻟﺒﺮزی ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﻮری ﺣﺪود  45روز ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن
ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در دو اردوی  25روزه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ
ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی از ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﮐﺸﻮری ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻟﺒﺮزی در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻟﺒﺮزی ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺳﻮم ﮐﺸﻮری را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺮوﮐﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﻋﺮﺻﻪ ورزش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
وی از ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ دﻟﺠﻮﯾﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
از ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ،دﻟﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را اﺳﺘﻌﺪاد
ﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮوری و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ را از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورزش ﺳﻮق دﻫﯿﻢ.
ﻣﯿﺮوﮐﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮی ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﮑﺎن دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﯾﺎس ﻧﯿﻮز ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ ،دﺑﯿﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﻮﻧﮓ ﻓﻮ و ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﯿﺸﮑﺴﺘﻮﺗﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ورزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎم اول ﺗﺎ ﺳﻮم رده ﺳﻨﯽ
ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﻧﺠﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎم اول ﺗﺎ ﺳﻮم رده ﺳﻨﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻠﯿﺎ روﺳﺘﺎ ﮐﻬﻦ و اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ وﻟﺪی از اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻻر ﻗﺰﻟﺒﺎش و ﮐﺴﺮی ﮔﻠﮑﻮ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺷﺪﻧﺪ.

