ﺑـﺎﻧﻮان در اﺳـﮑﯽ روی آب ﮐﺸـﻮر
ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦ اﺳﮑﯽ روی آب اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﮑﯽ روی آب در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﯿﺞ
در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﯿﺒﻞ اﺳﮑﯽ ﮐﯿﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﯿﺶ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و رﮐﻮردﻫﺎی آﻧﻬﺎ
اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود:اﻧﮕﯿﺰه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻧﻮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در
اﺳﮑﯽ روی آب ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﯾﮏ ﻧﻘﺮه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺼﻮل  4ﻣﺪرک داوری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﻮان
ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ.
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داﺷﺖ:ﺑﻌﺪ از درﺧﺸﺶ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﻮﻣﯽ ﻗﺎره ،اﺳﮑﯽ روی آب ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻬﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﮐﺎپ آزاد ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و آﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت داوران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داوران ﺧﺎﻧﻢ “اﻟﻨﺎز ﮔﻮﻫﺮی” ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در
ﺗﺎﯾﻮان ﻣﺪرک داوری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﻋﯿﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﯿﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺑﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦ اﺳﮑﯽ روی آب اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ:ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺮﻫﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﮑﯽ روی آب
اﯾﺮان و ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ “ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻬﺮ ﺻﺎدﻗﯽ” رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ

ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن آﺳﯿﺎ”،ﻋﺒﺎس ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری” دﺑﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻓﻨﯽ آﺳﯿﺎ و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ورزﺷﯽ و ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

