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  مسابقات کراس فیت جزیره کیش با معرفی نفرات برتر در دسته های حرفه ای و مبتدی ، به کار خود پایان داد.

نفرات برتر مسابقات فینال کراس 
فیت کیش معرفی شدند

عکس ها: جعفر همافر
مسیر ساحلی کیش میزبان رکورد دونده ایرانی

گروه ورزشی - مرحله پایانی 
مســابقات کراس فیــت در بخش 
های " دو و دوچرخه سواری،شناو 
وزنه برداری در آوای خلیج فارس، 
چمن مجموعه المپیک، پیست دو و 
میدانی، و مجموعه مارینا، با حضور 
7 داور و یک ســر داور در دو نوبت 
صبــح و عصر جمعه ســوم بهمن 
برگزار شــد و ورزشکاران با هم به 

رقابت پرداختند.
در پایــان در دســته حرفه ای 
"علــی طاهــری از زنجــان مقام 
نخست، ســینا محقق از تهران مقام 
دوم و پوریــا محمدی از تهران مقام 

سوم این مسابقات را کسب کردند.
در دســته مبتدی "علی شهابی 
از تهران، شــایان کاشانی از تهران و 
مجید کــرم زاده از جزیره کیش" به 
ترتیب مقام های نخست تا سوم این 

مسابقات را از آن خود کردند.
این مسابقات زیر نظر مرتضی 

صداقت تنها دارنده مســابقه کراس 
فیت گیمز آمریکا به عنوان کادر فنی 
و مرتضی کاشــانی مربی و مدرس 

رشته کراس فیت برگزارشد.
براساس این گزارش، مرتضی 
کاشــانی مربــی و مدرس رشــته 
کراسفیت با اشــاره به حضور400 
ورزشکار در دسته حرفه ای مرحله 
پایانی مســابقات کراسفیت که برای 
نخســتین بار به صورت آنالین در 
اواخر دی ســال گذشته برگزار شد، 
اظهار داشــت: در این مسابقات پس 
ار رقابت ورزشــکاران در مجموع 
70ورزشکار در دسته حرفه ای و 50 
ورزشکار در دسته مبتدی مشخص 
شدند که قرار بود ورزشکاران در 17 
و 18 اسفند در جزیره کیش به مدت 
دو روز با هم رقابت کنند اما به دلیل 
شیوع ویروس کرونا تمام مسابقات 

جهان لغو شد.
وی تصریــح کــرد: تیــم فنی 

کراسفیت تصمیم گرفت مسابقات 
را مجدد به صــورت آنالین برگزار 
کنــد کــه پــس از برگــزاری این 
مســابقات 50 تیــم مبتدی و 70تیم 
حرفــه ای از یکم تا ســوم بهمن در 
رشــته کراس فیت ارزیابی و نفرات 
برتر این مســابقات معرفی شــدند. 
این مســابقات زیر نظر کمیته کراس 
فیت کیش با همکاری کمیته کراس 
فیت کشــوری و با حمایت ورزش 
همگانی کشــور و موسسه ورزش و 

تفریحات سالم کیش برگزار شد.
جوایز نقدی در دسته حرفه ای 
برای مقام نخســت تا سوم به ترتیب 
10، 5 و 3 میلیون و در دسته مبتدیان 
برای مقام نخســت تا سوم به ترتیب 

5، 3 و 2 میلیون تومان بود.
در پایــان هیات کــراس فیت 
کیــش از همــکاری و حمایــت 
عزیزالــه فرضــی پور سرپرســت 
موسســه ورزش و تفریحات سالم 

کیــش، ســهراب آزاد رئیس کمیته 
کراس فیت کشور، مرتضی کاشانی 
سرپرست مسابقات و مسئول کمیته 
کــراس فیت کیش، جــواد غالمی 
ناظر مســابقات و مشاور و مسئول 
ســازمان لیگ کراس فیت کشــور، 
مرتضی صداقت مسئول کمیته فنی 
مسابقات، کیارش آزاد عضو کمیته 
فنی مســابقات، و ســعادت رئیس 
هیــت ورزش های همگانی جزیره 

کیش قدردانی کرد.
الزم بــه ذکراســت کــراس 
فیت ترکیبــی از تمرینات قدرتی، 
استقامتی، ژیمناســتیک، انفجاری، 
پلیومتریک، سرعتی و وزنه برداری 
به شــیوه ی المپیکی با اســتفاده از 
کتل بــل و وزن خــود بدن اســت. 
تمرکز کراس فیت بر بهبود توانایی 
قلبی و ریوی، اســتقامت، قدرت، 
انعطاف پذیری، ســرعت، چابکی، 

تعادل و تناسب است

گــروه ورزشــی - بــا عدم 
صدور مجوز حرفه ای سازی نماینده 
ترکمنستان، شاگردان محمود فکری 
موفق شــدند جواز حضور در مرحله 
گروهی فصل جدیــد لیگ قهرمانان 

آسیا را به دست آورند.
بر طبــق روال ســال های اخیر 
ســهمیه ایران در فصــل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا 2+2 بود تا این چنین 
پرســپولیس و تراکتور جواز حضور 
در مرحله گروهی را به دســت آورند 
و اســتقالل و فوالد نیز برای رسیدن به 
مرحله گروهی، آماده حضور در دیدار 
پلی آف شــوند؛ اما حاال عدم صدور 
مجوز حرفه سازی یک تیم ترکمنستانی 
معــادالت را برهم زده و به نوعی برای 
آبی پوشــان پایتخت که فصل گذشته 
با نایب قهرمانی در لیگ برتر موفق به 
کسب سهمیه آسیایی شدند، یک میانبر 

را به وجود آورده است.
چــرا کــه بــا حــذف نماینده 
ترکمنســتان و احتســاب نیم سهمیه 
این کشــور برای ایران، حاال استقالل 
به صورت مستقیم در مرحله گروهی 
لیــگ قهرمانان آســیا در فصل 2021 
حضور پیدا خواهد کرد و سهمیه ایران 
به 3+1 ارتقا یافت؛ طبق اخبار منتشره 
از سوی AFC، مسئوالن کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قصد دارند تا فصل جدید 
ایــن تورنمنت را هم بــه مانند فصل 

گذشــته به واسطه شرایط کرونایی در 
قالب متمرکز برگزار نمایند.

پس از اینکه ســیدبندی تیم ها و 
نحوه برخورد آنها با یکدیگر در مرحله 
پلی آف مشــخص شد، شــاگردان 
محمود فکری بایــد به مصاف العین 
امــارات می رفتند اما اکنون و با حذف 
نماینده ترکمنســتان، حاال اســتقالل 
راهــی مرحلــه گروهی شــده و این 
فوالد اســت که باید به مصاف این تیم 

قدرتمند اماراتی برود.
شــاگردان جواد نکونام جهت 
راهیابی به دور گروهی لیگ قهرمانان 
آســیا در ســال 2021 که به صورت 
متمرکز در یک کشور برگزار می شود، 
کار سختی را برای تقابل با العین دارند 
و بایــد دید می توانند مجوز صعود به 
دور گروهــی را کســب کنند یا خیر. 

طبق اعــالم قبلی، مرحلــه گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غرب از 
14 تــا 30 آوریل )25 فروردین تا 10 
اردیبهشت 1400( برگزار خواهد شد.

بزرگترین تورنمنت تاریخ لیگ 
قهرمانــان و نحوه صعــود تیم ها در 

آستانه قرعه کشی
 همچنین در هفته پیش رو قرعه 
کشی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
برای اولین بار با حضور 40 تیم برگزار 

می شود.
برای اولین بار تعــداد تیم های 
لیگ قهرمانان آســیا به 40 تیم افزایش 
پیدا کرده اســت و در این دوره شاهد 
حضــور تیم هایی هســتیم که اولین 
حضور خودشــان را در لیگ قهرمانان 

آسیا تجربه می کنند. 
از جمله باشــگاه هایی که آماده 

انجــام اولین بازی خــود در مرحله 
گروهی در لیگ قهرمانان آسیا هستند 
می توان بــه ال وحدات  قهرمان لیگ 
اردن کــه اخیراً این عنوان را کســب 
کرده اســت  اشاره کرد. همچنین  اف 
سی گوا هند و استقالل تاجیکستان از 
منطقه غرب تیم هایی هستند که اولین 
حضور در لیگ قهرمانان را تجربه می 
کنند. افزایش تعداد تیم های این رقابت 
ها باعث شده است تا این باشگاه ها نیز 
فرصت حضــور در لیگ قهرمانان را 

پیدا کنند.  
اولســان هیوندای قهرمان فصل 
قبل این رقابت ها در ســید دوم رقابت 
ها قرار گرفته است. این تیم کره ای می 
خواهد بعد از االتحاد عربستان اولین 
تیمی لقب گیرد که برای نخســتین بار 
از عنــوان قهرمانی خود دفاع می کند. 
پرسپولیس نایب قهرمان فصل قبل نیز 

در سید یک قرار گرفته است.
قرعه کشی مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا چهارشنبه هفته جاری 
برگزار می شود و سه تیم ایرانی حریفان 
خود را خواهند شناخت. فوالد نیز باید 
در مرحلــه پلی آف برابر العین امارات 
قرار گیرد.نحوه صعود تیم ها نیز به این 
ترتیب است که 10 تیم سرگروه رقابت 
ها مستقیم راهی مرحله بعد می شوند و 
۶ تیم برتر از تیم های دوم نیز به مرحله 

یک هشتم نهایی راه خواهند یافت.

2021 ACL استقالل در مرحله گروهی  

گروه ورزشــی - کریستیانو 
رونالدو پیشــنهاد دستمزد نجومی و 
تبدیل شدن به چهره تبلیغاتی صنعت 
توریسم عربستان سعودی را رد کرد.

کریســتیانو رونالدو پیشــنهاد 
تبدیل شدن به چهره صنعت توریسم 
عربستان سعودی و دریافت دستمزد 
ســالیانه ۶ میلیون یورویی را به دلیل 
وضعیت سوال برانگیز حقوق بشر در 
این کشــور رد کرد. لیونل مسی نیز از 
دیگر ستاره هایی است که عربستان 
ســعودی برای این منظور با آنها وارد 

مذاکره شده است.
رونالدو قرار بــود در صورت 
پذیرفتــن این پیشــنهاد ســالیانه به 
عربستان سعودی سفر کند، همچنین 
از چهره او در تمام پروژه های تبلیغاتی 
صنعت توریسم عربســتان استفاده 

گردد.
به لیونل مســی نیز از ســوی 
مقامات سعودی پیشــنهادی مشابه 
داده شده است، اما هنوز پاسخ مسی 

به این پیشنهاد مشخص نیست.
 رونالدو هفته گذشته با گلزنی 
برابر ناپولی، تبدیــل به موفق ترین 
گلزن تاریخ شــد و لیونل مســی نیز 
رکورددار بردن شــش توپ طالی 

جهان است.
عربســتان ســعودی در تالش 
اســت تا با کمپین "از عربستان دیدن 
کنیــد"، تبدیــل به قطــب صنعت 
گردشــگری در جهان شود. هر چند 
با سوابق مخدوش عربستان سعودی 
در رعایت حقوق بشر، موفقیت این 
کمپین با شک و تردیدهایی روبه رو 
اســت. با توجه به شــیوع کرونا در 

جهان، در حــال حاضر محدودیت 
هایی برای ســفر وجــوددارد و در 
تبلیغات عربســتان نیز بــه این نکته 
اشاره می شود که بازدید از این کشور 

نیازمند گرفتن ویزا است.
به توافق رســیدن بــا دو تن از 
موفق ترین فوتبالیســت های تاریخ، 
به فعالیت های تبلیغاتی عربســتان 
کمــک فوق العــاده ای خواهد کرد، 
اما  هر ورزشــکاری که قصد توافق 
با پادشــاهی عربستان را داشته باشد، 
با انتقادات شدیدی در سراسر جهان 

مواجه خواهد شد.
عربستان سعودی از ورزش به 
عنوان موتور تبلیغاتی خود اســتفاده 
می کند؛ سال پیش سوپرکاپ اسپانیا 
در جده برگزار شد و مسی و بارسلونا 
با رئــال مادرید، اتلتیکــو مادرید و 

والنسیا برای قهرمانی رقابت کردند.
ارنســتو والــورده، ســرمربی 
بارسلونا در آن زمان، راجع به حضور 
در عربستان گفت: "ما به خاطر پول 
اینجا هستیم." ســال گذشته اولین 
سال از قرارداد سه ساله و 115 میلیون 
یورویی عربستان و فدراسیون فوتبال 
اسپانیا برای برگزاری سوپرکاپ بود. 
هر چند امســال و به خاطر شــیوع 
کرونا، ســوپرکاپ در خود اســپانیا 

برگزار شد.
مســی در 2019 نیز در ریاض 
حاضر شــد و در دیــدار تدارکاتی 
آرژانتیــن و برزیل بــه میدان رفت. 
مســی همچنین در آن تاریخ با ترکی 
آل شــیخ، رییس هیئت سرگرمی و 
تفریحات عمومی عربستان که مالک 
تیم آلمریای اسپانیا نیز بود، دیدار کرد.

کریس رونالدو پیشنهاد عربستان را رد کرد
پاسخ منفی به کمپین گردشگری شاهزاده:
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فوالد به جای استقالل به مصاف العین می رود؛


