ورزش نفت
صمیمی:بازیکنان
گچسارانقهرمانانه
بازیکردند

اعظم صمیمی در پایان لیگ برتر هندبال
و پس از نایب قهرمانی تیم نفتوگاز گچساران
گفت :لیاقت شاگردان من قهرمانی بود ،البته
تأسیسات هم برای قهرمانی آمده بود و از
امتیاز میزبانی هم بهره میبرد .نایب قهرمانی
چیزی از قابلیت بازیکنان ما کم نمیکند و آنها
با غیرت و تعصب بازی کردند .از نگاه باشگاه
و آنهایی که لیگ را دنبال کردند ،ما قهرمان
هستیم .سرمربی نفت با اشاره به داوری بازی
گفت :اشتباههای داوری در جریان بازی وجود
داشت ،اما با توجه به حساسیت این دیدار ،باید
این اشتباهها را به حساب هیجان داوران
گذاشت.سرمربی نفتوگاز گچساران تصریح
کرد :در این دوره ،سطح بازی نفتوگاز
گچساران کام ً
ال متفاوت بود و این نتیجه را به
حساب بازی و بدشانسی میگذاریم.وی درباره
شرایط مالی باشگاه نفتوگاز گفت :باشگاه ما
یکی از معدود باشگاههای هندبال است که چه
در بخش زنان و چه در بخش مردان،
بازیکنانش هیچگاه از نظر مالی مشکلی
نداشتند.صمیمی در پایان خاطر نشان کرد:
گچساران با جمعیت  100هزار نفره به جنگ
تأسیسات تهران با جمعیت  12میلیونی آمد
و با توجه به محدودیتها در
جذب بازیکن ،عملکرد
خوبی داشت .ما باید
 60درصد از ترکیب
تیم را از شرکت نفت
جذب میکردیم ،ولی
ا ین مو ضو ع
تأ ثیر ی د ر
کیفیت
با ز ی ما
نداشت.

هندبال بانوان ایران زیر پای نفتیها

تأسیساتدریاییقهرمانونفتوگاز
گچساراننایبقهرمانشدند
تیمهای هندبال بانوان تأسیسات دریایی و
نفت و گاز گچساران با اقتدار موفق شدند به
ترتیب قهرمان و نایب قهرمان لیگ برترهندبال
بانوان باشگاههای ایران شوند .در هفته چهاردهم
و پایانی لیگ برتر هندبال بانوان و در
حساسترین دیدار لیگ برتر ،تیم صدرنشین
تأسیسات دریایی در تهران میزبان تیم رده
دومی نفتوگاز گچساران بود .در دربی تمام

نفتی ،تیم نفت و گاز گچساران برای قهرمانی به
پیروزی احتیاج داشت ،در حالی که تاسیسات
دریایی با یک تساوی هم میتوانست قهرمان
شود .به همین دلیل شاهد دیداری پایاپای،
نفسگیر و نزدیک از دوتیم بودیم که در پایان
بعد از یک بازی مهیج ،دو تیم به تساوی - 23
 23رسیدند و به این ترتیب تأسیسات دریایی،
قهرمان لیگ برتر شد و نفتوگاز به مقام نایب

ابراهیمی:قهرمانیحقشاگردانمبود
زهرا ابراهیمی پس از قهرمانی تیم
تأسیسات دریایی در لیگ برتر هندبال بانوان
گفت :در این فصل لیگ خوبی را داشتیم و
این لیگ با ادوار گذشته کام ً
ال متفاوت بود.
سطح بازیها نزدیک بود و بازیکنان در تیمها
پخش بودند .سرمربی تیم هندبال تأسیسات
دریایی درباره بازی با نفت و گازگفت:
میدانستیم برابر نفتوگاز کار سختی داریم.
در دور رفت برابر این تیم شکست خورده
بودیم و میخواستیم با شناسایی نقاط ضعف
این تیم در این دیدار ،نتیجه قبل را جبران
کنیم .سرمربی تأسیسات با اشاره به حضور
تماشاگران گفت :تماشاگران کمک زیادی به
ما کردند و امیدوارم هندبال همواره شاهد
حضور تماشاگران زیادی در بخش مردان و

زنان باشد .هندبال رشتهای مهیج است ،اما
گمنام مانده.وی درباره وضعیت مالی تیمش
خاطرنشان کرد :قرار بود امسال در آسیا حاضر
شویم و تمام کارها انجام شد؛ اما بحث مالی
اجازه این کار را به ما نداد .آرزو میکنم برای
فصل بعد ،اسپانسر داشته باشیم و در لیگ

درخشش دو ومیدانی کاران پلیمر کرمانشاه
در آسیا

هشتمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی
داخل سالن آسیا در تهران برگزار شد که دو نفر از
دو ومیدانی کاران تیم پتروشیمی پلیمر کرمانشاه در
قالب تیم ملی ایران توانستند یک مقام سومی و یک
مقام دومی را کسب کنند .همایون همتی ،قهرمان
ارزنده پتروشیمی پلیمر کرمانشاه توانست در یک
رقابت تنگاتنگ در ماده دوی  3000متر هشتمین دوره
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قهرمانی رسید .به این ترتیب تیم تاسیسات
دریایی با  21امتیاز و تفاضل گل  80قهرمان
شد و تیم نفت و گاز گچساران با  20امتیاز و
تفاضل گل 101به مقام نایب قهرمانی رسید.
درپایان رقابتهای لیگ برتر و بعد از بازی
دوتیم ،با حضور مسئوالن و مدیران عامل دو
شرکت و نیز رئیس فدراسیون هندبال ،کاپ
قهرمانی و مدالهای دو تیم اهدا شد.

رقابتهای دو و میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا،
(تهران  )2018مقام ارزشمند سومی آسیا را به دست
آورد و مدال برنز را به گردن آویزد .پژمان یار ولی ،مربی
و دونده قهرمان تیم پتروشیمی پلیمر کرمانشاه هم با
افتخار و زدن رکورد  ۱:۵۲:۸۰به مقام نایب قهرمانی
دوی  800متر آسیا رسید و مدال نقره این دوره از
مسابقات را از آن خود کرد.

بمانیم؛ البته باشگاه قرارداد بازیکنان را به
موقع پرداخت کرده و مشکلی وجود نداشته
است.ابراهیمی در خصوص داوریهای لیگ
نیز گفت :داوریها بهتر شده؛ اما داوران ما
هنوز تئوری هستند و کمی مشکل دارند و
بایدتکنیکهارابشناسند.

