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ــا ســابقه  ــف ب ــن ال ــاران آرمی ــم ی ــا تی ــارم را خــوب شــروع کــرد ام ــح روز چه ــازی صب ــان کــم ســن خــود نخســتین ب ــا بازیکن ــاران نوجــوان ب ی
درخشــان خــود توانســت در امتیــازات پیشــی بگیرد.یــاران نوجــوان دســت از تــاش نکشــیدند و ســعی کردنــد اختــاف امتیــازات را کاهــش دهنــد کــه 
یــاران آرمیــن الــف بــا ســرویس هایــی کــه از دســت داد در ایــن امــر بــی تاثیــر نبــود. و ســت اول بــا نتیجــه ۲۵-1۵بــرای تیــم یــاران بــه پایــان رســید. 
ســت دوم بــا ســرویس هــای خــوب یــاران آرمیــن الــف آغــاز شــد. هــر دوتیــم بــرای بــرد بــازی کردنــد، امــا یــاران نوجــوان بــا ســرویس هــای خــوب 

خــود توانســت تیــم یــاران آرمیــن را بــه اســترس بینــدازد و از آن پیشــی بگیــرد و در نهایــت بــازی بــا نتیجــه ۲۰-۲۵ بــه پایــان رســید.

جــذاب تریــن بــازی رده بانــوان در صبــح چهارمیــن روز ایــن دوره از مســابقات برگــزار شــد.هردو تیــم درحالــی کــه باهــدف غلبــه بــر دیگــری وارد 
زمیــن شــده بودنــد بــازی را شــروع کردند.تیــم کانــون در ســت اول بــا هماهنگــی و همدلــی بــازی راپیــش بــرده و توانســت صاحــب امتیــاز ایــن ســت 
شــود. در ســت دوم کــه بــازی حســاس و ســختی بیــن هــر دوتیــم در جریــان بــود ایــن دختــران آینــده دار کرمانــی بودنــد کــه توانســتند بــا امتیــاز 
نزدیــک ۲۸بــر ۲۶ بــه ســختی بــر تیــم حریــف غالــب شــود. در ســت حســاس ایــن بــازی کــه امتیــاز هــا گام بــه گام پیــش مــی رفــت بانــوان ســبز 

پــوش بودنــد کــه ایــن ســت را بــا نتیجــه 1۶-1۸ از آن خــود کــرد.

تیــم پــوالد کــه در روزهــای گذشــته توانســته بــود عملکــرد خوبــی از خــود نشــان دهــد ســت نخســت بــا اختــاف۷ امتیــاز بــه ســود کرمــان بــه 
پایــان رســید.اما ســت بعــدی هــر دو تیــم در پــی امتیــاز آوردن بــودن کــه بــه ســختی بدســت میامــد و درآخــر کرمــان پیــروز میــدان بــود.
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ــام  ــا تم ــن ب ــام وهم ــال ج ــای والیب ــن دوره پیکاره نوزدهمی
ســختی ها،خوشــی ها،ناخوشــی ها،بردهــا و باخــت هایــش بــه پایــان 

رســید.
ــن جــام شــرکت  ــی کــه در ای ــد تیــم های میســتاییم همــت بلن
ــام  ــن ج ــا ای ــند ت ــا باش ــندی م ــی و خرس ــه دلگرم ــا مای ــد ت کردن

ــد. ــا بمان ــواره پابرج هم
ســعی مــا بــر آن بــود تــا بتوانیــم بســتری را فراهــم کنیــم کــه 
ــازه کنیــم و  ــداری ت ــر پیشــرفت جامعــه ورزشــی مــان ،دی عــاوه ب

خاطــرات خوشــی را رقــم بزنیــم.
ــا برگــزار کننــده هــا هدفمــان  گفتنــی اســت کــه تــک تــک م
ایــن بــود کــه ایــن جــام بــه بهتریــن نحــو برگــزار شــود، چــه شــبها 
ــه  ــا ک ــیدیم،چه روزه ــه نکش ــا ک ــختی ه ــه س ــه نخوابیدیم،چ ک
ندویدیــم. تمامــی اینهــا بــرای ایــن بــود کــه همــه ی شــما دوســتان 

ــد. ــا بودی ــه دلگرمــی م برایمــان ارزشــمند هســتید و مای
 امیدواریــم  اگــر جایــی کمــی کســری بــود بــه بزرگــواری 
خودتــان مــا را بخشــیده و هرچــه باشــد جوانیــم و خاطی،تــا خطــا 
ــر  ــوی ت ــم ق ــا زمیــن نخوری ــاد نمیگیریم،ت نکنیــم راه درســتش را ی
نمیشــویم.انتظارداریم همچــون گذشــته کــه دســتمان را گرفتــه ایــد 

ــان باشــید. ــاری گرمم ــم ی ــد بازه و پشــتمان بودی
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نشــریه داخلــی صرفــا در 
جهــت اطــاع رســانی اتفاقــات جــام اســت و قصــد توهیــن بــه هیــچ 

انجمــن و نهــادی را نداشــته اســت.
ارادتمندتان؛ هماهنگ کننده نوزدهمین دوره پیکارهای والیبال 
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در ســت اول در نهایــت تــاش هــر دو تیــم زرگان بــازی برتــری را از خــود نشــان داده و آن را بــه نفــع خــود بــه پایــان رســاند. در ســت دوم هــم 

ســازمان نتوانســت بــر حریــف چیــره شــود و بــازی را واگــذار و از دوره مســابقات خداحافظــی کــرد.

دختــران خــوش دســت یــزدی کــه از ابتــدای ایــن دوره از مســابقات توانایــی هــای خــود را نشــان داده بودنــد در مقابــل یکدگیــر قــرار گرفتنــد 
امــا ســازمان بــود کــه برنــده هــر دو ســت شــد.

در بــازی بــا وجــود اینکــه یــاران آرمیــن بــا تجربــه توانســتند بــر حریــف پــر تــاش خــود غلبــه کننــد امــا تــاش و پشــتکار جوانــان گوهــر غیــر 
قابــل انــکار بــود بــا ایــن وجــود یــاران آرمیــن دو ســت بــازی را نصیــب خــود کردنــد.

تیــم اشــتاد توانســت بــا کار ســرعتی خــود در اوایــل ســت از حریــف کرمانــی خــود پیشــی بگیــرد ولــی کرمانــی هــا تســلیم قــدرت نمایــی اشــتاد 
نشــد و در ســت دوم توانســت بــا همــت و پشــکتار یــاران خــود ایــن ســت را ازآن خــود کنــد و بــازی را بــه ســت ســوم بکشــاند. در ایــن ســت کــه 
حساســیت بــازی شــدیدتر شــده بــود و هــر دو تیــم در نهایــت ســخت کوشــی بــازی را بــا امتیــاز هایــی پــی در پــی پیــش بردنــد، ولــی در نهایــت 

ایــن اشــتاد بــود کــه توانســت بــه فینــال راه پیــدا کنــد.

بــازی بعــدی کــه حریــف اشــتاد را در فینــال مشــخص مــی کــرد بیــن دو تیــم مدعــی قهرمانــی برگــزار شــد. تــاش هــر دو تیــم بــرای رســیدن 
بــه فینــال از همــان ابتــدای بــازی چشــم گیــر بــود و بــا بــازی خــوب خــود هیجــان را در بیــن تماشــاچیان ایجــاد کــرده بودنــد. و ایــن  تیــم ســازمان 
بــود کــه دو ســت بــازی را بــا نتایــج ۲۵ بــر ۲۰ و ۲۵ بــر 19 بــه نفــع خــود بــه پایــان رســاند و دومیــن فینالیســت ایــن دوره از مســابقات مشــخص 

. شد

یــاران آرمیــن الــف بــا بــازی خوبــی کــه در طــول مســابقات از خــود نشــان داده بــود در ایــن بــازی بــرای مقــام ســومی بــه میــدان رفــت.در 
ابتــدای ســت، آرمیــن پیشــی گرفــت و بــا وجــود تمــام تاشــی کــه کرمانــی هــا بــرای کســب مقــام کردنــد و در نهایــت ایــن یــاران آرمیــن الــف 

بودندکــه  بــه مقــام ســومی رســیدند.

بــا رد و بــدل شــدن پــی در پــی تــوپ بیــن بازیکنــان ایــن بــازی بــرای رســیدن بــه مقــام ســومی تــاش کردنــد و در انتهــا بــازی بــا اختــاف کــم 
بــه نفــع زرگان بــه اتمــام رســید.در ســت دوم رشــیدان کرمانــی ورق را برگردانــده و توانســت بــازی را بــه ســت ســوم بکشاند.ســت ســوم و حســاس 

بــازی بــه نفــع تیــم زرگان بــه پایــان رســید و توانســت بــه مقــام ســومی برســد.

فینــال رده بانــوان نوزدهمیــن دوره پیکارهــای والیبــال جــام وهمــن بیــن دو تیــم ســازمان و باشــگاه جوانــان زرتشــتی و یــاران آرمیــن ب بــا 
ــاال میرفــت کــه اســپک هــای فــوق العــاده آزاده آذریــان و تــک  ــه یــک ب ــوذری و بهــروز نجمــی برگــزار شــد.امتیاز یــک ب داوری آقایــان فــرزاد ن
ــازی را  ــد پیشــی بگیرد.رالــی هــای پــی در پــی هیجــان ب ــاران انجــام میــداد ســبب شــد کــه ســازمان بتوان ــر حمــات ی دفــاع هایــی کــه در براب
بیشــتر میکــرد و در نهایــت ایــن ســت بــا نتیجــه ۲۵-1۷ بــه ســود ســازمانی هــا بــه اتمــام رســید.در ســت دوم همچنــان هیجــان بــازی فینــال بیــن 

بازیکنــان و تماشــا چیــان برقــرار بــود  و در نهایــت دختــران ســازمان مقــام اول ایــن دوره را نصیــب خــود کردنــد.

در رقابتــی حســاس بیــن دو تیــم کــه هــر دو بــرای کســب مقــام قهرمانــی پــا بــه میــدان گذاشــته بودنــد تیــم اشــتاد در ســت نخســت توانســت 
اولیــن گام  خــود  را بــرای رســیدن بــه قهرمانــی بــردارد. ســت دوم، ســازمان بــا بــازی خــوب یــاران خــود ســت از دســت رفتــه را جبــران کــرد و  
نتیجــه بــازی را بــه ســت ســوم واگــذار کرد.ســت ســوم در حالــی کــه دو تیــم پــا بــه پــای  هــم پیــش رفتنــد ولــی در نهایــت ایــن اشــتاد بــود کــه 

توانســت پیــروز میــدان باشــد.

زرگانی که به زر نرسید
زرگان گشت ۲-۰ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب

دختران با تجربه
یاران آرمین ب۲-۰ جوانان گوهر اردشیر همتی کرمان

اشتاد به فینال می رود
اشتاد مریم آباد۲-1 باشگاه اردشیر همتی کرمان

دومین فینالیست
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف۲-۰ زرگان گشت

دختران سازمان هم به فینال رسیدند
یاران آرمین الف ۰-۲ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

رده بندی بانوان
یاران آرمین الف۲-۰ اردشیر همتی کرمان

برنز به زر رسید
زرگان گشت۲-1باشگاه اردشیر همتی کرمان 

سازمان طالیی شد
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد۲-۰ یاران آرمین ب

فینال  19
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد۲-۰ یاران آرمین ب



تبلیغتبلیغر

طنزتبلیغ


