ورزش نفت

هنداشت

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

در لیگ برتر بسکتبال ایران

پتروشیمیوپاالیشنفتبااقتدار شروعکردند
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تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام ،قهرمان آسیا و تیم
بسکتبال پاالیش نفت آبادان که فصل پیش با مقام سوم در لیگ
به کار خود پایان داده بود ،لیگ برتر بسکتبال باشگاههای ایران
را با اقتدار شروع کردند.تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام که
درخانه میزبان تیم آویژه صنعت پارسا بود ،موفق شد حریف
خود را شکست دهد .شاگردان مهران حاتمی که حاال قهرمانی
ی کشند ،با ارائه یک بازی برترموفق شدند حریف
آسیا را یدک م 
خودرا با نتیجه قاطع  98بر  53شکست دهند تا اولین قدم را

سامری :پیروزی خارج از خانه
روحیهمضاعفمیدهد
حماد سامری ،سرمربی تیم بسکتبال
پاالیشنفتآبادانبعدازپیروزیدراصفهان
مقابل ذوب آهن در نخستین دیدار لیگ
گفت :بازی سخت و پایاپایی انجام دادیم.
ذوب آهن که در واپسین روزهای قبل
از شروع لیگ برای حضور در این
مسابقات آماده شده بود ،بسیار
خوب بازی کرد
و درواقع ما را
به درد سر
انداخت .باید
بگویم انتظار چنین
بازی خوبی را از آنها نداشتم .او
در ادامه در خصوص بازی تیمش
گفت:همیشهاولینبازیلیگسخت
است؛ چرا که بازیکنان هنوز به طور

کامل با هم هماهنگ نشده اند و جو شروع
مسابقاترویتیمتاثیرگذاراست؛اماباتمام
این اوصاف برای اولین دیدار بچهها خوب کار
کردندوازتکتکآنهاراضیهستم.پیروزی
خارج از خانه در گام اول بسیار موثر است
و به تیم انگیزه و روحیه مضاعف
میدهد.سامری در ادامه در خصوص
رقابت با دیگر تیمها و شانس
قهرمانی پاالیش نفت گفت:
هنوز زود است در این باره
صحبت کنیم؛ ولی باید از
همینابتداگامنخسترامحکم
برداریم.هدفماهممثلهمه
تیمها قهرمانی است؛ اما راه
دورودرازی در پیش داریم.

با پیروزی در دربی نفتیها

بانوانپاالیشنفت
قدمنخسترامحکم
برداشتند

محکم برداشته باشند.تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان هم که
به اصفهان رفته بود ،در دیداری پایاپای و نزدیک موفق شد
ذوب آهن را شکست دهد .شاگردان حماد سامری در
دیداری که بسیار نزدیک و جذاب دنبال میشد،
موفق شدند با نتیجه  71بر  55به پیروزی
برسند تا از دیگر نماینده نفتیها عقب
نمانند و لیگ را با پیروزی شروع کرده
باشند.

رقابتهای لیگ برتر بسکتبال
باشگا ههای بانوان ایران با دربی
نفتیها استارت خورد که در
نخستین دیدار ،تیم بسکتبال
پاالیش نفت آبادان مدافع
عنوان قهرمانی با پیروزی
در دربی لیگ را شروع کرد .تیم
بسکتبال بانوان پاالیش نفت آبادان که در
خانه و سالن بعثت آبادان میزبان تیم گاز
تهران بود ،موفق شد حریف خود را در
دیداری که در طول بازی تیم برتر میدان
بود ،شکست دهد.
شاگردان زهرا مرتضیزاده با ارائه
بازی برتر موفق شدند تیم بسکتبال گاز
تهران را که فصل پیش سوم شده بود و
هدایت آن به عهده فرانک طیاری است ،با
نتیجه قاطع  89بر  53شکست دهند تا اولین گام
را در لیگ محکم برداشته باشند.

مهرانحاتمی:شروعخوبیداشتیم
وازبازیکنانمراضیهستم

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی
بندر امام از اینکه لیگ را با پیروزی شروع
کردند ،بسیار خرسند است و میگوید،
برای قهرمانی باید از همین ابتدا با قدرت
شروع کرد.مهران حاتمی بعد از پیروزی
در نخستین دیدار لیگ برتر
بسکتبالگفت:بازیراحتینبود.
هر تیمی که مقابل پتروشیمی
قرار میگیرد ،میخواهد
بهترین بازیاش را به
نمایش بگذارد.او در
ادامه ضمن ابراز
رضایت از عملکرد
شا گر د ا نش گفت :
بازیکنانم بازی خوبی را
به نمایش گذاشتند و
در طول بازی ،تیم

برترمیدانبودند.من
از همه آنها تشکر
میکنم .حاتمی در
ادامه با اشاره به حمایت
هواداران ماهشهری گفت:
هواداران همیشه به ما لطف
داشتند و تنها کاری که
میتوانیمانجامدهیم،پیروزی
در هر دیدار است تا آنها
خو شحا ل با شند .
بازهممثلهمیشه
ما ر ا
تشو یق
کردند و
بر ا ی
پیروزی،بهبازیکنان
انرژی دادند.

در
او
خصوص اینکه
ا نتظا رها ا ز
پتروشیمی با قهرمانی
در آسیا باال رفته و حاال
توقع میرود که قهرمان
لیگ هم شوند ،گفت :کار سختی
پیشرو داریم و تازه اول راه هستیم.
تیمی که میخواهد قهرمان شود،
باید از همین ابتدا با قدرت و
محکم کار را شروع کند .االن
نمیشود حرف از قهرمانی زد،
اما هدف ما بعد از قهرمانی
در آسیا ،قهرمانی در
لیگ برتر است.

مرتضیزاده:ابتدابهترینعملکرد،سپسقهرمانی
سرمربی تیم بسکتبال پاالیش نفت آبادان معتقد
است:عملکردوهماهنگیتیمشبرابرگازتهراندرهفته
نخستلیگبرتربسکتبالبانوان،باالترازحدتصوربوده
است .زهرا مرتضیزاده بعد از پیروزی
تیمشبرابرگازتهراندردربینفتیها
ودرهفتهآغازینلیگبرتربسکتبال
بانوان گفت :تیم گاز تهران هم مثل
پاالیش نفت آبادان دستخوش
تغییرات زیادی شده بود و به دلیل
همین حجم باالی تغییرات ،شناخت
زیادی از تیم حریف نداشتم.
آیتمهایی مد نظر ما بود و برایمان
اهمیت داشت ،این که بازیکنان نفت
بر اساس آن ،بخصوص در اصول
دفاعی جلو بروند که خوشبختانه رخ داد .او در ادامه با
اشاره به ناهماهنگی شاگردانش در این بازی گفت:
ناهماهنگیهاییازنظرفنیداشتیم؛زیرااینبازی،اولین
بازی رسمی با این ترکیب جدید بود و اطمینان دارم با
گذشتزمانبهتیمبهتریتبدیلخواهیمشد.سرمربی
پاالیش نفت آبادان در ادامه به بازی حساس هفته بعد
اشاره کرد و گفت :در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال ،در
آبادان بازی مهمی برابر دانشگاه آزاد داریم و در بازی با

گازتالشکردیمتابتوانیمبرنامههایبازیبادانشگاهآزاد
رادرهمینبازیباگازتهراناجراکنیموزمانیکهاختالف
امتیاز افزایش یافت ،این فرصت را به دست آوردیم که
روی برنامههای بازی دوم در زمین کار
کنیم.مرتضی زاده با بیان این که از
نحوه عملکرد تیمش برابر گاز راضی
بوده است ،تاکید کرد :پاالیش نفت،
تیمی یکدست و همدل بود .ما در
کوارترآخر 3بازیکنبسیارجوانوکم
سن و سال را به میدان فرستادیم .در
فاز هجومی ،بازیکنان را آزاد گذاشته
بودیم تا بازیکنان بتوانند بازی خوانی
کنند و به هماهنگی بهتری برسند.
صادقانه بگویم ،انتظار داشتم سطح
هماهنگیتیمکمترباشد؛اماشرایطبهترازچیزیبودکه
تصورمیکردم.اودرپاسخبهاینپرسشکهآیامیتوانند
قهرمانی فصل گذشته را تکرار کنند ،گفت :ما قهرمان
فصلگذشتهایموامسالدچارتغییراتاساسیشدهایم؛
اما در مورد تکرار قهرمانی باید بگویم هیچ چیزی دور از
دسترسنیست.ماتمامتالشخودرامیکنیمکهبهترین
عملکردراداشتهباشیم.ممکناستاینارائه،بهقهرمانی
منجرشود؛اماصرفاقهرمانی،هدفمانیست.
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