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کاروان شهرخودرو فردا عازم تبریز
خواهد شد

تمرینات تیم شهرخودرو به دلیل تاســوعا و عاشورای
حســینی دو روز تعطیل بود؛ امــا تمرینات ایــن تیم از
دیروز زیر نظر یحیی گلمحمــدی در زمین منزلآباد
پیگیری شد .کاروان تیم شــهرخودرو روز جمعه عازم
تبریز خواهد شــد و شــنبه شــب پــس از بــازی مقابل
ماشینسازی،اینشهررابهمقصدمشهدترکخواهد
حا...باقریدوبازیکنمصدوم
کرد.سروشرفیعیورو 
شــهرخودرو از دیــروز در تمرینــات گروهــی ایــن تیم
شــرکت کردند .در صورت تایید کادر فنــی ،رفیعی و
باقری در فهرست بازیکنان شــهر خودرو برای بازی با
ماشینسازیقرارخواهندگرفت.

درچارچوبهفتهپنجملیگبرترهندبال

جدال سربداران با ذوب آهن

کالته -تیم هندبال ســربداران ســبزوار در چارچوب
هفته پنجم مســابقات لیگ برتر قهرمانی کشــور ،در
دیــداری خانگی بــه مصاف تیــم ذوب آهــن اصفهان
میرود .تیم سربداران از ساعت ۱۷فردا در سبزوار
بهمصاف ذوبآهناصفهانمیرودتاپسازنخستین
برتری مقابل تیم زغال ســنگ طبــس  ،دومین برتری
خود را درخانه به ثبت برساند.سرمربی تیم سربداران
سبزواردربارهوضعیتبازیکنانبرایدیدارمقابلذوب
آهن اصفهان گفت :تیم ما در وضعیت خوبی قرار دارد
و امیدواریم باتوجه به آمادگی کامل بازیکنان بتوانیم
آخرین دیــدار دور رفــت مســابقات را با برتری پشــت
سربگذاریم.قاســم شــعبانپور افزود :پس از دور رفت
تیم ها  ۵۰روز استراحت می کنند و در این مدت روی
نقاط ضعف و قوت کار می کنیم تا با آمادگی بیشتری
دوربرگشتمسابقاتراآغازکنیم.ویبیانکرد:برای
دیدار روز جمعه مقابل تیم ذوب آهن اصفهان بازیکن
محرومومصدومنداریموبازیکنانمادرآمادگیکامل
قــرار دارند.ســرمربی تیم ســربداران ســبزوار درباره
وضعیت تیم مهمان نیــز تصریح کرد :ایــن تیم یکی از
تیمهــای مدعی این دوره از مســابقات اســت و از ســه
بازیکنملیپوشبهرهمیبرد.
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زردپوشان فوتسال فرش آرا فردا در دیداری

سختونفسگیرمقابلگیتیپسندقرار میگیرند
علی ترابی -رقابت های لیگ برتر فوتســال
کشور به ایستگاه دوازدهم رسیده و نیم فصل
نخستدوهفتهآیندهبهپایانمیرسد.دراین
یازده هفته ای که ســپری شــده است  ،برخی
از تیم ها به خوبی توانسته اند امتیاز های الزم
را از هر بازی به دســت آوردند و جایگاه خود را
در جدول رده بندی مسابقات تثبیت کنند تا
در بازی های نیم فصل دوم کار راحت تری در
مقابل حریفان داشته باشند .هفته دوازدهم
این مسابقات نیز فردا با هفت بازی در سراسر
کشــور پیگیری می شــود که تیم فــرش آرای
مشهدبهعنوانتنهانمایندهفوتسالاستاندر
یکبازیسختونفسگیربایددراصفهانبه
مصافتیمگیتیپسنداینشهربرود؛دیداری
که برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و قطعا
تماشــاگران بــازی جذابی را شــاهد خواهند
بود.اینمسابقهازساعت 18درسالن پیروزی
اصفهانبرگزارمیشود.
• تیممتحولشده

تیم فوتســال فرش آرای مشــهد که امسال با
تغییراتیدرکادرفنیروبهروبود،در 11هفته
گذشــته بازی های بســیار خوبی را برخالف
سالهایگذشتهپشتسرگذاشتوتوانست
امتیازهایزیادیرادشتکندوحاالبهعنوان
تیممدعیلقببگیرد.ایننمایندهاستانطی
سال های گذشته نتوانست در حد و قواره یک
تیم مدعی ظاهر شود و همیشه در میانه های
جدولقرارداشت.البتهسالگذشتهتامرحله
پلی آف هم پیــش رفت و باز هــم جایگاهی در

خور شان شهر مشهد کسب نکرد .امسال هم
تیم فرش آرا با ســکانداری مجید مرتضایی پا
بهعرصهمسابقاتگذاشتودوهفتهابتدایی
بازیهاراباشکستمقابل«ستارگان»ورامین
و«سنایچ»ساوهآغازکردکهخیلیهابیانمی
کردنداینتیمکاندیدایسقوطاست.امااین
پایان کار فرش آرا نبــود و در ادامه روند خیلی
خوبی را در پیش گرفت و توانست امتیازهای
ارزشمندیرابهاندوختههایخوداضافهکند.
زرد پوشان جوان مشهدی به خوبی توانستند
فعلخواستنراصرفکنندودرمقابلحریفان
مدعیبازیهایزیباییرابهنمایشگذاشتند
که حتی مدیران باشــگاه هم چنین انتظاری
از تیــم خــود نداشــتند.این تیم از هفته ســوم
متحول شد و در برابر شهروند ساری که بازی
ســختی هم بود  ،یک مساوی کســب کرد.اما
در ادامه مس ســونگون نماینده ایران در آسیا
راشکستداد.همچنینمقابلتیمهایهایپر
شهر شاهین شهر و آذرخش بندرعباس پیروز
شــد و برابر حفاری اهواز و ســوهان محمدی
سیمای قم هم به تساوی دست یافت که االن
با 19امتیاز در رده سوم قرار دارد و با تیم صدر
نشینکهفردامقابلآنقرارمیگیرد،فقط3
امتیازفاصلهدارد.اینموضوعنشانمیدهد
که فرش آرا توانسته است به خودباوری برسد
و این که مــی تواند بــرای قهرمان شــدن پا به
عرصه مســابقات بگذارد و تا به ایــن جای کار
نمایــش خیلــی خوبــی داشــته اســت .البته
این موفقیت نبایــد دلیلی برای مغرور شــدن
بازیکنان فرشآرا باشــد ،چرا که در نیم فصل

دوم شرایطی چند برابر سخت تر از نیم فصل
اول دارند و باید از امتیازهایی که کسب کرده
اند،بهخوبیدفاعکنند.
•تقابل 2مربی

تیمفرشآرافردامقابلتیمیقرارمیگیردکه
سکاندار آن یک مشهدی است و خیلی خوب
با فوتسال مشهد آشناست .دیداری که پیش
بینیمیشودجذابوتماشاییوالبتهسخت
باشد .چرا که تیم گیتی پسند اصفهان اکنون
در صدر جــدول تکیــه زده و به دنبــال عنوان
قهرمانی است .برای همین در داخل خانه به
هیچ وجه اجازه نمی دهد که امتیازی واگذار
شــود.اما شــاگردان مجید مرتضایی در بازی
هایخودنشاندادهاندکهدرمقابلتیمهای
قوی بهتر می توانند بازی کنند و این دیدار در
حد یک فینال محسوب می شود که سکاندار
دو تیم مشهدی هســتند و تقابل این دو مربی
دیدنی اســت .از طرفــی این دیدار بــرای تیم
گیتیپسندهماهمیتزیادیداردکهباشگاه
تماشایاینبازیرابرایعالقهمندانرایگان
اعالمکردهاست.
•نبردیسخت

ســرمربی تیــم فــرش آرای مشــهد ،دیــدار
مقابل گیتی پســند را نبردی سخت توصیف
می کنــد و مــی گوید:بازی فــردای تیــم ما در
اصفهان خیلی ســخت و البته جذاب خواهد
بود .چــرا که هــر دو تیــم تاکتیکی بــازی می
کننــد و تماشــاگران شــاهد بازی تماشــایی

توگو
خواهنــد بود  .مجیــد مرتضایــی در گف 
بــا خبرنــگار مــا مــی افزاید:نگرانــی مــا
درخصوصبازیهایمقابلتیمهایتهجدول
است؛امادربرابرتیمهایخوبوقویهمچون
گیتی پسند ،راحت تر می توانیم بازی کنیم.
تیم فرشآرا نشان داده است که در مقابل تیم
های بــزرگ ،خوب بازی می کنــد.وی درباره
شرایط تیم خاطر نشان میکند :خوشبختانه
روحیهتیمخیلیخوباستوتمریناتخوبی
راپشتسرگذاشتیم.تیمماحرفهایزیادی
برای گفتن دارد.بازیکنان به حد بلوغ فکری
و تاکتیکی رسیده اند .همه بازیکنان همدل و
هماهنگ هستند و بر کار تیمی بیشتر تمرکز
دارند .وی تصریح می کند:اگر از دو بازی اول
لیگحداقلامتیازرامیگرفتیم،االندرصدر
جدول بودیم.متاســفانه در بــازی اول در بین
بازیکنانناهماهنگیبودوروزخوبیبرایگلر
ماهمنبود.دربازیدومهمباوجودشایستگی
بازیکنان،موقعیــت های خوبی داشــتیم  ،اما
نتوانستیمبهخوبیاستفادهکنیم.امادرادامه
روند خوبی را در پیــش گرفتیم و تاکنون هیچ
باختی نداشــتیم .حتی تیم هایی را شکست
دادیمکهبرایباشگاهقابلباورنبود.
مرتضایی دربــاره بازی فــردای تیمش مقابل
گیتــی پســند اصفهــان مــی گوید:بــازی در
اصفهــان اســت و تیــم حریف بــرای پیــروزی
بــه میــدان میآید.پیــش بینــی می کنــم که
مسابقهای همراه با تاکتیک و برنامه برای هر
دوتیمباشد.البتهماهمبرایپیروزیبهمیدان
میرویموازاعتبارخوددفاعمیکنیم.

حضور بانوی کماندار خراسانی
در اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملــی تیروکمان با حضور بانــوی کماندار
خراسانی در تهران برگزار میشود .اردوی تیم ملی
تیر و کمان بزرگ ساالن در دو بخش بانوان و آقایان در
رشتههایریکرووکامپونداز 23شهریورماهدرتهران
برگزار میشود.ویدا حلیمیان از خراسان رضوی در
بخش بانوان به این اردو دعوت شده است.اردوی تیم
ملیتیروکمانباحضور ۲۳کمانداراز ۲۳شهریورماه
تا 11مهرماه در سایت تیروکمان آزادی برپا میشود.

درخششتکواندوکاراندرلیگ
در پایــان رقابت هــای لیگ منطقه ســه خردســاالن
پسر ،تیم هیئت تکواندوی قوچان بر سکوی قهرمانی
ایستاد ،هیئت تکواندوی چناران نایب قهرمان شد و
هیئت تکواندوی مشهد عنوان سومی را کسب کرد.
دیدارهای هفته اول تا سوم (پایانی) لیگ منطقه سه
خردساالن پسر «جام غنچههای تکواندو» به میزبانی
هیئت تکواندوی گلستان و در دانشگاه آزاد اسالمی
شهرستان علی آباد کتول برگزار شــد.این رقابتها
بــا حضــور  80تکواندوکار از اســتانهای گلســتان،
خراسانشمالی ،خراسانرضوی و خراسانجنوبی
و در قالب چهار تیم هیئت تکواندوی چناران ،هیئت
تکواندوی قوچان ،هیئت تکواندوی مشــهد و هیئت
تکواندوی گلستان پیگیری شد.

دعوتازبانوانبهتیمملی
والیبالنشسته
اردوی آمادگــی تیم ملــی والیبال نشســته با حضور
چهار بانوی خراسانی برگزار میشود .اولین مرحله
اردوی آمادگــی تیم ملی والیبال نشســته بانــوان از
روز شــنبه  ۲۳شــهریور ماه آغــاز می شــود.معصومه
زارعی ،ندا پنجهباشی ،زهرا ساالری و زهرا لطفی از
خراسانرضوی در این اردو حضور دارند.این مرحله
از اردوی آمادگی تا روز  ۲۹شهریور ماه ادامه دارد.

سوژهها و خبرها
سرمربی تیم فوتسال بانوان استان:

رحمتی ،از پاس گل تا سیو پنالتی
سید مهدی رحمتی با نشان دادن تواناییهایش ،محبوبیت خود
را نزد هواداران مشــهدی افزایش میدهد .در اولین بمب نقل و
انتقاالتی فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو برای فصل
جاری ،سید مهدی رحمتی ســرانجام سر از تیم آســیایی شرق کشور،
شهر خودرو خراسان درآورد تا هواداران فوتبال مشهد بابت این اتفاق
بزرگ به تیمشــان ببالند و البته معدود نظرات متفاوتی نیز به دلیل
حواشــی بعد از دربی پچ پچ میشــد تا همه در انتظار عملکرد این
فصلش نظار ه گر شــروع لیگ شــوند .مهدی رحمتی فصل را با
تمرینات بسیار خوب در مشهد آغاز کرد و در اولین بازی لیگ

خبر
شطرنج

میزبانیمشهدازمسابقات
شطرنج کشوری
اولین دوره مسابقات آزاد کشوری جام توس در رشته
شطرنج استاندارد از تاریخ 27تا 29شهریور در محل
هیئت شطرنج خراســان رضوی برگزار می شود .در
این مســابقات که در دو جدول جداگانه زیر  2200و
نوجوانانزیر 14سالبرگزارمیشود،شطرنجبازانی
از سراسر کشور حضور خواهند داشت .این مسابقات
صبحها 9:30وعصرهاساعت ، 16در 9دوربهروش
سوئیسی برگزار می شود.
همچنین یــک دوره مســابقه ســریع آزاد و برق آســا
شــطرنج امــروز و فــردا در  7دور بــه روش سوئیســی
در مشــهد برگزار می شــود .این مســابقات هر هفته
پنجشــنبه و جمعه بــا حضــور برترین شــطرنج بازان
خراسانی و افغانستانی برگزار می شود.
همچنینمسابقاتقهرمانیردهسنی 10و 14سال
دختران و پســران خراســان رضوی با حضور بیش از
 80شرکت کننده از ساعت  9:30روز پنج شنبه 21
شهریور در مکان هیئت شطرنج خراسان رضوی واقع
در مجموعه ورزشی شهید بهشتی آغاز می شود .این
مسابقات در  6دور به روش سوئیسی انجام می شود.
نفرات برتر این رقابت ها به مسابقات قهرمانی کشور
که  6تا  12مهر ماه برگزار می شود ،اعزام می شوند.

نیز با ثبت اولین کلینشیت خود و مهار توپهای زیر طاقی پیکانیها با
دست مخالف ،بسیار عالی شروع کرد .سید شهر خودروییها در بازی
دوم با شاهین منهای گلی که از نقطه کور دفاع دریافت کرد ،با یک پاس
گل استثنایی از دروازه خودی به پشــت دفاع شاهین بوشهر ،پای ه گذار
گلی شد که تواناییهای او را بیش از پیش به رخ میکشید .خروجهای به
موقع،پوششدفاعدرحدیکسوئیپر،هماهنگکردنکالمیمدافعان
و آخرین پرده هنرنماییاش در ســیو پنالتی کیروش استنلی در بازی
دوســتانه با ســپاهان ،این روزها ســید مهدی رحمتی را نــزد هواداران
فوتبال خراسان محبوب تر کرده است.

ردههای جدول  ،جایگاه واقعی تیمها را مشخص نمیکند

سرمربیتیمفوتسالهیئتفوتبالخراسانرضویدرآستانهبازیحساس
هفته پنجم لیگ برتر فوتســال گفت :رده بندی جدول مسابقات ،جایگاه
واقعی تیمها را نشــان نمیدهد .فاطمه شریف ،در آســتانه دیدار حساس
شاگردانش برابر تیم مس رفسنجان در چارچوب هفته پنجم رقابت های
لیگ برتر  ،افزود :تیم مس رفســنجان به دلیل تفاضل گل بهتر در رده دوم
جدول رده بندی مسابقات اســت و فکر میکنم یکی از شانسهای مسلم
قهرمانی لیگ برتر اســت .این تیم کمترین تغییرات را داشــته و بازیکنان
خوبیرانیزجذبکردهاست.ویاظهارکرد:نتایجیکهمسرفسنجاندر
هفتههایگذشتهلیگبرترکسبکردهاست،نشانمیدهدبازیحساسی

خیزنمایندهب
دمینتوناستانبرایقهرمانی
مربی بدمینتون تیم پونا:
دور رفت در نتیجه گیری
موفق نبودیم

قره داشــی  -تیم بدمینتون آکادمــی «پونا» یکــی از نماینده های
خراسانرضویدرلیگبرتربانوانکشورباهدایت«خلیقی»توانسته
است در چند دوره اخیر نتایج خوبی را کسب کند و به طور ثابت در
لیگبرترحضورداشتهباشد.اینتیمدردوررفتمسابقاتتوانست
درگروهخودبعدازتیمقدرتمندگیالندرجایگاهدومقرارگیردوهم
اکنون خود را برای بازیهای دور برگشت آماده میکند.
«خلیقی» ،مربی تیم بدمینتون آکادمی پونا درباره عملکرد این تیم
در دور رفت لیگ برتر بدمینتون کشور میگوید :در بازی با نماینده
البرز،بازیهایخوبیبهنمایشگذاشتیمونتایجخوبیهمگرفتیم؛
این روند در مقابل نماینده گیالن هم ادامه داشــت  .ولی در نتیجه
گیری موفق نبودیم و با اختالفی اندک ،نتیجه را واگذار کردیم که
امیدوارمدردوربرگشتنتایجگذشتهراجبرانکنیم.
ویدربارهترکیباینتیمدرمسابقاتلیگبرتر،میگوید:دراستان
خراســان رضوی بازیکنان بومی باکیفیتی داریم که ســال گذشته
در کنار آن ها ،دو بازیکن از تیم دانشــگاه آزاد تهران در ترکیب خود
داشــتیم ،امســال و در نبود آنها مجبور شــدیم از دو بازیکن جوان
دانشگاه آزاد استفاده کنیم و میانگین ســنی بازیکنان پونا در لیگ
برتر ،زیر ۲۰سال است.وی با بیان این که دور برگشت مسابقات در
یکی از استان های البرز یا خراسان رضوی برگزار خواهد شد ،ادامه
می دهد :در دور اول که استان گیالن میزبان مسابقات بود ،به طور
کامل توانستند از شرایط میزبانی بهره ببرند؛ هم در زمینه تماشاگر

و هم مسائل آب و هوایی به نفع نماینده گیالن شد و نتایج خوبی هم
در آن مسابقات کسب کرد  .اگر دور برگشت در مشهد برگزار شود،
قطعادرنتیجهگیریماموثرخواهدبود.خلیقیمیافزاید:مادوسال
قبلکهدرلیگدستهیکحضورداشتیم،موفقبهکسبعنواننایب
قهرمانیشدیموپسازآندودورهاستکهدرلیگبرترکشورشرکت
میکنیم؛ سال گذشته موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی کشور
شدیموامسالهمبهتکرارافتخارآفرینیهایگذشتهامیدواریم.وی
دربارهرویکردآکادمیپونا،افزود:برنامهمدیریتباشگاه،آموزشاز
سنین پایه است؛ تیم هیئت بدمینتون استان با حضور چهار بازیکن
ردههایپایهاینباشگاهقهرمانیمسابقاتکشوررادرردهنونهاالن
بهدستآورد۳.نفرازبازیکنانمانیزدرترکیبتیماعزامیاستانبه
مسابقاتاستعدادهایبرترکشوردرردهنوجوانانحضورداشتند.
ویدربارهکمکهیئتتنیساستانبهاینباشگاه،میگوید:بههر
حال آکادمی پونا توســط بخش خصوصی اداره میشود و مسائلی
مانند زمین تمرین ،تــوپ و ...با هزینههای شــخصی آقای امینیان
که از پیش کســوتان بدمینتون استان هســتند ،تامین میشود .ما
استعدادهاییداریمکهباحمایتهیئتبدمینتوناستانمیتوانند
به شــکوفایی برســند؛ مانند فاطمه احمدزاده که در مسابقات بین
المللی دهــه فجر شــرکت کرد .اگــر هیئــت اســتان حامی بخش
نبهمسابقاتیدرسطح
خصوصیباشد،دستمابرایاعزامبازیکنا 
بینالمللیبازخواهدبود.

برابراینتیمداریم.ازابتدایقرعهکشیلیگبرترمسابقاتباپنجتیممدعی
رقابتداشتیمکهبعدازمسرفسنجاننیزبایدمقابلنامینواصفهانقرار
گیریم.برندهمسابقهحساستیممابامسرفسنجاننیزفاصلهاشدررده
دوم جدول را تا چند هفته حفظ میکند .وی در پاسخ به این سوال که چرا
صدر جدول را تا رده دوم و سپس رده سوم از دست دادند ،گفت :ردهها در
جدول مســابقات ،جایگاه واقعی تیمها را مشخص نمیکند و نمیتوانیم
پسازقرارگرفتندرصدرجدولمغرورشویموباازدستدادنصدرجدول
انگیزهمانراازدستبدهیم،چونبایدباتمامتوانتالشکنیموهنوزتاپایان
مسابقاتخیلیفاصلهداریمو باید ۲۸مسابقهدیگرانجامدهیم.

رئیسهیئتبدنسازی
و پرورش اندام استان:

ضعف هایی در بخش بانوان
دیده می شود
رئیس هیئت بدنســازی و پرورشاندام خراســان
رضوی گفت :با توجه به این که رشته بدنسازی در
شتالش
جامعهمخاطبزیادیدارد،درزمینهآموز 
بسیاری میکنیم .طی یکی دو ســال اخیر بانوان
بسیاریبهدلیلتوجهبهتناسباندام،بهاینرشته
عالقهمند شــدهاند .با وجود این سعی می کنیم تا
نرابابرگزاریسمینارهایمرتبط
دانشورزشکارا 
افزایش دهیــم .در بخش آقایان اســتادان مجربی
داریم،اماباتوجهبهضعفیکهدربخشبانواندیده
میشود،درتالشیمتابادانشافزاییآنرابرطرف
کنیم .ســروش پورآزاد دربــاره برگزاری ســمینار
ناگفتههای رژیم غذایی ،مکمل و گیاهان دارویی
در تناسب اندام ،اظهار کرد :با هدف دانشافزایی
ن خراسانی به صورت ماهیانه
مربیان و ورزشــکارا 
اقدام به برگــزاری ســمینارهای علمی تخصصی
میکنیم.سعیمیکنیمهرماهبهموضوعمتفاوتی
دراینزمینهبپردازیم.برایاینبخشازسمینارها
در نظر داریم از استادان درجه یک کشور استفاده
کنیــم .وی دربــاره برنامههــای آینده ایــن هیئت
گفت:یکدورهسمینارفیتنسدرماهآیندهبرگزار
خواهیمکرد.یکدورهکالسمربیگریبدنسازی
و پرورشاندام درجه ســه در بخش آقایــان و بانوان
 20تا  25ماه جــاری برگزار می شــود .همچنین
چهــارم و پنجم مهــر مــاه مســابقات پرورشاندام
قهرمانی اســتان را پیشرو داریــم  .از دیگر اهداف
مان،میزبانیمسابقاتمچاندازیکشوردربخش
آقایاندرفصلزمستاناست.

خبر
کوراش

سکانداری مربیان مشهدی
در تاتار کوراش ایران
طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون جودو ایران ،دو
تن از مربیان با سابقه خراسان رضوی به عنوان رئیس
و نایب رئیس تاتــار و عضو هیئت رئیســه تاتارکوراش
این فدراسیون منصوب شدند .طی احکامی از سوی
آرش میراسماعیلی ،فرشاد شــادکام به عنوان رئیس
و محســن ســهرابی به عنوان نایب رئیس رشــته تاتار
کوراش فدراســیون جــودو جمهوری اســامی ایران
منصوب شدند .شادکام که قهرمانی مسابقات جودو
فارمرزبانک  2002تایلند را در کارنامــه دارد،عالوه
بر سابقه هدایت و سرمربیگری تیم ملی بزرگ ساالن
تاتار کوراش ،کشتی ساحلی سریم و کشتی آلیش در
رقابتهای مختلف جهانــی ،دارای حکــم مربیگری
درجهملیجودونیزاست.سهرابیهمعالوهبرکسب
مدال های مختلف قهرمانی کشور در رده های سنی
بزرگ ساالن و پیش کسوتان و چندین سال قهرمانی
در رده های ســنی مختلف اســتان ،دارای 39ســال
سابقه فعالیت و کمربند مشــکی دان  6رشته جودو و
از مربیان ارزنــده کنونی شهرمشهداســت و عالوه بر
مدرکمربیگریBآسیاییدارایمربیگریبینالمللی
ازکودوکانژاپننیزاست.هماکنونمحسن سهرابی
سرمربیگری تیم ملی نوجوانان وجوانان تاتارکوراش
فدراسیونجودوکشوررانیزبرعهدهدارد.
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