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بهترین جام جامعه زرتشتی

انجمــن یانــش وران مانتــره بــا برگــزاری جــام وهمــن، نــه تنهــا 
ــه  ــد، بلک ــی کن ــزار م ــران را برگ ــتیان ای ــی زرتش ــداد ورزش ــن روی مهمتری

ــت.  ــرده اس ــل ک ــتی تبدی ــه زرتش ــته اول جامع ــه رش ــال را ب والیب
ویژگــی هــای متعــددی را مــی تــوان بــرای بهتریــن بــودن جــام وهمــن بــر 

شــمرد، کــه برخــی از آنهــا بدیــن ترتیــب هســتند. 
ــگاه  ــگاه، جای ــی، خواب ــن ورزش ــت زمی ــه کیفی ــن، در زمین ــام وهم ج
تماشــاگران و دیگــر امکانــات ســخت افــزاری،در جامعــه زرتشــتی بــی نظیــر 

اســت.
ــا  ــری تیمهــای زرتشــتی در جــام وهمــن ب ــد و حداکث حضــور قدرتمن

ــل مقایســه نیســت. دیگــر مســابقات جامعــه زرتشــتی قاب
ــن  ــتند و ای ــی هس ــت باالی ــن دارای اهمی ــام وهم ــه در ج ــای پای رده ه
ــه ورزش  ــادی ب ــان زی ــاالن و نوجوان ــا نونه ــث شــده اســت ت مســابقات باع

ــد. ــال بپردازن والیب
ــا  ــزار مــی شــود ام ــک رشــته برگ ــا وجــود اینکــه جــام وهمــن در ی ب

ــد.  ــی کنن ــال م ــابقات را دنب ــن مس ــی ای ــاچیان فراوان تماش
جــام وهمــن در کنــار جــام جــان باختــگان تنهــا جــام هــای بــا گســتردگی 

کشــوری هســتند کــه هــر ســال بــدون وقفــه در حــال برگــزاری هســتند. 
جــام وهمــن توانســته اســت جوانــان زرتشــتی را کــه زمانــی بیــش از هــر 
چیــز بــه رشــته هــای بســکتبال و فوتبــال مــی پرداختنــد بــه رشــته والیبال 
عالقــه منــد کنــد و امــروز والیبــال را بــه اولیــن ورزش جامعــه تبدیــل کنــد. 
انجمــن یانــش وران مانتــره تــالش مــی کنــد در برگــزاری جــام وهمــن از 

بــه روز تریــن روشــها بهــره ببــرد.
ــا حفــظ و بهبــود رابطــه  ــه امیــد آنکــه انجمــن یانــش وران مانتــره ب ب
خــود بــا تیمهــای زرتشــتی، انجمنهــای زرتشــتی و مــردم، همچنــان 

ــد. ــه باش ــام جامع ــن ج ــده بهتری برگزارکنن



در اولین بازی روز دوم جام وهمن بازی بین دو تیم اردشیر همتی کرمان و اهورا با سوت داور بازی، رامین آبیاری، آغاز شد.
شــروع طوفانــی تیــم اردشــیر همتــی کرمــان، تیــم اهــورا را وادار کــرد کــه در همــان امتیازهــای نخســت بــازی بــرای اینکــه در رونــد امتیــاز گیــری تیــم 
حریــف وقفــه ایجــاد کنــد از تایــم خــود اســتفاده کنــد. امــا تایــم نیــز نتوانســت در ایــن رونــد وقفــه ای ایجــاد کنــد و در نهایــت تیــم کرمانــی ایــن ســت 

را بــا امتیــاز ۲۵-۱۶ بــه ســود خــود بــه ســرانجام رســاند.
در ابتــدای ســت دوم تیــم اهــورا در پــی جبــران بــود و توانســت در رقابــت بــا حریــف خــود پایاپــای پیــش بــرود ولــی در نهایــت تیــم جــوان اهــورا مغلــوب 

حریــف کرمانــی خود شــد.

 

بــازی بــا ســرویس ســیاوش مندگاری،والیبالیســت تیــم اشــتاد آغــاز شــد. تیــم کانــون از همــان ابتــدای بــازی اختــالف مناســبی را ایجــاد کــرد و تایــم 
گرفتــن هــای تیــم جوانــان قدیــم تاثیــری در نتیجــه بــازی نداشــت و جوانــان قدیــم بــا نیمکــت هــای خالــی خــود ســت اول را واگــذار کــرد.

ســت دوم بــا ســرویس بهــرام خســرویانی از تیــم جوانــان قدیــم شــروع شــد و دو تیــم در امتیــاز هــای آغــازی پابــه پــای هــم پیــش رفتنــد و هیــچ کــدام 
پــا پـَـس نکشــیدند امــا در نهایــت کانونــی هــا از رقیــب خــود پیشــی گرفــت و ســرویس هــای خــوب ســیاوش منــدگاری نتیجــه را ۲۵-۲۱ بــه نفــع تیــم 

کانــون بــه پایــان رســاند.

تیم سازمان با شروع طوفانی خود زهر چشمی به تیم جوان کرمانی نشان داد و به راحتی توانست بر حریف خود چیره شود.
در ســت دوم نیــز تیــم جوانــان گوهــر بــه خاطــر بــی تجربگــی خــود نتوانســت در برابــر ســازمان بــازی خوبــی از خــود نشــان دهــد و مغلــوب ســازمانی 

هــا شــدند.

تیــم ســازمان بــا شــروع بــازی توانســت بــه راحتــی از تیــم جوانــان آینــده دار ایــن دوره از مســابقات پیشــی بگیــرد ولــی تیــم ســپنتا بیــش از تــوان 
خــود جنگیــد و مربــی ایــن تیــم بــه دلیــل اعتراضــات نــا بــه جــا خــود از داور بازی،آقــای امیــد اویژگانــی، کارت زرد گرفــت.

در اوایــل ســت دوم یــاران جــوان ســپنتا افســار بــازی را در دســت گرفتنــد و توانســتند بــا وجــود بــی تجربــه بــودن هــم پــای بلنــد قامتــان ســازمان پیــش 
برونــد. هرچنــد تیــم ســپنتا در ســت دوم بــازی بهتــری از خــود نشــان داد ولــی در نهایــت ایــن تیــم ســازمان بــود کــه پیــروز میــدان شــد.

نخســتین بــازی پــس از افتتاحیــه بیــن دوتیــم  یــاران آرمیــن الــف و ب بــه داوری،فــرزاد نــوذری، شــروع شــد کــه انتظــار نمــی رفــت تیــم یــاران 
آرمیــن ب از الــف پیشــی بگیــرد و برنــده ســت نخســت باشــد.

ســت دوم رقابتــی ســنگین بیــن دو تیــم بــود و یــاران آرمیــن الــف بــه دنبــال جبــران ســت از دســت رفتــه بودنــد و تــا حــدودی در اوایــل بــازی پیــش 
افتادنــد ولــی ســودی نداشــت و تیــم یــاران ب بــا تــالش خــود توانســت ایــن بــازی را بــه نفــع خــود تمــام کنــد.

بازی حساس بین دو تیم در حالی برگزار شد که در ست اول تیم اردشیر همتی کرمان با وجود خستگی فراوان توانست برق آسا نتیجه را۲۵ بر۲۲ به 
سود خود به پایان برساند.در ست دوم اما این مریم آبادی ها بودند که برای جبران ست از دست رفته عزم خود را جزم کردند و توانستند با نتیجه  ۲۵ 

بر۱۶ بازی را به ست سوم بکشانند.
در ست پایانی هم اشتادی ها بازی را با نتیجه ۱۵ بر 7به اتمام رساند.

پوالدی ها از خستگی تیم کانون استفاده کرده و کانونی ها این ست را ۲۵بر۲0 بر حریف خود واگذار کردند.
ست بعدی کانونی ها با وجود سختی شرایط  تمام تالش خود را کردند و توانستند نتیجه را با اختالف کمتری واگذار کنند.

  
با وجود جابه جایی که در زمان برگزاری این بازی صورت گرفت.تیم مریم آباد با وجود خستگی که از بازی قبل خود داشت، همت هم تیمی هایش 

سبب شد تا ست نخست پیروز میدان باشد.در ست دوم نیز به همین روال تیم اشتاد بر اهورا برتری داشت و توانست بازی را با برتری خود به پایان برساند.
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