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ورزش
فردا؛ اولین دوره فوتبال
محالت در زاهدان

دبیر فدارسیون دو و میدانی اعالم کرد:

قابلیت دو ومیدانیکاراناستاندرکسبمدالجهانی
دو و میدانی کاران ،مستعد کسب عنوان
گروه ورزش
در عرصه های جهانی و المپیک هستند.
به گزارش «سیستان وبلوچستان» ،دبیر فدارسیون دو و
میدانی روز گذشته در مجمع ساالنه هیئت دوو میدانی
استان که در سالن جلسات خانه شطرنج برگزار شد ،گفت:
سیستان و بلوچستان یکی از استان هــای پر تــاش و
قهرمان پرور در دو و میدانی کشور شناخته می شود .با
توجه به نگاه مسئوالن هیئت دو و میدانی استان که فراتر از
کــشــوری و بــه سمت آســیــایــی اســـت ،ایــن ظرفیت در
ورزشکاران دو ومیدانی کار استان دیده می شود که با
برنامه ریزی های منظم به دنبال صید مدال های خوش
رنگ آسیایی ،جهانی و المپیکی قدم بردارند« .هاشم
صیامی» افــزود :سیستان و بلوچستان از نظر احــداث و
افتتاح پــروژه های عمرانی در حــوزه ورزش از بسیاری
استان های مطرح و طراز اول جلوتر است ،به طوری که سه
پیست دو و میدانی خوب در این خطه وجود دارد که اتفاق
بزرگی است .وی اضافه کرد :مدال های طالیی جهانی و
المپیک کسب شده توسط ورزشکاران این استان از بیابان
های کنیا و آفریقا بوده است ،در ایران کردکوی و سیستان
وبلوچستان قابلیت باالیی در کسب مدال جهانی دارند که
فقط با تالش مربیان و ورزشکاران این خطه ها به دست می
آید و با عشق برای کسب موفقیت ها فعالیت و تالش دارند.
وی ادامــه داد :با هماهنگی رئیس هیئت دو و میدانی
استان ،قبل از مسابقات آسیایی نوجوانان که اسفند ماه
برگزار می شود ،یک مرحله اردوی تیم ملی نوجوانان دو و
میدانی کار در پیست دو ومیدانی نیکشهر برگزار می شود
که زمینه ساز گسترش این ورزش در این شهرستان خواهد
بود .وی تصریح کرد :ورزشکاران بسیار بزرگی داریم که در
اردوی تیم ملی حضور ندارند ولی خوشبختانه در این اردو،
دو نفر از سیستان و بلوچستان حضور دارند که در نوع خود
بسیار ارزشــمــنــد اســت ،امــا بــا توجه بــه ظرفیت بــاالی
استعدادها در این استان بــرای فدراسیون قانع کننده
نیست ،امیدواریم با پشتوانه سازی برای المپیک سال
آینده شاهد حضور افراد بیشتری در اردوی تیم ملی از این
خطه باشیم .وی اظــهــار کــرد :بــه عــنــوان عضو کوچک
فدراسیون دو ومیدانی قول می دهم که در هر موضوعی

که دست برای کمک به هیئت دو و میدانی سیستان و
بلوچستان باز باشد دریغ نکنم ،در مجموعه ورزشی آفتاب
انقالب هر زمان اردویی برگزار شود از دو و میدانی کارهای
استان دعوت خواهد شد .وی بیان کرد :هر ورزشکاری از
این استان که خواستار استفاده از ظرفیت این مجموعه
ورزشی باشد ،با توجه به امکانات مجهز این ورزشگاه از
جمله بدن سازی پیشرفته و استخر آن تا مدت یک ماه در
اختیار آن ها قرار داده می شود .صیامی ادامــه داد :در
قسمت سخت افزاری و خرید تجهیزات الزم و مورد نیاز ،بر
اساس دستور و نگاه ویژه رئیس جمهور به این خطه که در
همه موضوع ها باید سیستان وبلوچستان خاص دیده
شود ،توجه ویژه می شود ،برای برگزاری کالس ها نیز
مربیانی از این خطه دعوت می شوند .وی اضافه کرد :سال
آینده یک دوره کالس مربیگری بین المللی در تهران
برنامه ریزی شده است که از مربیان این استان هم دعوت
می شود .به آینده درخشان ورزشکاران دو و میدانی کار
استان بسیار خوش بین هستم ،رئیس هیئت دو و میدانی
سیستان و بلوچستان جــزو سه رئیس هیئت برتر دو و
میدانی کشور است که صادقانه و پیگیر با دیپلماسی قوی
با فدراسیون در ارتباط است.

پیست تارتان نیکشهر آماده بهره برداری

مدیرکل ورزش و جوانان هم گفت :با توجه به استعداد
های زیادی که در این رشته به ویژه منطقه جنوب استان
وجود دارد اما از یک پیست دو و میدانی محروم هستند،
خوشبختانه پیست تارتان نیکشهر آماده بهره برداری است
و می توانیم مسابقات مختلفی را در آن برگزار کنیم« .ادهم
کرد» افزود :بمپور یکی از نقاط ورزشکارخیز رشته دو و
میدانی است که با فراهم شدن پیست تارتان نیکشهر و کم
شدن فاصله مکان زندگی ورزشکاران تا این پیست دیگر
نیاز به طی کردن فاصله زیاد بمپور و ایرانشهر به زاهدان
نخواهند بود ،در حال برنامه ریزی برای راه اندازی پیست
تارتان ایرانشهر نیز هستیم و اعتبارات آن از محل متوازن
دیده شده است تا ورزشکاران آن شهرستان دیگر دغدغه
ای از این نظر نداشته باشند .وی ادامه داد :افزون بر این
تعداد پیست ،میرجاوه هم دارای پیست خاکی بسیاری

بانوان مچ انداز رقابت می کنند
مسابقات مچ انــدازی بانوان باشگاه
گروه ورزش
های استان و شرق کشور بهمن ماه در
زاهدان برگزار می شود .رئیس هیئت بدنسازی و پرورش

اندام استان به خبرنگار ما گفت :پنجمین دوره رقابت
های مچ اندازی ویژه بانوان ورزشکار ،با عنوان جام بانوی
قهرمان به مناسبت دهه مبارک فجر هشتم بهمن ماه به
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خوبی است که افتتاح شده است و ورزشکاران استان می
توانند از این ظرفیت استفاده کنند .وی گفت :زهک و زابل
برای احداث پیست دو و میدانی در نوبت است ،پیمانکار
آن مشخص شده و احداث پیست دو و میدانی زابل هم
در دستور کار قرار گرفته است .وی اضافه کرد :در سال
 97بیشترین اعتبار به هیئت های دو و میدانی ،بوکس،
ووشو و هیئت انجمن های ورزشی اختصاص پیدا کرد ،با
توجه به ظرفیت این رشته اعتبارات خوبی در اختیار این
هیئت است البته در توسعه قهرمانی به لحاظ بسته بودن
دست ما هیچ گونه کمکی نمی توانیم داشته باشیم .وی
ادامه داد :هیئت دو و میدانی هر شهرستانی که در پرورش
استعداد ها موفق عمل کند ،از سوی این اداره کل به آن
کمک می شود ،با برنامه ریزی درست با توجه به تعداد
زیاد پیست ها در استان این امر برای شهرستان های کم
تحرک نیز محقق خواهد شد .در میزبانی ها از فدراسیون
دو و میدانی درخواست کمک و حمایت بیشتر داریم زیرا
در دو و میدانی هیچ حامی مالی وجود ندارد .وی گفت:
بانوان استان به ویژه در نیکشهر فعالیت های خوبی انجام
داده اند اما از زمان جا به جایی در فدراسیون با مشکالتی
رو به رو شدند که درخواست هیئت دو و میدانی استان از
مسئوالن این فدراسیون ،همکاری بیشتر مربیان تیم ملی
بانوان با بانوان دو و میدانی کار استان و دعوت ورزشکاران
این استان به اردو های تیم ملی برای ایجاد انگیزه است
تا با سرمایه گــذاری بر بانوان این خطه و استعدادیابی
در آینده نزدیک هم مانند دو و میدانی کاران مرد شاهد
شکوفایی و مدال آوری آن ها باشیم .وی اضافه کرد :از
فدراسیون درخواست می شود ،دوره های مربیگری با

میزبانی زاهدان برگزار می شود.
«محمد پرست» افزود :در این رقابت ها بانوان گروه راست
دست شرق کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگ ساالن
رقابت می کنند .وی با بیان این که تیر ماه امسال رقابت
های مچ انــدازی بانوان استان برگزار شد ادامــه داد:

آﻣﺎدهﭼﺎپﺷﻮد.
ﺑﺎزﻫﻢ ﻃﺒﻖ روال ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺗﻌﻄﻴﻼتﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺷــﻤﺎ§،ﺳــﺮﮔﺮﻣ»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«وﺳــﻪﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺳﻮدوﻮدرﺳﻪﺳﻄﺢﻣﺨﺘﻠ¨ﺗﻘﺪﻢﺗﺎنﻣﻨﻴﻢ.
ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮباﻦﻫﻔﺘــﻪ،ﺣﺪود ٢٠دﻗﻴﻘﻪوﻗﺖﺷــﻤﺎرا
ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓــﺖوﻣﻘــﺪارازﭘﺎﺳــﺦآندرﻫﻤﻴﻦﺻﻔﺤــﻪﺑﺮا
ﺷﻤﺎﭼﺎپﺷــﺪهاﺳــﺖ.ﻋﻼوهﺑﺮراﻫﻨﻤﺎﻫﺎﭼﺎپﺷﺪهدر
اﻦﺻﻔﺤﻪ ،اﮔﺮﺑﺎزﻫﻢﺑﻪﻤ§ﺑﻴﺸــﺘﺮﻧﻴﺎزداﺷﺘﻴﺪﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪﺑﺨﺶ»راﻫﻨﻤﺎ«دروبﺳــﺎﺖ 1sargarmi.irواردﺷــﻮﺪو
ﺟﺎﻗﻄﻌﭼﻨﺪﭼﺎرﭼﻮبدﮕــﺮراﻫﻢﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﮔﺮ
ﻧﻤﺎد»ﻴﻮآرُ ﺪ« ﺻﻮرﺗرﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در اﻦ ﺻﻔﺤﻪراﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎرﺪﺧﻮانﮔﻮﺷﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاﻫﺘﺎناﺳ´ﻦﻨﻴﺪ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺑﻪ

حضور مدرسانی از فدراسیون به میزبانی مرکز استان
برگزار شــود ،خواستار میزبانی مسابقات در پایه های
مختلف نیز هستیم زیرا هیچ مسابقه ای نبوده است که
دو و میدانی کارهای استان اعزام نشوند .وی بیان کرد:
انتظار می رود سمینار روسای هیئت های استان ها در
زاهدان برگزار شود تا روسای هیئت های دیگر استان ها با
ساختار ورزش دو و میدانی این خطه آشنا شوند ،اردوهای
تیم ملی به میزبانی سیستان وبلوچستان برگزار شود،
هزینه این اردو ها با اداره کل ورزش و جوانان خواهد بود.
وی اظهار کرد :چهار دو و میدانی کار استان در اردوی
تیم ملی هستند که قسمتی از هزینه های آقایان درزاده،
امیریان و کسانی که رئیس هیت استان پیشنهاد دهد به
عنوان حق الزحمه مربیان تیم ملی پرداخت خواهد شد.

کسب  45مقام از ابتدای امسال

رئیس هیئت دو و میدانی استان نیز گفت :امسال 15
اعزام از تیم های دختران و پسران در پایه های نونهاالن،
نوجوانان ،جوانان و پیشتازان انجام شد که دستاورد آن
ها  45مقام اول تا سومی بود« .ایرج رستم زهی» افزود:
انتخاب سه نفر از دو و میدانی کارهای استان و دعوت به
اردوی تیم ملی بزرگ ساالن و جوانان نتیجه این حضور
بود و باالترین مدالی هم که توسط دو و میدانی کاران
استان کسب شد ،مــدال نقره آسیا توسط درزاده بود.
وی اضافه کرد :از فدراسیون درخواست میزبانی دومین
دوره المپیاد استعداد های برتر و مسابقات قهرمانی دوی
صحرانوردی جوانان کشور با عنوان جام از هامون تا
مکران در چابهار را داریم.

برگزاری رقابت های پرورش اندام و بدن سازی در مناطق
مختلف استان یکی از برنامه های این هیئت است .به
همین منظور بهمن ماه ایرانشهر میزبان ورزشکاران
حاضر در مسابقات پرورش اندام و فیزیک بادی کالسیک
شرق کشور خواهد بود.
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ازاﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻟﺬتﺑﺒﺮﺪوﻟﺤﻈﺎتﺧﻮﺷرادرﺗﻌﻄﻴﻼتﭘﺎﺎن
ﻫﻔﺘﻪداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪواﻣﻴﺪوارﻢروزﺷﻨﺒﻪ،ﻧﺎموﺗﺼﻮﺮﺷﻤﺎﻫﻢﺑﻪ
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ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
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مدیرکل ورزش و جوانان :بیشترین اعتبار در سال  97به هیئت های دو و میدانی ،بوکس ،ووشو و هیئت انجمن های ورزشی اختصاص یافت

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

دبیرفدارسیون
دو و میدانی:
ورزشکاران
بسیاربزرگی
داریم که در
اردوی تیم ملی
حضور ندارند
ولیخوشبختانه
در این اردو 2
نفر از سیستان
وبلوچستان
حضور دارند
که در نوع خود
بسیارارزشمند
است اما با توجه
به ظرفیت باالی
استعدادها در
این استان برای
فدراسیونقانع
کنندهنیست،
امیدواریم با
پشتوانهسازی
برایالمپیک
سال آینده
شاهد حضور
افرادبیشتری
در اردوی تیم
ملی از این خطه
باشیم

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔ را ﺸ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻻزم داﺷـﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در 1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞ§ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــ§ﻧ´ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ´ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰد§ﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ´ﻦاﺳﺖﻪﺑﺎ§ﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¾ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼ§ﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸ¨ﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ´ﻞ»§ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮا§ﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂ§ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¾ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

قهرمان فوتسال کارکنان
شناخته شد
تیم بیمارستان حضرت علی ابــن ابیطالب (ع)
زاهــدان قهرمان مسابقات فوتسال ویژه کارکنان
شد .مدیرکل ورزش و جوانان به خبرنگار ما گفت:
رقابت های فوتسال ویژه کارکنان ادارات استان با
حضور چهار تیم اداره کل آموزش و پرورش ،گمرک،
بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و اداره کل
ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی امام علی (ع)
زاهدان برگزار شد.
«ادهم کرد» افزود :این رقابت ها به صورت دوره ای
برگزار شد و در نهایت تیم بیمارستان حضرت علی
ابن ابیطالب (ع) زاهــدان قهرمان و تیم اداره کل
ورزش و جوانان نایب قهرمان شد .وی ادامه داد:
تیم منتخب این دوره از رقابت ها به عنوان نماینده
سیستان و بلوچستان به مسابقات کارکنان کشور
اعزام می شود.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ´ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

اولــیــن دوره مسابقات فوتبال
گروه ورزش
محالت جــام ثامن فــردا در محله
کریم آباد آغاز می شود .مدیر تربیت بدنی نمایندگی
آستان قدس رضوی در استان به خبرنگار ما گفت:
این رقابت ها به همت کانون تربیت بدنی آستان
قدس رضــوی ،اداره کل ورزش وجو انان و کانون
بسیج ورزشــکــاران زاهـــدان با شرکت هشت تیم
برگزار می شود.
«عباس شیبک» افــزود :در دور اول جام ثامن تیم
های حبل المتین و کشاورز ،نصار و السد ،کریم
آباد و بعثت ،اتحادکریم آباد و باقری و در دور دوم
نیز کشاورز و السد ،انصار و حبل المتین ،باقری و
کریم آباد و اتحاد کریم آباد و بعثت به مصاف هم می
روند .وی ادامه داد :در دور سوم این رقابت ها نیز که
دی ماه برگزار خواهد شد ،تیم حبل المتین و السد،
کشاورز و انصار ،بعثت و باقری و اتحاد کریم آباد و
کریم آباد توپ زنی می کنند .به گفته وی ،مرحله
نیمه نهایی جام ثامن اول بهمن ماه میان تیم های
اول و دوم دو گروه برگزار می شود.
برگزاری چنین رقابت هایی سبب توسعه ورزش در
میان جوانان محالت می شود و شــادی و هیجان
مردم را به همراه دارد.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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