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رئیس هیئت جودو و کوراش شهرستان فریمان از پایان 

رقابت های جودوی بزرگساالن استان با نایب قهرمانی 

جودوکاران فریمانی و با حضور مهندس محمودی رئیس 

هیئت جــودوی استان، استاد اصغردهقان پدر جودوی 

استان خراسان و برخی مسئوالن و پیشکسوتان جودو  در 

الدین  شهرستان فریمان خبر داد.مهندس سیدکمال 

حیدری منش گفت:رقابت های جودوی قهرمانی مردان 

استان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و یــادواره 

شهدای مدافع حرم صبح روز جمعه 5 آبان ماه در سالن 

ــودوی شهید توحیدی فریمان برگزار شــد. مهندس  ج

حیدری منش گفت: بیش از120 نفر از برترین جودوکاران 

1۶ تیم از شهرستان های،  بزرگسال  استان در قالب 

فریمان تایباد، تربت 

جغتای،  حــیــدریــه، 

نیشابورو ...، باشگاه 

ــده داران  ــن هـــای آی

پارس ،آکادمی ملی 

پوشان، امــام هادی 

)ع(، استاد دهقان، 

ــو،  ــ ــدرزگ ــ شــهــیــد ان

کـــارگـــران، مــدرســه 

جـــودو و ... از شهر 

مشهد با هم به مبارزه 

پرداختند.حیدری منش ادامه داد:در پایان این رقابت 

ها تیم کارگران مشهد با 3طال یک نقره به مقام قهرمانی 

رسید، فریمان الف میزبان این رقابت ها با یک مدال طال 

و 2 نقره نایب قهرمان شد و آکادمی ملی پوشان مشهد با 

هدایت امیر قاسمی نژاد کاپیتان اسبق تیم ملی کشور نیز 

با کسب یک مدال طال، یک نقره و یک برنز به مقام سوم 

استان دست یافت.رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش 

شهرستان فریمان گفت: نفرات اول تا سوم این رقابت ها به 

اردوی آمادگی تیم بزرگساالن استان راه یافتند و پس از 

گذراندن تمرینات برنامه ریزی شده و انتخابی های درون 

اردویــی به مسابقات قهرمانی کشورکه از 1۴ تا 17 آذر 

در بهشهر مازندران برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

وی گفت:هدف ما از بــرگــزاری رقابت هــای استانی در 

شهرستان های مختلف رشد و توسعه جودو وایجاد انگیزه 

در ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش در تمامی نقاط 

استان است. 

نایب قهرمانی جودوکاران فریمانی در مسابقات استانی


