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سخن نخست
تابســتان هــر ســال شــور و حــال عجیبــی جامعــه کوچکمــان را
دربرمیگیــرد ،شــور و حالــی کــه بخــش بزرگــی از جامعــه زرتشــتیان
ایــران را درگیــر خــود میکنــد .تابســتان در دل گرمــای خــود،
خورشــیدی دارد کــه گرمابخــش کانــون جامعــه کوچکمــان اســت.
بزرگتریــن گردهمایــی کوچــک زرتشــتیان ،پیکارهــای ورزشــی جــام
جانباختــگان ،کــه سالهاســت بهانــه تــازه کــردن دیدارهاســت،
گردهمایــی کــه نطفــه آن از اســفندماه هــر ســال در دل کانــون
دانشــجویان زرتشــتی شــکل میگیــرد و بــا همــت اعضــای آن رشــد
میکنــد و در نهایــت بــا دلگرمــی حضــور همکیشــان زرتشــتی در
قالــب شــرکتکنندهها ،داوران ،بیننــدگان و  ....بــه ثمــر میرســد.
اگــر چــه هــر ســال مشــکالت بیشــتری از ســوی طرفیــن احســاس
میشــود امــا کاش فرامــوش نکنیــم کــه بزرگتریــن دلیــل ایــن
گردهمایــی ،زنــده نــگاه داشــتن نــام همــان عزیزانــی اســت کــه رفتنــد
تــا بمانیــم.
کاش ســعی کنیــم کمــی مهربانتــر در ایــن راه قــدم برداریــم چــرا کــه
شــاید هــر کــدام از مــا بایــد بــه نوعــی قــدردان کســانی باشــیم کــه
جانشــان را گذاشــتند تــا باشــیم .کاش کمــی از ایــن منظــر بنگریــم کــه
مــا هــم وظیفــهای داریــم بــرای نــگاه داشــتن راهشــان و نامشــان؛
کاش کمــی یکدلتــر باشــیم تــا نامشــان از یادهــا نــرود.
امســال کــه بــرای ســی و نهمیــن بــار گردهــم آمدیــم تــا بــا همراهــی
شــما عزیــزان مشــعل یادشــان را روشــن نــگاه داریــم ،کاش کمــی چراغ
همــت و همدلــی در دلمــان پرنورتــر شــود .کاش تنهــا کمــی وظیفــه
خودمــان بدانیــم کــه بمانیــم تــا بماننــد همانطــور کــه ماندنــد تــا
بمانیــم.
همچــون ســی و هشــت ســال گذشــته بــا امیــد بــه بــودن شــمایی که
همیشــه مــا را دلگــرم کردهایــد در راه روشــن کــردن مشــعل ســی و
نهمیــن دوره پیکارهــای ورزشــی جــام جانباختــگان قــدم برداشــتیم.
و چــه زیباســت اکنــون کــه بــه آغــاز ایــن پایــان پنــج روزه
نزدیــک شــدهایم و شــما را در کنارخــود میبینیــم.
باشد که همواره باشید تا باشیم.
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آیین گشایش
•پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و خوان اشم وهو
•نیایش
•سخنرانی جناب آقای دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان
زرتشتی در مجلس شورای اسالمی
•سخنرانی جناب آقای دکتر افشین نمیرانیان ،فرنشین انجمن
زرتشتیان
•اجرای گروه موسیقی
•سخنرانی جناب آقای آرین یگانگی ،دبیر کانون دانشجویان زرتشتی
•نمایش
•رژه قاب عکس شهدا و خواندن زندگینامه
•رژه شرکت کنندهها
•روشن شدن مشعل سیونهمین دوره پیکارهای ورزشی جام
جانباختگان
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تاریخچه
روزی معمولــی در میــان رو زهــای ســال  ،۱۳۵۹ایــد های در میــان
صدهــا ایــد هی حــک شــده روی دیــوار ذهــن جوانــی ،بــا تــاش و
همــت بلنــد جوانــان اجــرا شــد و برگــزاری نخســتین دور هی جــام
شــهدا را در دبیرســتان فیروزبهــرام رقــم زد .جامــی در رشــتهی
فوتبــال بــا باشــندگی  ۱۴تیــم  ۵نفــره شــکل گرفــت .ســال  ۱۳۶۱بــا
بزرگتــر شــدن افــق نــگاه جوانــان ،محدودیتهــا و مشــکالت
رنــگ باختــه و رنــگ همــت پشــتکار بــود کــه نــگار هی جــام را
میآفریــد و موجــب افــزوده شــدن چندیــن رشــتهی ورزشــی بــه
جــام نــو پــا شــد .در ایــن دوره از جــام شــهدا رشــتهی والیبــال
بانــوان بــا حضــور  ۵تیــم و والیبــال آقایــان  ۷تیــم در رســتم
بــاغ ،رشــته تنیــس روی میــز آقایــان و بانــوان در تــاالر کانــون،
دومیدانــی آقایــان در اســتادیوم امجدیــه ،طنا بکشــی بــا
باشــندگی  ۲۲تیــم در کوشــک ورجاونــد ،و فوتبــال بــا باشــندگی
 ۲۶تیــم در دبیرســتان فیرو زبهــرام برگــزار شــد .در ســال ۱۳۶۲
دور هی دیگــری از جــام شــهدا در رشــتههای والیبــال بانــوان بــا
حضــور  ۳تیــم ،والیبــال آقایــان بــا حضــور  ۶تیــم ،دومیدانــی
و تنیــس روی میــز آقایــان و بانــوان در مکا نهــای گونا گــون
برگــزار شــد.
آرمــان رشــد در دیگــر رشــتههای ورزشــی رنگــی تــازه بــه نــگار هی
جــام آفریــد و ســبب شــد رشــتهی بســکتبال در ســال  ۱۳۶۳بــه
جــام افــزوده شــود ،برگــزاری ایــن رشــته در اســتودیوم امجدیــه
صــورت گرفــت .در گــذر ســا لهای  ۱۳۶۴تــا  ۱۳۶۸برگــزاری جــام
در رشــتههای محــدود و پرا کنــده صــورت پذیرفــت.
ســال  ۱۳۶۹دور های دیگــر از جــام برگــزار شــد و هازمــان
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زرتشــتی در رشــتههای بســکتبال ،والیبــال ،تنیــس روی میــز،
پرتــاب پنالتــی و دو میدانــی بــه رقابــت پرداختنــد.
یــاد بــزرگ مــردان ایــن ســرزمین گرانقــدر کــه بــا حــس عمیــق
میهــن دوســتی جانانــه جنگیدنــد و جــان باختنــد ،همونــدان
کانــون دانشــجویان زرتشــتی را هــر لحظــه بــر آن داشــت تــا در
کنــار هــم و نــه رو بــه روی هــم ،بجنگنــد  ،نــه بــرای ســرنگون کردن
کاخ آمــال دیگــران بلکــه بــرای ســاختن آرما نهــای بلندشــان ،
و اینگونــه بــا تالششــان جــام را بــه گونــهای منســجم تبدیــل
کردنــد .در ســال  ۱۳۷۳نــام جــام شــهدا بــه جــام جا نباختــگان
تغییــر یافــت ،کمیتههــای اجرایــی و فنــی جــام شــکل گرفــت،
آییننامــهی انضباطــی جــام تنظیــم شــد ،تمامــی رشــتهها بــه
مجموعــه رســتم بــاغ انتقــال یافــت ،آرم جــام بــرای نخســتین
بــار طراحــی شــد ،جا منامــه بــه دفترچــه تبدیــل شــد و مشــعل
بــرای پیکا رهــا ســاخته شــد .پانزدهمیــن دوره از پیکا رهــای
ورزشــی جــام جا نباختــگان بــه همیــن روال در ســال ۱۳۷۵
نیــروی شــگفت انگیــز دســتهای کــه بــه هــم پیوســته بودنــد
نــگار هی جــام را رنگــی تــازه از همــازوری بخشــید و موجــب
انتقــال همــهی رشــتهها بــه همایشــگاه فرهنگــی ،دینــی،
ورزشــی مــارکار تهرانپــارس شــد .در ایــن ســال زمیــن فوتبــال
مــارکار تهرانپــارس آســفالت شــد .میلــه و حلقــهی بســکتبال
نصــب گردیــد و رشــته بدمینتــون افــزوده شــد .در ســال ۱۳۷۶
جــام جا نباختــگان بــا افــزوده شــدن دوبــار هی والیبــال آقایــان
و رشــته دوچرخــه ســواری آقایــان برگــزار شــد .در ســال  ۱۳۷۸بــه
علــت افزایــش چشــمگیر تیمهــای شــرکتکننده هماور دهــای
مقدماتــی فوتبــال بــه اجــرا درآمــد.
دریافــت مجــوز رســمی بــرای برگــزاری پیــکار هــای
ورزشــی جــام جا نباختــگان از ســازمان تربیــت بدنــی
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کل کشــور در ســال  ۱۳۷۹رنــگ رســمیت بــه جــام بخشــید و
چشــماندازی متفــاوت بــرای آن خلــق نمــود .همچنیــن در ایــن
ســال رشــتههای دوچرخــه ســواری بانــوان ،شــنای بانــوان ،و
والیبــال بانــوان بــه جــام افــزوده شــد.
همونــدان کانــون دانشــجویان زرتشــتی بــر ایــن بــاور بودنــد
بــا بهــر های کــه از مــارکار تهرانپــارس میبرنــد در راه آبادانــی
مجموعــه نیــز بکوشــند پــس در ســال  ۱۳۸۰اقــدام بــه ســاخت و
آســفالت کــردن زمینــی مجــزا بــرای برگــزاری پیکارهــا نمودنــد.
باز یهــای بســکتبال بیســتوچهارمین دوره از پیکارهــای
ورزشــی جــام جا نباختــگان در ســال  ۱۳۸۳توســط داوران ملــی
از ســوی فدراســیون بســکتبال کل کشــور داوری شــد .در ســال
 ۱۳۸۵رشــتهی پــر طرفــدار دومیدانــی در میــان دیگــر رشــتههای
جــام جا نباختــگان قــرار گرفــت و هازمــان زرتشــتی در ایــن
رشــته رقابــت را آغــاز کردنــد .همچنیــن همونــدان کانــون
موفــق بــه دریافــت کارت داوری رشــتهی بدمینتــون شــدند.
فعا لســازی ســایت جــام جا مجا نباختــگان تحولــی بــزرگ بــود
کــه در ســال  1386صــورت گرفــت و موجــب خبررســانی ســریع
پیرامــون برگــزاری جــام گردیــد .از ســال  1387قــرار گرفتــن
مهــر تاییــد ســازمان تریبــت بدنــی کل کشــور پــای حکمهــای
قهرمانــی اعتبــاری ویــژه بــه جــام بخشــید .برگــزاری کال سهــای
آ گاهــی ورزشــی بــرای بازدیدکننــدگان و برگــزاری مســابقات
دارت توســط تســهیالتی کــه فدراســیون دارت در اختیــار قــرار
داده بــود .از دیگــر تال شهــای همونــدان بــرای بهبــود رونــد
برگــزاری جــام در ایــن ســال بــود .بیســت و نهمیــن پیکارهــای
ورزشــی جــام جا نباخــگان در ســال  1388بــا افــزوده شــدن
رشــتههای بســکتبال بانــوان و شــنای آقایــان همــراه
بــود.
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در ســال  1389جوانــان کانــون همــت بســیار بــه خــرج دادنــد تــا
زمیــن والیبــال را آســفالت کننــد ،تختههــای زمیــن بســکتبال
را تعویــض کننــد و نورافکنهــای زمیــن بســکتبال را نصــب
کننــد .طراحــی روی لبا سهــای جــام بــرای نخســتین بــار در
ایــن ســال انجــام پذیرفــت.
امیــد بــه شــکفتن در بیشــهزار خــزان بــه همونــدان کانــون
دانشــجویان زرتشــتی عزمــی راســخ بخشــید تــا ایــد هی
چمــن کــردن زمیــن فوتبــال را در ســال  1390عملــی کننــد و
بــا تــاش وافــر و روحیــهای خســتگیناپذیر چمــن مصنوعــی
را بــرای زمینــی کــه موجــب صدمــات شــدید جســمانی بــه
ورزشــکاران میشــد ،فراهــم آوردنــد تــا درحــد تــوان خــود
فضایــی ایمــن بــه وجــود آورنــد .تــاش بــرای بیــن المللــی
کــردن جــام جا نجانباختــگان ،تعییــن ســاختاری بــرای بخــش
روابــط عمومــی جــام و اختصــاص دادن مکانــی مجــزا بــرای
ایــن بخــش ،اینترنتــی شــدن کامــل رونــد ثبــت نــام ،را هانــدازی
ســایت انگلیســی جــام ،برگــزاری فوتبــال پیشکســوتان،
تفکیــک آییننامههــای ورزشــی و تخصصــی شــدن آ نهــا،
برگــزاری شــطرنج گروهــی ،تدویــن آییــن نامههــای خبرنــگاران
و تهویــهی تجهیــزات بــرای جــدا نمــودن میزهــای پینــگ پنــگ
در ســالن از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ســال 1390
میبا شــد .
همــت بــه خــرج دادن بــرای بهبــود امکانــات همچنــان ادامــه
یافــت و موجــب شــد در ســال  ۱۳۹۱زمیــن چمــن مصنوعــی
فوتبــال بــه حصا رهــای اســتاندارد ورزشــی مجهــز گــردد و
بــرای تامیــن نــور مجموعــه پروژکتــور نصــب شــود .آرمــان
بهبــود امکانــات ورزشــی همچنــان جوانــان را واداشــت
تــا دســت از تــاش برندارنــد و موجــب شــد تــا در

10

ســال  ۱۳۹۲زمیــن بســکتبرال بــا آســفالت نــرم پوشــیده شــود و
مجموع ـهی مــارکار بــه اینترنــت سراســری مجهــز شــود .در ســال
 ۱۳۹۳بهســازی ســکوها و محــل اســتقرار تمشــاچیان صــورت
پذیرفــت و کمیتــهی ورز شهــای همگانــی بــرای نخســتین بــار
شــکل گرفــت.
بــا تمــام تــوان تــاش کــردن بــرای بهبــود برگــزاری جــام
ادامــه یافــت و ســبب شــد تــا در ســال  ۱۳۹۴کفســابی ســالن
بدمینتــون بــه منظــور رفــع پســتی و بلند یهــا و ارتقــا کیفیــت
صــورت گیــرد و همچنیــن بــرج نــوری بــرای زمیــن والیبــال
نصــب شــود.
کمیتــهی ورز شهــای همگانــی در ایــن ســال بــه کمیتــهی
فرهنگــی ورزشــی تغییــر نــام داد و ســاختاری اساســی بــرای
آن طراحــی شــد.تالش بــرای بهبــود تــور مجموعــه از دیگــر
اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن ســال بــود.
ســی و هشــت ســال از روزی کــه جوانــان فکــر و ایــد هی خــود
را اجــرا کردنــد و بــا باپــر بــه پیــروز شــدن تــاش و پشــتکار بــر
هــر مشــکل و مانعــی برگــزاری جــام را ادامــه دادنــد ،مـی گــذرد،
امــا پــس از ایــن همــه ســال اندکــی سســتی یــا خســتگی در
وجودشــان رخنــه نکــرده همــواره میکوشــند تــا نــگار هی جــام را
رنگــی تــازه ببخشــند چــرا کــه هــر چنــد ســال هــم کــه بگــذرد،
هــر چنــد دهــه ،جوا نهــای داخــل نــگاره هــای قدیمــی کــه
روزی بــه عشــق مــام میهــن راهــی جبهــه شــدند و در راه پــر
برکتــش جــان باختنــد ،همچنــان ســرحال ،محکــم و اســتوار،
شــجاع و مقتــدر بــه آ نهــا جرعــت و اطمینــان و میدهنــد
بــرای ادامــه دادن و خلــق رنگــی نویــن در نــگار هی جــام!
ا گرچــه آ نهــا اســیر تصویرنــد امــا نیــروی وجودشــان
در امــروز مــا جاریســت!
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سوگندنامه جام سی و نه
پــس بیاییــم و از کســانی شــویم کــه ایــن زندگانــی را تــازه
میگرداننــد و جهــان را نــو میســازند.
در ایــن هنگامــه پیمــان دســت هایمــان را گــره مــی زنیــم و
بــا ســربلندی و ســرفرازی ســوگند یــاد مــی کنیــم کــه راســتی را
درســتی را و نیکــی را فریــاد بزنیــم و زندگانــی را تــازه گردانیــم.
در این گاه همازوری باورمند به شــاه بیت فردوســی که می گوید:
ز سســتی کژی زاید و کاســتی
ز نیرو بود مرد را راســتی
هــم پیمــان مــی شــویم تــا در نیرومنــد ســازی یکدیگــر کوشــا
باشــیم و همــواره خویــش را هوشــیار ســازیم کــه نیرومنــدی از
بــرای گســترش راســتی اســت.
در ایــن لحظــه ســپندینه مــا نیرومنــدان و راســتی گســتران
ســوگند یــاد مــی کنیــم تــا هماننــد اســطوره هایــی کــه در دراز
نــای تاریــخ مایــه ســربلندی ایــران شــدند ســرفرازی ایــران همــاره
یکــی از آرمــان هــای مــان باشــد .هماننــد آرش کــه جــان در تیــر
گذاشــت ،هماننــد رســتم کــه چــون دیــواری گردا گــرد مــرز هــای
ایــن مــرز و بــوم آریایــی از ورود دشــمنان پیشــگیری مــی کــرد.
هماننــد زال هوشــیار و هماننــد گــودرز خردمنــد کــه نیــروی خــرد
را همــراه زور بــازو مــی کردنــد تــا ســامت ملــک اهــورا ســیانت
شــود.
ســی و نــه ســال اســت آموزگارانــی ســتودنی داریــم ،آموزگارانی که
براســتی رهــروان راســتین رســتم و آرش هــا بودنــد .آموزگارانــی
کــه درس عشــق و ایســتادگی  ،درس راســتی گســتری و مقابلــه
بــا کــژی را بــه آموختنــد .آموزگارانــی کــه از مایــه زندگانــی شــان
از جانشــان گذشــتند امــا از ســربلندی و ســرفرازی مــرز و
بــوم ایــران نگذشــتند .آنــان زنــده بودنشــان را فنــا کردنــد
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تــا ایــران زمیــن ســرزمین اهورایــی زنــده بمانــد .آموزگارانــی کــه
امــروز چشمانشــان خیــره بــه ماســت .و ا کنــون در ایــن هنگامــه
آزمــون دســت در دســت یکدیگــر ســوگند یــاد مــی کنیــم تــا بــا
تمــام نیــرو در گســترش راســتی و نا کامــی کــژی بکوشــیم.
دســتها را بهــم مــی فشــریم و فریــاد ســر مــی دهیــم کــه ای
ایــران ســر فــرازت خواهیــم کــرد .و رو بــه آمــوزگاران از جــان
گذشــته مــان خواهیــم گفــت ،جــان باختــگان همیشــه زنــده مــا
 ،مــا همــاره رهــروی راه ســپندینه شــما خواهیــم مانــد راهــی کــه
راه راســتی اســت و بدرســتی کــه راه در جهــان یکــی اســت و آن
راه راســتی اســت.

گزارش والیبال
انسجام  ،رمز پیروزی در نخستین بازی
اولیــن بــازی والیبــال ســی و نهمیــن پیکارهــای ورزشــی جــام
جانباختــگان بــا رقابــت بیــن تیمهــای کانــون دانشــجویان
زرتشــتی و بانــو آغــاز شــد .
تیــم بانــو اولیــن امتیــاز ایــن بــازی را از آن خــود کــرد و پــس از آن
هــر دو تیــم تقریبــا پایاپــای پیــش رفتنــد ولــی بــا پیشــیگرفتــن
تیــم بانــو ،کانــون در امتیــاز  8 - 6درخواســت وقــت اســتراحت
کــرد .کانــون بــا ســرویسهای پرقــدرت آناهیتــا کاووســی خــود
بــه تنهایــی ،ســه امتیــاز متوالــی گرفــت کــه منجــربــه درخواســت
وقــت اضافــه تیــم بانــو شــد؛ پــس از وقــت اســتراحت تیــم بانــو
توانســت دوبــاره پیــش بیافتــد امــا بــا ســرویس هــای
بینظیــر شــماره  10کانــون ،نیوشــا نمیرانیــان امتیــاز دو تیــم
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در  23برابــر شــد .در امتیــازات پایانــی بازیکــن شــماره  7تیــم بانــو،
آتــرم بهمــردی کالنتــری دچــار مصدومیــت شــد و در آخــر تیــم کانــون
ع خــود بــه پایــان رســاند.
ایــن ســت را بــه نفـ 
در ابتــدای ســت دوم ،تیــم بانــو بــازی را بهتــر شــروع کــرد امــا در
ادامــه تیــم کانــون توانســت از تیــم بانــو پیشــی
بگیــرد و در نهایــت بــازی را بــا امتیــاز  12 - 25ببــرد
و پیــروز ایــن میــدان شــود.

گزارش بسکتبال
شروع بسکتبال جام  39با بازی آبیها و صورتیها
فروهــر (د) از ابتــدا توانســت بــازی خوبــی را از خــود بــه نمایــش
بگــذارد و ایــن مســئله ســبب شــد کــه نتیجــهی بــازی را مشــخص

کنــد و امــا تیــم فروهــر (ب) نیــز توانســت بــا تالشهــای فــراوان،
اختــاف امتیــاز را کــم کنــد ولــی در نهایــت بــازی بــا اختــاف  6 - 4بــه
ســود تیــم فروهــر (د) بــه پایــان رســید.

در راه کسب تجربه...
بــازی بــا هجــوم تیــم صورتــی پــوش فروهــر آغــاز شــد .تیــم کانــون

شــروع قدرتمنــدی نداشــت امــا امیــد پیــروزی در چهــرهی بازیکنــان
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تیــم کانــون مــوج میــزد .مربــی تیــم کانــون و فروهــر (د) تعویضهــای

زیــادی انجــام دادنــد امــا ایــن تعویضهــا هیــچ کــدام بــه نفــع تیــم

کانــون نبــود .تیــم فروهــر بــا اعتمــاد بــه نفســی کــه از پیــروزی بــازی
قبــل خــود بــه دســت آورده بودنــد بــه بــازی خــود ادامــه داد و بــا یــک

پیــروزی بــاور نکردنــی بــازی را بــه پایــان رســاندند.

باتجربهها در برابر جوانها
بازی این دو تیم در ابتدا بسیار نزدیک دنبال شد ،در ثانیهی ششم بازی
امتیــازات آنهــا برابــر و در رقابــت بســیار نزدیــک پیــش میرفــت از

ثانیـهی هفتــم تیــم فروهــر (الــف) بــا تــاش فــراوان اختــاف امتیــاز
را بــه  2رســاند.

جنــگ بــرای پیــروزی باعــث مصــدومشــدن یکــی از افــراد تیــم

فروه ـر(ج) شــد ولــی آنهــا بــا قــدرت بــه بــازی خــود ادامــه دادنــد
امــا بــا نزدیــک شــدن بــه ثانیههــای آخــر بــازی بــر تعــداد مصدومیــن

اضافــه میشــد ،در نهایــت بــازی بــا امتیــاز برابــر  4بــه وقــت اضافــه

کشــیده شــد و درانتهــا تیــم فروهــر (الــف) بــا اختــاف  2امتیــاز برنــده
بــازی شــد.
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معرفی کتاب
شــاید بــرای شــما هــم ایــن اتفــاق افتــاده باشــد کــه در نیــاز شــدید
بــه چیــزی بــه ســرببرید و ناگهانــی ایــن نیــاز از شــخصی کــه حتــی بــه
ذهنتــان خطــور نمیکــرد ،برطــرف شــود؟
بــا ایــن کــه بــه یــاد کســی افتادیــد و آن فــرد در همــان روز یــا روز بعــد
پیــش شــما بیایــد تــا بــه شــما ســر بزنــد؟
به احتمال زیاد با چنین اتفاقاتی روبرو شدهاید!
تمــام ایــن رویدادهــا نشــان دهنــدهی ایــن اســت کــه یــک قانــون بــر
زندگــی مــا تاثیرگــذار اســت کــه قانــون جــذب نــام دارد.
حــال بایــد بدانیــم کــه کارکــرد ایــن قانــون چگونــه
اســت و چگونــه میتــوان از آن بــرای زندگــی بهــره بــرد.
نام کتاب :قانون جذب

معمای شطرنج 1
سفید در سه حرکت
مات کند
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آمار شرکت کنندگان سیونهمین دوره
پیکارهای ورزشی جام جانباختگان
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ایــن دوره از پیکارهــای ورشــی جــام جانباختــگان بــا حضــور
 817نفــر از ورزشــکاران زرتشــتی برگــزار خواهــد شــد.
تهــران بــا  486نفــر شــرکتکننده بیشــترین ســهم را بــه
خــود اختصــاص داده اســت شــهرهای یــزد ،کرمــان ،شــیراز،
کــرج ،اصفهــان ،اهــواز بــه ترتیــب بــا 2 ،4 ،15 ،21 ،89 ،200
شــرکتکننده در ردههــای بعــدی قــرار دارنــد.
پــر مخاطبتریــن رشــتههای ایــن دوره از پیکارهــا ،رشــتههای
شــطرنج و بدمینتــون بــا بــه ترتیــب  143و  100شــرکتکننده
میباشــد .همچنیــن در رشــتهی تنیــس روی میــز  96نفــر از
شــرکتکنندگان حضــور دارنــد.
مســابقات یــک روزهی دومیدانــی  96نفــر ،شــنا بــا  84نفــراز
شــرکتکنندگان را بــه خــود اختصــاص داد.
همچنیــن در ایــن دوره از پیکارهــا بــرای نخســتین بــار ســه
تیــم در ردهی فوتبــال بانــوان حضــور پیــدا خواهنــد کــرد.
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