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سلطانیفر :فدراسیون اختالف کیروش و برانکو را حل میکند
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وزیر ورزش و جوانان در خصوص اختالف کیروش و برانکوگفت :فدراسیون فوتبال این موضوع را حل خواهد کرد .به گزارش فارس ،مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در مراسم بزرگداشت مرحوم
تختی حضور پیدا کرد .وی در این باره اظهار داشت :من مجددا تسلیت میگویم .با وجود اینکه  49سال گذشته همه در یک مراسم نمادین سر مزار او حاضر میشویم .مرحوم تختی در عرصه پهلوانی نمونه
و الگو بود ،در عرصه قهرمانی نیز نامآورترین ورزشکار ایرانی به شمار میرود .سلطانی فر افزود :او مدالهای فراوانی را در المپیک ،بازیهای آسیایی و جهانی داشت و با کسب  7مدال رنگارنگ همیشه یکی
از پرافتخارترین ورزشکاران ایرانی است .مرحوم تختی در زمینه جوانمردی ،فروتنی و مردم دوستی زبانزد همه قهرمانان و پهلوانان بود .عشق به جوانمردی در فرهنگ این مردم نهفته است و امیدواریم این
روحیه مردم دوستی تداوم پیدا کند .وزیر ورزش و جوانان همچنین درباره اینکه شما در خصوص اختالف کیروش و برانکو ورود میکنید ،عنوان کرد :انشاهلل فدراسیون فوتبال حل میکند.
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سانتر از همه جا
تاج راهی دوبی شد

میانجیگری رئیس فدراسیون برای حل مشکالت

آندو خرید اول استقالل در زمستان

تیموریان رهبر ارکستر استقالل در نیم فصل دوم

رئیس فدراسیون فوتبال راهی امارات شده
است تا مشکالت به وجود آمده حول تیم ملی را
برطرف کند.
به گزارش تسنیم ،اردوی پرحاشیه تیم ملی فوتبال
کشورمان در امارات و اتفاقات پیرامون آن باعث شد تا
رئیس فدراسیون فوتبال شخصاً برای حل این مشکل
دست به کار و راهی دبی شود .مهدی تاج برای پایان
دادن به حاشیههای تیم ملی و میانجی شدن برای از بین
رفتن مشکالت ،راهی امارات شد و صبح دیروز (جمعه) در اردوی تیم ملی حضور یافت.
رئیس فدراسیون با کارلوس کیروش صحبتهایی را انجام داد و قرار بود ناهار را هم همراه
ملیپوشان باشد تا برای آنها نیز صحبت کند و به حاشیههای تیم ملی پایان دهد.اردوی
تیم ملی امروز در باشگاه ایرانیان دوبی به پایان میرسد تا ملیپوشان به تهران بازگردند.

اصفهانیان :از ترکی بپرسید چرا تصمیم به خداحافظی گرفت

دوست نداشتیم به این زودی برود
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت:
دوست نداشتیم محسن ترکی به این زودی از
دنیای داوری خداحافظی کند.
فریدون اصفهانیان در گفتوگو با تسنیم ،در خصوص
خداحافظی محسن ترکی از دنیای داوری اظهار داشت :از
خود ترکی بپرسید که چرا تصمیم به خداحافظی گرفت.
اص ً
ال فکر نمیکردیم او چنین کاری کند و قلباً ناراحت
شدیم .ترکی داور بزرگی بود و قضاوتهای خوبی در آسیا و
مسابقات فیفا انجام داده بود و در ایران هم رکوردار قضاوت در دربی پایتخت بود« .از تصمیم
ترکی خیلی ناراحت شدیم» ،وی با بیان این جمله افزود :به تصمیم ترکی احترام میگذاریم،
اما دوست نداشتیم به این زودی از جرگه داوری کنار برود .به طور حتم از تجریبات او
استفاده خواهیم کرد .ترکی جزو سرمایههای باارزشی است و از زحمات او باید تشکر کرد.
او از لحاظ دانش و سالمت داوری الگو بود .رئیس کمیته داوران در پاسخ به این سؤال که
ترکی از چه مسائلی ناراحت بود ،گفت :باید این سؤال را از خودش بپرسید .او در کیش به
خوبی تستهای آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشت و در کالسهای داوری هم فعال
بود ،اما در سمینار داوری تصمیم به خداحافظی گرفت .با او صحبت کردیم که از تصمیمش
منصرف شود ،اما اعالم کرد که به این نتیجه رسیده که از دنیای داوری خداحافظی کند.

توقف خانگی پانیونیوس در حضور شجاعی

گل انصاریفرد پرپر شد
پانیونیوس در روزی که انصاری فرد موفق به
گلزنی شد در خانه متوقف شد.
به گزارش فارس ،در چارچوب هفته سیزدهم لیگ یونان
از ساعت 16و  45دقیقه پانیونیوس به مصاف پاسجیانینا
رفت.این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
برای میزبان انصاری فرد روی پاس مسعود شجاعی در
دقیقه  43گلزنی کرد .کریم انصاریفرد که زمزمههایی
مبنی بر جدایی او از پانیونیوس به گوش می رسد از
ابتدا در ترکیب حضور داشت و مسعود شجاعی هم از ابتدا به بازی گرفته شده بود.هر دو
ملیپوش کشورمان  90دقیقه در میدان حضور داشتند.

کاپیتان پیشین پرسپولیس به نفت آبادان پیوست
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در فصل گذشته
راهی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان شد.
به نقل از سایت رسمی باشگاه صنعت نفت آبادان،
علیرضا نورمحمدی ،مدافع پیشین تیم سیاهجامگان
مشهد با نظر کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان و پس
از توافق با مدیریت باشگاه به طالییپوشان آبادان
ملحق شد .نورمحمدی تاکنون برای تیمهای ذوبآهن
اصفهان ،راهآهن تهران ،و پرسپولیس تهران به میدان
رفته است .شاگردان فیروز کریمی برای حضور در نیمفصل دوم مسابقات لیگ برتر ،به
طور منظم در دو نوبت صبح و عصر تحت نظر کادر فنی به تمرین میپردازند .قرار است
در روزهای آینده و در فرصت نقلوانتقاالت چند بازیکن دیگر با درخواست سرمربی
طالییپوشان به این تیم اضافه شوند.

پرسپولیس قید پدیده لیگ یک را زد؟
باشگاه پرسپولیس از ادامه مذاکره با باشگاه
سپیدرود رشت خودداری کرد.
به گزارش تسنیم ،باشگاه سپیدرود رشت در پاسخ به
نامه باشگاه پرسپولیس برای جذب شایان مصلح مبلغ
 500میلیون تومان جهت صدور رضایتنامه این بازیکن
درخواست کرد و این مورد کافی بود تا پرسپولیسیها از
ادامه مذاکرات با باشگاه شمالی خودداری کنند .باشگاه
پرسپولیس به هیچ وجه حاضر نیست برای بازیکنی
که فقط تا پایان فصل با باشگاهش قرارداد دارد مبلغ  500میلیون تومان بابت صدور
رضایتنامه هزینه کند و با توجه به این قضیه احتمال منتفی شدن این انتقال در نیمفصل
زیاد است .مصلح برای پیوستن به پرسپولیس دو راه پیشرو دارد اول اینکه با مسئوالن
باشگاه سپیدرود مذاکره کرده و مبلغ درخواستی این باشگاه را برای صدور رضایتنامهاش
پایین بیاورد یا تا پایان فصل صبر کرده و به عنوان بازیکن آزاد شاگرد برانکو شود.

استقاللیها خون اهدا کردند
بازیکنان تیم فوتبال استقالل قبل از شروع
تمرین دیروز صبح خون اهدا کردند.
به گزارش تسنیم ،بازیکنان تیم فوتبال استقالل صبح
دیرروز (جمعه) پیش از تمرین خود در زمین شماره دوی
ورزشگاه آزادی زیر نظر مسئوالن سازمان انتقال خون،
خون اهدا کردند .اتوبوس سازمان انتقال خون در محل
تمرین حضور پیدا کرد تا از بازیکنان و کادرفنی این تیم
خون گرفته شود.

تأکید برانکو به قهرمانی تیمش در لیگ و آسیا
در تمرین روز پنجشنبه پرسپولیس صحبتهای مهمی بین بازیکنان و مربیان این
تیم مطرح شد.
به گزارش تسنیم ،تمرین روز پنجشنبه پرسپولیس در حالی در حضور بازیکنان ملیپوش این
تیم برگزار شد که برانکو ایوانکوویچ قبل از آغاز این تمرین صحبتهای مهمی را با ملیپوشان تیمش
در حضور کلیه نفرات داشت .برانکو که به خوبی میدانست بازگشت غیر منتظره هفت ملیپوش
تیمش از اردوی تیم ملی ممکن است از نظر روحی به آنها آسیب وارد کند در مهمترین بخش
صحبتهایش به آنها گفت« :از شما میخواهم تمام اتفاقاتی را که در این چند روز رخ داد ،فراموش
کرده و با روحیه و تمرکز باال در تمرینات شرکت کنید .من میدانم که شما بازیکنان حرفهای
هستید و خیلی خوب شرایط تیم را درک میکنید .من موافق برگزاری این اردوی تیم ملی نبودم،
چرا که اعتقاد دارم در این مقطع حضور شما در تمرینات تیم بسیار ضروری است .ما نیمفصل

سختی را پیشرو داریم و هدفمان قهرمانی در لیگ و آسیاست و نباید از این دو هدف بزرگمان
دور شویم» .سرمربی پرسپولیس در بخش دیگری از صحبتهایش به شاگردان خود تأکید کرد:
«هیچ اتفاقی نباید ما را از اهداف بزرگمان دور کند .همه ما برای دو هدف بزرگ اینجا هستیم
و از امروز برای رسیدن به اهدافمان در بهترین شرایط و با انگیزه و تالش فراوان تمرین خواهیم
کرد».نکته قابل توجه صحبتهایی بود که بازیکنان ملیپوش با همبازیان خود داشتند .بازیکنان
پرسپولیس خیلی مشتاق بودند که بدانند کارلوس کیروش به چه شکل از ملیپوشان تیمشان
بدرقه کرده است و در این راستا یکی از نفرات ملیپوش پرسپولیس خطاب به همبازیان خود گفت:
«کیروش با بهترین شکل ممکن ما را بدرقه کرد و گفت؛ در شرایط موجود باشگاه بیشتر از تیم ملی
به شما احتیاج دارد و بهتر است به تهران بروید .تمرینات خود را با روحیه و انگیزه باال انجام دهید
و امیدوارم بهترین عملکرد را از همه شما در بازیهای آینده پرسپولیس و تیم ملی شاهد باشم».

سرمربی آبی ها با دنبال کردن مبعلی و تیموریان در بازار نقل و
انتقاالت زمستانی هدفی متفاوت از جذب یک بازیکن را دنبال
می کنند؛ هدفی که با آن استقاللی متفاوت شکل خواهد گرفت.
به گزارش ورزش سه ،آندرانیک تیموریان بازیکنی است که در روزهای
گذشته نام او بیش از سایر بازیکنان لیست منصوریان در حوالی این تیم
شنیده می شود .سرمربی آبی ها در حالی برای جذب تیموریان وارد عمل
شده که استقالل به حضور امید ابراهیمی و فرشید باقری با توجه به
بازگشت روزبه چشمی در پست هافبک دفاعی ،سه بازیکن آماده در اختیار
دارد و در نگاه اول به نظر می رسد خرید او با توجه به ترافیک در این منطقه
از زمین ،دلیلی متفاوت از آنچه انتظار داریم ،دارد.
سرمربی استقالل در لیست اولیه خود نیز نام ایمان مبعلی را به عنوان
اولویت اصلی قرار داده بود و نباید فراموش کرد که منصوریان همین حاال
بختیار رحمانی ،فرشید اسماعیلی و البته مجتبی حق دوست را در این
منطقه از زمین دراختیار دارد تا با بررسی این دو خرید مشخص شود
سرمربی جوان آبی ها با دست گذاشتن روی هافبک های با تجربه که در
انتهای مسیر فوتبالی خود حضور دارند ،هدفی متفاوت را دنبال می کند.
منصوریان در توضیح جذب این بازیکنان می گوید که برای خط هافبک
استقالل در نیم فصل دوم به دنبال یک رهبر است .یک رهبر مانند
رهبران ارکستر که می توانند از هنر انفرادی نوازنده های چیره دست،
موسیقی متفاوت بسازند .منصوریان بازیکنان نامداری مانند امید ابراهیمی،
بختیار رحمانی ،فرشید اسماعیلی را در خط میانی و البته کاوه رضایی،
جابر انصاری ،حیدری و غیره را در دیگر خطوط در اختیار دارد و مطابق
برنامه های او مبعلی یا تیموریان قرار است تا با توانایی های خود از ترکیب
این بازیکنان در میانه میدان ،استقالل متفاوتی بسازند.
استقاللی که برخالف تیم نیم فصل اول بتواند برتری خود را در
بازی هایی مانند صنعت نفت آبادان ،ماشین سازی ،گسترش فوالد و غیره
حفظ کند و البته در دیدارهای دیگر نیز در طول  90دقیقه نمایشی قابل
قبول داشته باشد و از نوسانات همیشگی دور باشد.
رهبر ارکستر مورد نظر منصوریان ،تیموریان یا مبعلی یا هر بازیکن
دیگری که باشد مدیران استقالل باید برای جذب آن هر چه سریعتر اقدام
کنند زیرا آبی ها در نیم فصل اول از نداشتن یک رهبر در میان میدان بارها
لطمه خوردند و سرمربی آبی ها نمی خواهد تجربه تلخ نیم فصل اول برای
او در نیم فصل حیاتی دوم تکرار شود.
در این بین گفته می شود توافق این بازیکن با استقالل انجام شده و آندو
با جلب رضایت ماشین سازی به جمع آبی ها خواهد پیوست.

پاسداشت چهل و نهمین سالگرد جهان پهلوان تختی
مراسم سالگرد جهان پهلوان غالمرضا تختی با حضور وزیر ورزش و جمع کثیری از قهرمان جهان
برگزار شد.
ن پهلوان غالمرضا تختی قهرمان و
به گزارش فارس ،مراسم یادبود چهل و نهمین سال درگذشت جها 
اسطوره کشتی ایران در حالی دیروز در شهر ری برگزار شد که جمع کثیری از اهالی ورزش در مراسم سالگرد
وی حضور داشتند.
بهرام افشارزاده مدیرعامل سابق باشگاه استقالل و بهنام ابوالقاسمپور بازیکن سابق تیم ملی ،گلمحمدی
مدیرکل استان تهران ،حمید سوریان قهرمان چندین دوره مسابقات جهانی در رشته کشتی فرنگی ،محمود
محمدی پیشکسوت کشتی ،نیکبین مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش ،خیراهلل امیری همدوره جهانپهلوان

تختی ،غفوریفرد نماینده سابق مجلس شورای اسالمی ،جمالیپور معاون استاندار تهران و آرش میراسماعیلی،
از جمله چهرههایی بودند که در این مراسم حضور داشتند.
مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان پس از اینکه در این مراسم حضور پیدا کرد به دلیل ازدحام جمعیت
پیش از اینکه این مراسم آغاز شود ناچار شد این مراسم را ترک کند.
رسول خادم به همراه جمعی از مربیان تیم ملی در این مراسم حضور داشتند.
جمعیت بسیار زیادی از مناطق مختلف تهران مخصوصا شهر ری در این مراسم حضور داشتند به طوری
که وقتی حمید سوریان وارد ابن باویه شد به قدری جمعیت دور او حلقه زدند که نزدیک بود زیر دست و پا له
شود .حمید سوریان که شرایط را این گونه دید خیلی زود محل را با مشقت ترک کرد.

امیدوارم شرایط من را درک کنند

زهیوی :برای پیشرفت به قطر آمدم نه پول

ستاره نیم فصل اول آبی های اهواز به تیم الشحانیه پیوست،
گفت و گوی اختصاصی و خواندنی ما با این بازیکن تازه وارد
لیگ ستارگان قطر را از دست ندهید.
رحیم زهیوی در گفت و گو با ورزش سه ،پس از امضای قرارداد با
باشگاه الشحانیه ،در گفت و گوی مفصلی اینگونه گفت:
برای پیشرفت آمده ام نه برای پول
خوشحال هستم که مورد توجه تیم الشحانیه قرار گرفتم و با توجه
به شناختی که آقای استیماچ از من داشت این انتقال انجام شد .من
برای پیشرفت به قطر آمده ام و می خواهم همچنان باالو باالتر بروم،
سقف آرزوهای من کوتاه نیست ،پول برای من در اولویت نیست چرا
که اگر این چنین بود در همان لیگ خودمان پیشنهادات بهتری
داشتم.
پیشنهاد اروپایی هم داشتم
من از کشور یونان هم پیشنهاد داشتم اما با توجه به اتفاقات و
بررسی شرایط ترجیح دادم تا قطر را انتخاب کنم.
با اجازه کی روش از اردوی تیم ملی جدا شدم
من برای پیوستن به تیم جدیدم الزم بود به اهواز و سپس به
دوحه بروم و موضوع را با کی روش در میان گذاشتم و او با روی
باز قبول کرد .انگیزه های زیادی دارم تا در جام جهانی روسیه
بازی کنم.
از مسئوالن استقالل خوزستان ممنونم
من یک فصل و نیم فوق العاده در استقالل خوزستان داشتم و
نشان دادم هنوز همان رحیم قبلی هستم و حرف های زیادی برای
گفتن دارم ،جا دارد از مسئوالن استقالل خوزستان که مانع پیشرفت
من نشدند تشکر کنم.

آرزوی موفقیت برای پورموسوی و رفقا
واقعا دلم برای تمام بچه ها تنگ شده است ،از آقای پورموسوی
و دیگر بازیکنان حاللیت می طلبم و امیدوارم که بهترین بازی ها را
در ادامه لیگ و لیگ قهرمانان انجام بدهند .این را هم باید بگویم که
دلم برای مثلث سوسنگردی خودمان«زد بی زد» هم تنگ می شود.
باغیرت تر از پورموسوی پیدا نمی کنید
من دوست داشتم در استقالل بمانم اما بعضی ها این را
نمی خواستند و باعث شد جدا شوم ،از مردم خوب و فوتبال فهم
خوزستان می خواهم پای مربی بومی و جوان خوزستانی بمانند و
تا انتها کمکش کنند .تنها کسی که دلش برای تیم می سوخت او
بود ،من اکنون جدا شده ام و می توانم این را نگویم اما این را بدانید
باغیرت تر از پورموسوی دیگر پیدا نمی کنید.

عذرخواهی از آقای منصوریان
نمی خواهم درباره گذشته صحبت کنم و از تمام مربیانی که
نسبت به من لطف داشتند عذرخواهی می کنم .امیدوارم که
آقای منصوریان شرایط من را درک کند ،عالوه بر آقای منصوریان
از دیگر مربیان ایرانی که به من پیشنهاد همکاری دادند تشکر
می کنم.
تشکر ویژه از مردم خوزستان
از تمام مردم خوزستان که در این دو سه روز اخیر که پیشنهاد
الشحانیه منتشر شده بود ،با تمام وجود برای من دعا کردند وبدانند
که من افتخار می کنم خوزستانی وسوسنگردی هستم و هیچوقت
خودم را از آنها جدا نمی دانم ،امیدوارم نماینده خوبی برای فوتبال
خوزستان باشم.

بیشترین آرا برای سرخیو راموس

تیم منتخب سال یوفا در انحصار رئال و بارسا

اتحادیه فوتبال اروپا ،یوفا ،تیم منتخب سال  2016را معرفی کرد و در بین  11بازیکن این تیم 8 ،بازیکن از اللیگا حضور دارند.
به گزارش ورزش سه ،در این تیم که با سیستم  4-3-3آرایش شده ،جان لوئیجی بوفون ،کاپیتان یوونتوس ،باالتر از مانوئل نویر ،دروازه بان آماده بایرن ،توانست در ترکیب اصلی تیم منتخب قرار بگیرد .او
بعد از  9سال غیبت توانست بار دیگر در تیم منتخب یوفا قرار بگیرد.
در خط دفاعی نام یک یوونتوسی دیگر هم دیده می شود؛ لئوناردو بونوچی بعد از فابیو کاناوارو و جانلوکا زامبروتا ،سومین مدافع تاریخ یوونتوس است که در این تیم قرار می گیرد.
آخرین بازیکن غیراللیگایی تیم منتخب ،جروم بواتنگ ،مدافع ملی پوش آلمانی بایرن مونیخ است .او که سه بار نامزد قرار گرفتن در تیم منتخب یوفا شده بود ،برای اولین بار توانست در این تیم قرار بگیرد.
جرارد پیکه ،مدافع بارسا هم برای پنجمین بار حضور در تیم منتخب یوفا را تجربه کرد و به این ترتیب با رکورد فیلیپ الم برابر شد.
در بین مدافعان ،تنها کارلوس پویول و سرخیو راموس به دفعات بیشتری در این تیم جا گرفتند .کاپیتان رئال امسال با بیشترین آرا در بین  11بازیکن منتخب ،برای ششمین بار در تیم منتخب یوفا قرار دارد.
در خط میانی هم نام دو ستاره رئال و یک ستاره از بارسا قرار دارد؛ لوکا مودریچ ،تونی کروس و آندرس اینیستا .مودریچ بعد از سه بار نامزدی ،سرانجام به عنوان اولین بازیکن کروات ،در تیم سال یوفا قرار
گرفت .تونی کروس که در سال  2014و بعد از قهرمانی با آلمان در جام جهانی ،در تیم سال یوفا قرار گرفته بود ،با بازی های خوبش در سال  ،2016بار دیگر در این فهرست جای گرفت؛ و آندرس اینیستا برای
ششمین بار در تیم منتخب یوفا قرار گرفت و اکنون باالتر از ژاوی و کریس رونالدو ،بیش از هر هافبکی حضور در این تیم را تجربه می کند( .رونالدو  5بار به عنوان هافبک در تیم منتخب یوفا قرار گرفته بود).
در خط حمله هم مطابق انتظار بیشترین آرا به کریس رونالدو ،لیونل مسی و آنتوان گریزمان داده شد .در حالی که گریزمان برای اولین بار در تیم منتخب یوفا قرار می گیرد ،مسی و رونالدو به ترتیب برای
هشتمین و یازدهمین بار حضور در تیم منتخب یوفا را تجربه می کنند .رونالدو پیش از این 5 ،بار به عنوان هافبک و  5بار به عنوان مهاجم در تیم منتخب قرار گرفته بود.

آفساید
صحبتهای مبهم گزینه هدایت
تیم ملی والیبال ایران
گزینه آرژانتینی سرمربیگری تیم ملی
والیبال ایران درباره حضورش در ایران
مبهم صحبت کرد.
به گزارش ایسنا« ،خاویر وبر» ،مربی آرژانتینی
به عنوان یکی از گزینههای سرمربیگری تیم ملی
والیبال ایران معرفی شده است.
وی در گفتوگو با سایت  voley plusدرباره
اینکه چندروز پیش توئیتر فدراسیون والیبال ایران
رسما اعالم کرد که وی به عنوان یکی از گزینههای
سرمربیگری تیم ملی این کشور معرفی شده گفت:
من این موضوع را به مانند شایعه ای که درباره
امکان رفتنم به لهستان عنوان شده بود میدانم.
این برای من افتخار است که در یک رده بینالمللی
انتخاب شدهام و قرار گرفتن من درمیان اسامی
دیگر در لیست سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران
قابل توجه است .زمان تعیینکننده اتفاقها است و
همهچیز در آینده مشخص میشود .در حال حاضر
تمام انرژی من در بولیوار (تیم باشگاهی) است نه
روی پیشنهاد این کشور.
رالی داکار

رانندهها به بولیوی رسیدند
مرحله چهارم رالی داکار و در بخش
اتومبیل با برتری تیم پژو به پایان رسید.
به گزارش تسنیم ،سی و هشتمین دوره رالی
اتومبیلرانی داکار از روز دوشنبه  13دی و از شهر
آسانسیون (پایتخت پاراگوئه) در  4بخش موتور،
کواد ،اتومبیل و کامیون آغاز شد.
رانندگان در بخش سوم این رالی  2هفتهای
در مسیر  521کیلومتری بین سان سالوادور
دخوخوی در آرژانتین شهر توپیسا در بولیوی با
هم به رقابت پرداختند که نتایج زیر حاصل شد:
در بخش موتور ،ماتیاس واکنر ،راننده اتریشی
تیم  KTMبه مقام نخست رسید.
در بخش کواد ،والتر نوسیگلیا ،راننده بولیویایی
تیم هوندا زودتر از بقیه از خط پایان گذشت.
در بخش اتومبیل ،سیریل دسپره ،راننده
فرانسوی تیم پژو با مدل  3008DKRخود به
عنوان نخست مرحله اول رسید .سباستین لوب،
دیگر راننده فرانسوی تیم پژو به دلیل نقص فنی،
 20دقیقه زمان خود ر از دست داد.

