شکاری و تبریزی
به گل گهر
پیوستند

ورزش سه :رضا شکاری و مرتضی تبریزی دو مهره شاخص تیم های استقالل و تراکتور در لیگ
نوزدهم ،با عقد قراردادی به گل گهر ملحق شدند ، .امیر قلعه نویی که میهمان ویژه برنامه فوتبال برتر
بود ،در بخشی از صحبت های خود در خصوص انتقال این دو بازیکن گفت :این تبریزی اگر مصدومیتش
برطرف شود ،میتواند در نیم فصل به ما کمک کند .به این مجموعه رضا شکاری هم اضافه خواهد شد.
من فکر میکنم شکاری به حقش در فوتبال نرسیده و اگر ایرادات فنی اش را جبران کند ،میتواند
بازیکن خوبی شود.
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امیر قلعهنویی  :اگر میدانستم در سیرجان چنین شوق و امکاناتی هست
زودتر به گل گهر می آمدم

خبــر

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :امیر قلع ه نویی ،سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان با تمجید از زیرساختهای این باشگاه
خاطرنشان کرد :آنها فقط تجربه لیگ برتری نداشتند .من همیشه انگیزه باالیی دارم ،اما تیمهای من شرایط جدولی و پولی خوبی نداشتند .از
استادم مجید جاللی تشکر میکنم که زحمات زیادی برای گلگهر کشیده است .پس از اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد ،گلگهر را انتخاب
کردم که آرامش داشته باشم و فشار روی من کمتر باشد ،اما با کاری که داوران میکنند ،این فشار بیشتر شد.

تیم سیرجان در مرحله دور رفت و برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال تیم شهرداری قزوین شکست داد؛

دبل برد تیم سیرجان ،برابر شهرداری قزوین
مرتضی شول افشارزاده
تیم سیرجان ،صدر نشین دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر
والیبال ایران ،در بازی نخست از سری مسابقات هفته اول دور
برگشت لیگ ،برابر شهداب یزد باخت و صدر جدول را از دست
داد و به رده دوم رفت ،هفته هفدهم هم استراحت داشت تا در
جدول  2پله دیگر سقوط کند .نماینده والیبال سیرجان هفته
هجدم تیم قزوین را شکست داد اما در جدول با توجه به برد دیگر
تیمهای باال نشین در همان رده چهارم ،البته با یک بازی کمتر
( 3امتیاز) ماند.
بردهای و باختهای دور رفت تیم تیم سیرجان

نماینده سیرجان قهرمان نیم فصل دور رفت مرحله
مقدماتی با  13بازی 11 ،برد 2 ،باخت و  33امتیاز؛ 11
برد نماینده سیرجان به ترتیب برابر تیمهای ،راهیاب ملل
کردستان ،لبنیات هراز آمل ،گنبد کاووس ،شهرداری
ارومیه ،شهرداری قزوین ،آذرباتری ارومیه ،شهداب یزد،
پیکان تهران ،سپاهان اصفهان ،هورسان رامسر ،خاتم
اردکان رقم خورد 2 .باخت تیم سیرجان؛ هفته پنجم
برابر تیم شهرداری ورامین با نتیجه  2بر  3باخت .هفته
دوازدهم برابر سایپا تهران با نتیجه  3بر  1دومین باخت
فصل نماینده سیرجان ررقم خورد.
توفان صابر صادقی در دور رفت مسابقات والیبال

سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای
برتر ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چهارشنبه
 19شهریور  99شروع شد و دور رفت این رقابتها با
قهرمانی تیم سیرجان به پایان رسید .صابر کاظمی در ۱۳
بازی تیم سیرجان در دور رفت لیگ برتر ،در  ۴۷ست به
میدان رفت و با کسب میانگین  ۵.۶پوئن در هر ست و ۲۶۷
امتیاز در مجموع ،عنوان امتیازآورترین بازیکن نیمفصل را
به دست آورد .کاظمی همچنین عنوانهای بهترین مهاجم
و بهترین زننده سرویس دور رفت لیگ برتر والیبال مردان
را به ترتیب با  ۲۱۷و  ۳۰امتیاز ( 30امتیاز سرویس از
 195تالش) در اختیار دارد .علی یوسفیپور بازیکن تیم
خاتم اردکان ،با کسب  ۴۹پوئن از دفاع مستقیم ،جایگاه
نخست بهترین مدافعان نیمفصل اول را به خود اختصاص
داد .مدافع اردکانیها  ۴۶ست در  ۱۳دیدار برگزار شده
به میدان رفت و در مجموع ،از  ۱۹۹تالشی که روی تور

خدمت گرفته بود که از آنها شناختی نداشتیم .آنالیزهای
ما بر مبنای حدسیات از فیلمها بود .بازیکنان عملکرد خوبی
در زمین داشتند ،از همه بازیکنان امروز استفاده کردم و
خوشحالم که پیروز شدیم .تا قهرمانی راه طوالنی در پیش
داریم شرایط برای همه تیمها اینگونه است .در نیم فصل
نخست قهرمان شدیم کاپی دریافت نکردیم در حال حاضر
نیز تیم باالی جدول کاپی دریافت نمیکند .آخر فصل برای
همه تیمها مهم است .معیار اصلی لیگ تازه مشخص شده
است و اتفاقات خوبی در آینده رخ خواهد داد».

داشت ،میانگین  ۱.۰۷امتیاز دفاع در هر ست را ثبت کرد و
 ۳۱دفاع او نیز مثبت بود.
باخت سیرجان ،در اولین بازی دور برگشت

سیرجان رده اولی و  33امتیازی ،هفته شانزدهم
تیم
ِ
مسابقات لیگ برتر والیبال ایران (شروع دور برگشت مرحله
مقدماتی) به مصاف تیم شهداب یزد رفت و بازی را با نتیجه
 3بر  1واگذار کرد؛ ست اول این دیدار را  ۲۵بر  ۲۱شهداب
برد ،ست دوم سیرجان با نتیجه  ۱۵بر  ۲۵نماینده یزد را
شکست داد ،ست سوم این تیم شهداب بود که  ۲۵بر ۱۷
سیرجان را از پیش رو برداشت ،ست چهارم هم  ۲۵بر ۲۳
یزدیها بردند تا نماینده سیرجان  3بر  1بازی را واگذار
کرده باشد.

آرمات؛ قرعه سخت این هفته را به فال نیک میگیریم

شهداب انتقام دور رفت را از سیرجان گرفت.

در حساسترین بازی نخستین روز از هفته نخست لیگ
متمرکز والیبال مردان (هفته هشتم دور رفت یکشنبه 18
آبان  ،)99تیم صدرنشین سیرجان ،در سالن فدراسیون
والیبال ،تیم شهداب یزد رده سومی را با نتیجه  3بر 1
شکست داد .دیداری که نماینده سیرجان میزبان تیم
شهداب یزد بود ،گر چه به علت قطع زنجیره شیوع کووید
 ،۱۹تصمیم بر این شد که بازیها از هفته هشتم به صورت
متمرکز در تهران برگزار شوند .در این دیدار سیرجان ست
اول را با نتیجه  21بر  25واگذار کرد ،ستهای دوم ،سوم
و چهارم را به ترتیب با نتایج  25بر  27 ،22بر  25و 25
بر  22پیروز شد.
دومین برد پیاپی رقیب اصلی تیم سیرجان (شهرداری ارومیه)

هفته هفدهم در روزی که تیم سیرجان استراحت داشت،
تیم صدر نشین شهرداری ارومیه تیم خاتم اردکان را  3بر
 0شکست داد ،تا با  37امتیاز ( 4امتیاز بیشتر از نماینده
سیرجان) جایگاه خود در صدر را تثبت کند.
اولین برد تیم سیرجان در دور برگشت لیگ

تیم سیرجان هفته هجدهم (دومین بازی دور برگشت
مقدماتی نماینده سیرجان) لیگ برتر والیبال ایران،
مرحله
ِ
یکشنبه  14دی در سالن والیبال تهران به مصاف تیم
شهرداری قزوین رفت .نماینده سیرجان ست اول  25بر
 21شهرداری قزوین را از پیش رو برداشت ،سیرجان با
اقتدار  25بر  15نماینده قزوین را شکست داد و به نوعی
با این نتیجه قدرت خود را به حریف دیکته کرد ،ست سوم
هم سیرجان با نتیجه  25بر  20به نفع خود به پایان رساند،

تا در نهایت بازی را با نتیجه  3بر  0برده باشد و با  36امتیاز
در جایگاه چهارم جدول بماند.
چیدمان ترکیب تندروان در هفته هجدهم

سرمربی تیم سیرجان در ابتدای بازی از ترکیب ،علیرضا
بهبودی ،آرمین تشکری ،رحمان داودی ،محمد صادقی،
محمد رضی پور ،رسول شهسواری و سعيد رنجبر استفاده
کرد و در روند بازی به امیرحسین درخشان ،صابرکاظمی و
امین خواجه خلیلی اجازه حضور در میدان مسابقه را داد.
دبل بُرد تیم سیرجان برابر نماینده قزوین

ششم لیگ برتر هم تیم سیرجان میزبان تیم
هفتهی
ِ
شهرداری قزوین بود ،دیداری که مجموعه ورزشی سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان (سالن گلگهر) برگزار
شد .کاپیتان بهبودی غایب بزرگ هفته پنجم لیگ برتر ،در
هفته ششم برای تیم سیرجان به میدان رفت تا بار دیگر
نماینده سیرجان با وجود این بازیکن با تجربه حریف خود
را از پیش رو بردارد .ست اول این بازی با نتیجه  28بر
 26به نفع تیم سیرجان به پایان رسید ،اما در ست دوم

تیم سیرجان ضعیف ظاهر شد و با نتیجه  25بر 18بازی
را واگذار کرد .بعد از باخت ست دوم بچهها به خود آمدند
و دو ست پیاپی را با نتایج  25بر  17و  25بر  23پیروز
شدند تا بعد از پایان هفته ششم لیگ برتر بار دیگر به
جایگاه خود صدر جدول برگردند؛ تیم سیرجان هفته ششم
و هفته هجدهم تیم قزین را شکست داد ،تا برابر این تیم
دبل بُرد کرده باشد.
هتتریک بر ِد شهردداری ارومیه در دور برگشت (دربی ارومیه)

تیم صدر نشین شهرداری ارومیه هفته هجدم ،به مصاف تیم
آذرباتری ارومیه (دربی) رفت ،دیداری که در نهایت شهردار
ارومیه با نتیجه  3بر  0آذرباتری را شکست داد و با  16بازی
و  40امتیاز هفته سوم دور برگشت ،صدر نشینی را جشن
گرفت.
تندروان؛ تا قهرمانی راه طوالنی داریم

محمدرضا تندروان سرمربی تیم والیبال سیرجان پس از
پیروزی تیمش مقابل شهرداری قزوین عنوان کرد« :بازی
متفاوتی بود چرا که تیم شهرداری دو بازیکن خارجی را به

آرمات سرمربی تیم والیبال شهرداری قزوین پس از شکست
تیمش مقابل سیرجان عنوان کرد :میدانستیم بازی سختی
مقابل سیرجان داریم .در این هفته دو بازی سخت با تیمهای
سیرجان و شهداب داشتیم .به تیم سیرجان این پیروزی را
تبریک می گویم .در نیم فصل چند تغییر داشتیم نخستین
بازیکن خارجی مان در روز اول به بازی رسید اما بازیکن
دوم امروز برای اولین بار به زمین رفت .بازیکنان خارجی
هنوز به هماهنگی کامل به تیم نرسیدهاند .قرعه سخت این
هفته را به فال نیک میگیریم و امیدواریم بازیکنان جدید به
هماهنگی زودتر با تیم برسند و روند رو به صعودمان را در
ادامه داشته باشیم.
برترین های هفته هجدهم

امتیازآورترین بازیکن هفته؛ محمدآصفی از تیم راهیاب ملل
با  23امتیاز ،سعید رنجبر از تیم سیرجان با  16امتیاز هم در
جمع  5نفر برتر امتیاز آورترین ها قرار داشت.
بهترین اسپک زن؛ محمدجواد معنوینژاد ،دریافت کننده
تیم والیبال سایپا با  ۴.۷۱درصد موفقیت در زدن اسپک،
بهترین اسپک ،امتیاز آورترین تیم از دفاع روی تور؛ راهیاب
با کسب  ۱۸امتیاز از دفاع روی تور ،بیشتر از هر تیمی از
دفاع به امتیاز رسید .بهترین دفاع روی تور؛ امیررضا سرلک
از سپاهان با  ۶امتیاز از دفاع روی تور ،باالتر از دیگر بازیکنان
لیگ در امتیاز آوری دفاع روی تور قرار گرفت.
بهترین سرویس زن؛ در زدن سرویس هم کمال قریشی از
شهرداری گنبد با کسب  3امتیاز ،بیشترین موفقیت را داشت.
دیدار بعدی نماینده سیرجان

تیم سیرجان هفته چهارم دور برگشت این رقابتها روز
شنبه  20دی ،ساعت  14:00در سالن فدراسیون والیبال به
مصاف پیکان تهران خواهد رفت.

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

