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سی و چهارمین دوره لیگ
برتر والیبال ایران؛
مرتضی شول افشارزاده

سی و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای
ن  ۹۸با حضور
برتر مردان ایران (فصل گذشته) ،هشتم آبا 
 ۱۳تیم آغاز شد ،با شیوع ویروس کرونا ،یازدهم اسفندماه
نشستی جهت بررسی ادامه لیگ برگزار و در آن رای به بسته
شدن پرونده رقابتهای جاری داده شد .حال پس از گذشت
بیش از شش ماه ،سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال
قهرمانی باشگاههای برتر ایران چهارشنبه  19شهریور آغاز
شد .در هفته نخست این رقابتها هفت دیدار به میزبانی
سیرجان ،ورامین ،تهران ،ارومیه ،اصفهان ،گنبد کاووس
و آمل برگزار گردید .تیم سیرجان در خانه مهمانش را با
شکست بدرقه کرد و با این برد روحیه بازیکنان تیم برای
بازی هفته دوم دو چندان شد .به تحلیل و بررسی این
دوره ازمسابقات والیبال لیگ برتر و هفته نخست نماینده
پرداختیم.

شهروند اراک برنامه دور رفت را تغییر داد
کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال
برنامه جدید دور رفت لیگ برتر مردان سال  ۹۹را اعالم کرد.
برنامه دور رفت این رقابتها ،پیشتر از سوی کمیته برگزاری
رویدادها و مسابقات اعالم شده بود اما با توجه به اضافه شدن
تیم شهروند اراک به این رقابتها ،برنامه جدید پنجشنبه یک
هفته به مسابقات قطعی شد.
شروع لیگ والیبال با کرونای پُر رو
سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای
برتر ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،چهارشنبه
 19شهریور  99با حضور  ۱۵تیم در حالی آغاز شد که
تماشاگران (یار هفتم) به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی
– اجرایی مسابقات والیبال ،اجازه همراهی تیمها را نداشتند.
طبق پروتکل بهداشتی فدراسیون والیبال و مورد تایید ستاد
مقابله با کرونا در ورزش ،انجام مسابقه برای تیمها ،حداقل
با  ۹بازیکن از مجموع  ۲۰بازیکن (طبق قوانین ) FIVB
امکانپذیر است .شکست تیم پیکان پرافتخارترین تیم لیگ
( ۱۲دوره قهرمانی ،پنج عنوان نایب قهرمانی و چهار مدال
برنز) در هفته اول ،با نداشتن  3پاسور مبتال کرونا رقم خورد.

پرش عالی نماینده سیرجان در گام اول
ادامه بردهای متوالی پیش فصل در فصل سی و چهارم

هفته اول لیگ ابتال  11بازیکن هورسان و  3بازیکن پیکان
به کووید  ۱۹ -کاهش کیفیت مسابقات و شرایط نا برابر بر
رقابتها را در بر داشت.
نماینده سیرجان و  3امتیاز بازی در هفته نخست
تیم سیرجان در هفته نخست لیگ برتر میزبان نماینده
راهیاب کردستان بود و سه بر صفر با امتیازهای  ۲۵بر ۲۵ ،۱۶
بر  ۲۰و  ۲۵بر  ۲۱میهمان خود را از پیش رو برداشت .محمد
عشق دوست و میثم پارسه داوران اول و دوم این مسابقه
بودند ،این دیدار  ۸۰دقیقه طول کشید و شهباز صدری و
بهروز جعفری ناظران این بازی بودند.
برداشتن اولین گام پیش از شروع لیگ برتر
تالش بازیکنان و کادر فنی قبل از شروع سی و چهارمین
دوره لیگ برتر؛ جذب بازیکنان خوب ،برنامهریزیها و آغاز زود
هنگام تمرینات پیش فصل تیم سیرجان ،این تیم را در مسیر
قهرمانی کمک شایانی خواهد کرد.
درخشش بازیکنان سیرجان در هفته نخست
تیم با بازیسازی علیرضا بهبودی ،آبشارهای امین خواجه
خلیلی و صابر کاظمی برای تیم راهیاب ملل کار را دشوار کرد
و در نهایت با برتری این تیم را به رده  12جدول پرت کرد.
پیروزی در هفته نخست سکوی پرتاب مهمی قلمداد میشود
که نماینده سیرجان به این مهم دست یافت.
عدم آمادگی جسمانی حریف نماینده سیرجان
تیم راهیاب ملل کردستان حریف هفته اول تیم سیرجان
تنها یک هفته مانده به شروع مسابقات تشکیل شد ،راهیاب
ملل پس از کش و قوس فراوان بر سر حضور و یا عدم حضور
آن در لیگ برتر به دلیل نبود حامی مالی در واپسین لحظات
و در فاصله کمتر از یک هفته به شروع مسابقات با هدف حفظ
سهمیه استان و به عنوان تیم پانزدهم لیگ بسته شد.
از قافله عقب نمانیم ،حضور ساکت در سالن سپاهان

حال که به خاطر ویروس کرونا دستور عدم حضور تماشاگران

ابالغ و اجرایی شده ،بهترین کار برای روحیه بازیکنان و کادر
فنی ،حضور پرشور مسووالن ورزشی شهر در سالن (روز
مسابقه) خواهد بود ،خوشبختانه اولین ميزبانی تیم سیرجان
در لیگ برتر فصل سی و چهارم با استقبال پرشور مسووالن
شهرستان همراه بود .آقایان سهراب بهاالدینی سرپرست
فرمانداری سیرجان ،ثابتی پور رئيس هیئت والیبال استان
کرمان ،قدیمی معاون دادستان سیرجان ،دکترگلمحمدی
معاون مدیرکل و رییس اداره ورزش وجوانان ،مهندس امین
صادقی عضو شورای شهر ،این دیدار نماینده والیبال سیرجان
را همراهی کردند .این حضور پایانی خوش را برای والیبال
سیرجان در هفته نخست رقم زد .مسووالن ورزش سیرجان
مسایل روانی انگیزشی خیلی مهم هست و فراموش نشود.
به عنوان مثال محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان
به همراه مجتبی لطفی و مجید رحیمیزاده رئیس و عضو
هیئتمدیره باشگاه سپاهان دیدار تیم سپاهان و خاتم اردکان
را از نزدیک تماشا کردند ،که در آخر تیم سپاهان با نتیجه 3
بر  1اردکان را مغلوب کرد.
منحل نشدن تیم دلیلی بر افزایش تالشگران
فصل سی و چهار والیبال ایران ،این احتمال میرفت
که دیگر شهرستان سیرجان در لیگ برتر تیم داری نکند،
یعنی این تیم منحل گردد .اما با تالش و زحمات مسووالن
والیبال سیرجان این اتفاق ناخوشایند نیفتاد ،حفظ سهمیه
در لیگ برتر سروقامتان سیرجان را چنان روحیه بخشیده
که از کوچکترین موقعیت در راه قهرمانی بیشترین استفاده
را خواهند برد.
سیرجان در رده دوم جدول لیگ برتر

پس از پایان هفته اول لیگ برتر والیبال به ترتیب تیمهای
شهرداری ارومیه ،نماینده سیرجان و لبنیات هراز آمل در
جایگاه اول تا سوم جدول رده بندی لیگ قرار گرفتند .بدین
ترتیب نماینده سیرجان باالتر از تیمهای شهرداری ورامین

مدافع عنوان قهرمانی(قهرمان لیگ برتر سال  / 97فصل پیش
ناتمام کرونایی) رده هفتمی و پیکان رکوردار قهرمانی لیگ
( 12دوره) رده سیزدمی قراردارد.

ترینهای هفته اول؛ نامی از بازیکنان سیرجان دیده نمیشود

در هفته نخست لیگ برتر والیبال علی فضلی بیشترین
امتیاز را کسب کرد و علی اصغر مجرد هم بهترین مدافع بود.
هفته نخست لیگ برتر والیبال با برتری تیمهای شهرداری
ارومیه ،شهرداری ورامین ،سپاهان ،شهداب یزد ،لبنیات هراز
آمل ،سایپا و تیم سیرجان به پایان رسید.
امتیاز آورترین بازیکنان هفته؛ علی فضلی از تیم
هورسان  ۲۵امتیاز ،رضا قرا بازیکن هراز  ۲۰امتیاز ،امیر
خداپرست یار ارومیه  ۱۹امتیاز ،محمود رسولی والیبالیست
سپاهان  ۱۹امتیاز.
بیشترین دفاع هفته؛علیاصغر مجرد بازیکن سپاهان ۶
دفاع ،رضا عابدینی یار شهداب  ۶دفاع ،سعید مصطفیوند
مدافع ارومیه ۴دفاع ،مجتبی میرزاجانپور از سپاهان ۳دفاع۳ ،
محمود رسولی سپاهان ۳دفاع.بیشترین امتیاز سرویس؛ حمزه زرینی بازیکن با تجربه
هراز  ۳امتیاز ۲- ،رضا صفایی از سایپا ،ادریس دانشفر یار
گنبد ،پوریا فیاضی بازیکن ارومیه ،اشتوگار از اردکانو سهند
اهلل وردیان از سپاهان  ۲امتیاز.
پدیده هفته؛ علی فضلی بازیکن هورسان رامسرپدیده
هفته نخست شد.
امین خواجهخلیلی در تیم منتخب هفته اول

پاسور :مهدی مهدوی از تیم شهداب یزد ،دریافت کننده:
امیر خدا پرست از تیم ارومیه و امین خواجه خلیلی از تیم
سیرجان ،دفاع وسط :اصغر مجرد از سپاهان و رضا عابدینی
از شهداب ،قطر پاسور :رضا قرا از تیم هراز ،لیبرو :مرندی
از تیم سپاهان.
تیم ذخیره :پرویز پزشکی از تیم سپاهان ،جواد معنوی نژاد

سید رضا مهدوی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین؛

ازسایپا ،سلیم چپرلی از شهداب ،سهند اهلل وردیان از سپاهان،
سعید مصطفی وند از ارومیه ،محمود رسولی از سپاهان ،امین
رضوی از پیکان.
طالیه داران هفتهی نخست

بازیکن هفته :رضا عابدینی سرعتی زن شهداب
چهره هفته :مهدی مهدوی پاسور شهداب یزد و علیرضا
بهبودی پاسور تیم سیرجان
پدیده هفته :علی فضلی ناظر و کاریل داداش آده
تیم هفته :شهداب یزد
مربی هفته :محمد عمده غیاثی مربی تیم شهداب
ترینهای هفته :امین خواجه خلیلی و صابر کاظمی از تیم
سیرجان ،امیر خداپرستی ،سعید مصطفی وند از تیم ارومیه،
رضا قراء ،حمزه زرینی از تیم هراز ،محمدجواد معنوی نژاد،
امیر حسینی از تیم سایپا ،محمد فالح ،رضا صفایی از تیم
ورامین ،علی اصغر مجرد ،مجتبی میرزاجانپور از تیم سپاهان.
تیم سیرجان در هفته دوم

در هفته دوم رقابتهای والیبال لیگ برتر ،تیم سیرجان
چهارشنبه  26شهریور ساعت  17در سالن پیامبر اعظم (ص)
آمل مهمان تیم لبنیات هراز آمل است .در این دیدار محمد
(فرهاد) شاهمیری داور اول  ،مهدی نویدی داور دوم ،حمید
حقبین ناظر فنی و احمد بندری ناظر داوری هستند 6 .دیدار
دیگر ساعت  16برگزار خواهد شد ،تیم شهرداری قزوین هم
در هفته دوم لیگ برتر استراحت دارد.
تیم سیرجان و هراز در راه صدر جدول

تیمهای سیرجان و هراز آمل در هفته اول رقابتهای لیگ
برتر با نتیجه  3بر  0حریفان را مغلوب کردند ،با توجه به برد
تیم سیرجان و هراز و نتایج دیگر تیمها در هفته نخست،
نماینده سیرجان رتب ه دوم و نماینده آمل رتبه سوم جدول
را بدست آورند .این جایگاه جدولی ،جدال رو در روی دو تیم
در هفته دوم را از اهمیت ویژهای برخوردار کرده ،برنده این
دیدار احتمال دارد به صدر جدول و تیم بازنده سقوط قابل
توجهای داشته باشد.
تیم شهرداری ارومیه صدرنشین این رقابتها هم به مصاف
شهداب یزد میرود و برای حفظ جایگاه صدرنشینی باید با برد
یزد را ترک کند ،بردن شهدابیها در سالن خانگی امام علی
(ع) یزد کار آسانی برای صدر نشین لیگ نخواهد بود.

با حمایت تیم فوتسال گهر زمین ،آن را به يك قطب فوتسال در کشور تبديل میکنیم
اوایل هفته جاری در نشست خبری مدیر
عامل باشگاه،مدیر ،سرمربی و کاپیتان تیم
فوتسال با فعالین ورزشی نویس رسانههای
سیرجان توسط سید رضا مهدوی مدیر
عامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین
طی احکام جداگانه ای،قاسم شهسواری به
عنوان مشاور رسانهای مدیر عامل ،وحید
حدیدی به عنوان مدیر تیم فوتسال،مسلم
عوض نژاد به عنوان مدیر رسانهای تیم
فوتسال و داوود فرزامی فر به عنوان کمیته
فنی منصوب شدند.
در ادامه ی این نشست سید رضا مهدوی مدیرعامل
باشگاه گهر زمین گفت :تیم فوتسال گهر زمین را
جامع حمایت می کنیم تا انشااهلل به يك قطب
فوتسال در کشور تبديل شود در حال حاضر
تصمیم داریم با تمرکز بر ورزش فوتسال آن را به
صورت حرفهای دنبال کنیم و در کنار آن از سایر
رشتههای ورزشی حمایت کنیم .پس از تالشها و
زحماتی که چند سال گذشته در باشگاه گهرزمین
صورت گرفته شده است .حاال این باشگاه شخصیت

یک باشگاه رسمی را به خود گرفته است و در
کشور و فدراسیون حائز احترامی ویژه شده است.
به طوری که بازیکنان ملیپوش خودشان برای
تست دادن به سیرجان میآیند .مهدوی افزود :امر
به ورزش از مهمترین وظایف شرکتهای معدنی
و صنعتی است و نباید منتی بر سر مردم و اهالی
ورزش گذاشته شود .این مدیر جوان اضافه کرد:
ویترین هر باشگاهی داشتن یک تیم حرفهای است
و خوشبختانه توانسته ایم در طول دو سال گذشته
در فوتسال ورود کنیم و امسال انشاءاهلل تیم خوبی
را برای سیرجان خواهیم بست که در شان نام و
مردم سیرجان باشد وی اضافه کرد یک مجموعه
استخر اختصاصی برای باشگاه خریداری شده است
و اکنون در حال تجهیز یک مجموعه بدنسازی نیز
می باشیم .سه قطعه زمین برای احداث مجموعه
ورزشی مد نظر قرار گرفته است و برای احداث
این مجموعه به زودی پیگیری خواهیم کرد و
زمین مقابل استخر اختصاصی باشگاه نیز برای
موارد فرهنگی استفاده خواهد شد  .مهدوی در
پایان گفت  :امیدواریم فوتسال در باشگاه گهر

زمین چنان ریشه بزند و در دل مردم قرار گیرد
که مدیران ارشد این شرکت و شهرستان با جان و
دل از این ورزش حمایت کنند .همچنین مهدوی
از اهالی رسانه درخواست کرد که شعاری درخور
باشگاه انتخاب کنند.
در ادامه گفت و گو سرمربی جدید تیم فوتسال گهر
زمین نیز گفت :ایجاد مدرسه فوتسال در سیرجان
امری ضروری است و دانش افزایی و فراگیری علم
فوتسال برای مربیان و بازیکنان سیرجان الزم
است ،من بازیکنان مستعدی را در این شهر دیده
ام که نیاز به آموزشهای حرفهای دارند و امیدوارم
با حمایتهای مدیریت باشگاه و شرکت بزرگ
گهرزمین این گام مهم برداشته و محقق شود.
حسین افضلی در خصوص وضعیت آینده این
تیم هم گفت :سرنوشت و عملکرد آینده یک تیم
قابل پیش بینی نیست ،اما به آینده تیم خوشبین
خواهیم بود .
در انتهای این مراسم نیز توسط چهرههای
پیشکسوت ورزشی شهرستان سیرجان از اهالی
رسانه تقدیر و تشکر صورت گرفت.

