نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 871

برایدومین
سال پیاپی رقم خورد

نایب قهرمانی ملی حفاری
در لیگ برتر وزنهبرداری ایران

مشعل تیم وزنهبرداری شرکت ملی حفاری اهواز برای دومین فصل متوالی ،عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر وزنهبرداری باشگاههای ایران را به خود اختصاص داد .مسابق
وزنهبرداری باشگاههای ایران در فصل جدید ،از تیر ماه امسال شروع شد و در آبان ماه و با برگزاری  4هفته به اتمام رسید که در پایان این رقابتها ،پوالد مردان تیم شرکت
اهواز با کسب  2هزار و  601امتیاز ،به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر بزرگساالن باشگاههای کشور در سال  97دست یافتند و بر سکوی دوم تکیه زدند .گفتنی است
(فینال) لیگ برتر وزنهبرداری باشگاههای کشور در سال ( 97جام شهدای مدافع حرم) به میزبانی تاالر وزنهبرداری (سالن ایرانیان) برگزار شد که در پایان ،تیم بیمه رازی ع
را به دست آورد و تیم ملی حفاری اهواز به مقام دوم دست پیدا کرد .تیم مناطق نفتخیز جنوب هم که در این رقابتها حضور داشت ،مقامی بهتر ازهفتم کسب نکرد.

ملی حفاری در این فصل
با استفاده از بازیکنان بومی
جوان و با تجربه استان در
این رقابتها حاضر شد و
عملکرد قابل قبولی داشت.
با جوان گرایی که در
تیمهای باشگاه ملی
حفاری صورت گرفته ،در
آینده نزدیک در رشتههای
وزنهبرداری و فوتسال
آقایان و بانوان ،حرفهای
بسیاری برای گفتن داریم و
امیدواریم که بازیکنان
بیشتری از خوزستان به
تیمهای ملی دعوت شوند

سعید شاهرخی ،مدیرعامل جدید باشگاه
فرهنگی  -ورزشی ملیحفاری گفت :هفته
پایانی لیگ برتر وزنهبرداری رده سنی
بزرگساالن باشگاههای کشور در سال  97با
حضور هشت تیم در روزهای  22و 23آبان در
تاالر وزنهبرداری مجموعه ورزشی آزادی
تهران برگزار شد و به مقام دوم رسید .وی در
هفته چهارم و پایانی این مسابقات ،تیم
وزنهبرداری ملی حفاری با گرفتن  726امتیاز
تیمی در مکان دوم قرار گرفت ،افزود :تیمهای
بیمه رازی و عقاب نیروی زمینی به ترتیب با
 775و  660امتیاز ،عنوانهای اول و سوم
هفته پایانی رقابتها را به خود اختصاص
دادند .تیم مناطق نفتخیز جنوب ،دیگر
نماینده استان در این هفته با کسب 414
امتیاز به مقام هفتم رسید .شاهرخی با بیان
اینکه تیم ملی حفاری برای دومین فصل
متوالی ،عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر
وزنهبرداری کشور را به خود اختصاص داد،
گفت :این تیم در این فصل با استفاده از
بازیکنان بومی جوان و با تجربه استان در این
رقابتها حاضر شد و عملکرد قابل قبولی
داشت .با جوان گرایی که در تیمهای باشگاه
ملی حفاری صورت گرفته ،در آینده نزدیک
در رشتههای وزنهبرداری و فوتسال آقایان و
بانوان ،حرفهای بسیاری برای گفتن داریم و
امیدواریم که بازیکنان بیشتری از خوزستان
به تیمهای ملی دعوت شوند .در پایان لیگ
برتر وزنهبرداری بزرگساالن باشگاههای کشور
در فصل  ،97رده بندی نهایی تیمها به این
ترتیب رقم خورد:
 -1بیمه رازی 2752 :امتیاز
 -2شرکت ملی حفاری اهواز 2601 :امتیاز
 -3عقاب نیروی هوایی 2286 :امتیاز
 -4رعد پدافند 2284 :امتیاز
 -5تعاونی انقالب شهریار 2088 :امتیاز
 -6نیروی زمینی ارتش 2017 :امتیاز
 -7مناطق نفتخیزجنوب  2003 :امتیاز
 -8نور همدان 1657 :امتیاز
اسامی نفرات برتر وزنهبرداری
ملی حفاری و مناطق نفتخیز جنوب در
هفته چهارم:

 55کیلوگرم

در این دسته ،علیرضا منصوری از تیم
مناطق نفتخیز جنوب در حرکت یک

42

ضرب  90کیلوگرم ،حرکت د
کیلوگرم و مجموع  197کیل
که دوم شد.

 61کیلوگرم

مهران قاسم زاده از شرکت
اهواز در حرکت یک ضرب 3
حرکت دو ضرب  133کیلوگ
 246کیلوگرم وزنه زد که د
ربیعی هم از مناطق نفتخ
حرکت یک ضرب  103کیل
دو ضرب  133کیلوگرم و
کیلوگرم وزنه زد و سوم شد
حسن گلپرور ازشرکت ملی ح
حرکت یک ضرب  105کیل
دو ضرب  130کیلوگرم و
کیلوگرم وزنه زد وبه مقام چه

 67کیلوگرم

در این دسته ،مجید عس
حفاری  110یک ضرب30 ،
مجموع  240کیلوگرم وزنه
شد.

 73کیلوگرم

حسین سلطانی از ملی حف
ضرب 174 ،دوضرب و م

