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اخبار ورزشی ایران و جهان

مهری: یک رقابت اتومبیلرانی در جهان 300هزار نفر تماشاگر دارد

بی واسطه با راننده ای که با پرا�د قهرمان کشور شد

با محمد مهری قهرمان اتومبیلرانی ایران درباره وضعیت این رشته و مشکالت
آن صحبت کردیم.

زاوش محمدی: ورزش اتومبیلرانی در ایران همچنان مهجور مانده است. ورزشی که هوادار و بیننده زیادی در سراسر جهان دارد اما در ایران هنوز پیست
استاندارد در حد مسابقات جهانی وجود ندارد. به سراغ محمد مهری قهرمان اتومبیلرانی ایران رفتیم و از او درباره این رشته صحبت کردیم که در ادامه می

خوانید: 

*ابتدا می خواستیم درباره شرایطتان بدانیم و در مورد کارهایی که انجام می دهید و برنامه های آینده کمی توضیح دهید.

من 41 ساله هستم و تقریبا 23 سال است که در رشته اتومبیلرانی به صورت حرفه ای فعالیت دارم. از استان خراسان رضوی در مسابقات شرکت می کنم
ولی در مسابقات کشوری در استادیوم آزادی که زیر نظر فدراسیون انجام می شود، شرکت می کنیم.

*در چه رشته ای مسابقه می دهید؟

در رشته سرعت هستم  که مسابقات ما در پیست آزادی برگزار می شد.

*چه عناوینی کسب کرده اید؟

سال 97 توانستیم قهرمان سال شویم که این عنوان به این معنی است که در طول یک سال شما باید در 6 راند شرکت کنید و در این راندها بیشترین
امتیاز را بگیرید و با رقبا مقایسه می شود و هر رتبه امتیاز خود را دارد و این امتیازات مقایسه می شود و قهرمان سالی را به کسی می دهند که باالترین

امتیاز را دارد و بیشترین سکو را گرفته و ما در سال 97 در قسمت پراید جی تی اول شدیم.

*خودروهایتان پراید است؟

دیگر ورزش ها /
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آن کالب به صورت اختصاصی پراید است با موتور جی تی که تغییراتی روی آن انجام شده است. این ها همه زیر نظر فدراسیون است و کمیته فنی
فدراسیون این ها را تعریف می کند. در سال 98 هم در کالس 2000 جی تی یعنی حجم ماشین 2000 سی سی و موتور جی تی که در آن سال با خودرو

هوندا سیویک باز هم قهرمان سال شدم.

*این مقام ها تیمی است یا به صورت فردی؟

انفرادی است. کال شرکت کردن در اتومبیلرانی تیمی است ولی مقام و امتیازات فردی است. در کل ورزش انفرادی به حساب می آید.

*درباره هزینه هایتان بگویید که چگونه تامین می شود؟ اسپانسری دارید؟

متاسفانه در تمام دنیا این رشته با اسپانسر جلو می رود و شما با شرکت هایی مثل فراری، مک الرن، ردبول و... کار می کنید و در کل اسپانسرها و
شرکت های سازنده خودرو مسابقات را هدایت می کنند و این در تمام دنیا تعریف شده است ولی در ایران چون خودروساز خیلی قوی نیست، شرکت ها
قوی نیستند و معضالت مالی خودشان را دارند، اگر از حوزه خودرو هم خارج شویم و وارد بحث تبلیغات شویم چون ورزشی است که در ایران خیلی
شناخته شده نیست، اسپانسر خاصی معرفی نشده و اسپانسر نداریم. در حالی که در دنیا در پیست ایندیانا پلیس مسابقات ناسکار تماشاگر کنار زمین
است و اگر سرچ کنید از 210 تا 300 هزار نفر حضور دارند ولی در بزرگترین ورزشگاه فوتبال بعید است تماشاگر بیش از 120 هزار نفر حضور داشته
باشد. این رشته در دنیا شناخته شده است و همه به اتومبیل احترام می گذارند چون به نوعی عضوی از خانواده است، شما صبح با آن سر کار می روید،
شب به خانه برمی گردید و با خانواده سوار می شوید و اگر یک روز خراب شود ممکن است کار شما بماند. در ایران روی آن کار نشده که علتش این است
که اطالعات وجود ندارد و همین می شود که رتبه ما در تصادفات انقدر باالست. طرف می خواهد یک ماشین بخرد ولی تخصصی ندارد، مثال نمی خواهد از
شهر خارج شود ولی ماشین شاسی بلند خریده است که فقط به خاطر چشم و هم چشمی است و نمی داند که این ماشین ممکن است از نظر هندلینگ
ضعیف باشد و در سرعت های باال تعادل خوبی نداشته باشد که همین آمار تصادفات را باال می برد. در حوزه خودرو باید تالش کنیم که اطالعات بیشتری

به مردم بدهیم.

*شما کاری کرده اید که این آموزش ها انجام شود؟

ما یک سری کالس آموزشی در سطح استان خودمان داریم که امسال ورود به آن را رایگان گذاشتیم که همان اول نیاز نباشد فرد مبلغی بدهد. البته در
کل اتومبیلرانی ورزشی است که نیاز به پول دارد و طرف اگر پول نداشته باشد شاید وارد این رشته نشود ولی ما جمعه صبح در ثامن فعالیت داریم و از
ساعت 10-11 اعالم کرده ایم که هر فردی می تواند با ماشین شخصیی خود به آنجا بیاید و تست کند و با قهرمانان و مربیانی ما کار کند و حداقل یک نوع
آموزش از نوع نشستن، گرفتن فرمان، نوع ترمز زدن و گاز دادن پیدا کند. اگر عالقه داشت این ورزش را ادامه دهد، اگر نه حداقل یک آموزش برای ایمنی

خود دیده است. این کاری است که آغاز کرده ایم و در ادامه هم قصد داریم کالس زیر نظر فدراسیون و با مدرک مربیگری و رزومه مشخص برگزار کنیم.

*برنامه تان برای کار ورزشی خودتان چیست؟
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ما در سال جدید تیمی داریم که خانم صدیق که ایشان را می شناسید هم عضو آن هستند و در کالس تیم پراید بی پی در آن مقام داریم و همین طور
پراید جی تی که خانم صدیق هم حضور دارند و در آن هم دارای مقام هستیم و همین طور در 2000 جی تی که قهرمان سال شده بودیم و در سال جدید

هم پس از کرونا کالس های جدیدتر و باالتر با تکنولوژی های جدیدتر سعی می کنیم سکوهای بیشتری برای ما شود.

بیشتر بخوانید: آوازخوانی همایون روی رینگ بوکس
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مطالب پیشنهادی از سراسر وب

چگونه در صف خرید و فروش بورس رتبه اول باشیم ؟؟ حتما بخوانید

تماشای آقازاده - فصل 1 قسمت 1
چطور از طریق بورس کسب درآمد کنیم؟

این گوشی فقط مناسب خوش سلیقه هاست!

معرفی چند کرم ضد لک ایرانی برای درمان لک صورت

"برای همیشه" لک پوست خودت رو از بین ببر!!

https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hsONZtxgy-ez-tY-bD-LMw-jDJ-dUXtlG-a-ie/sOuBw7hj8pI-8rj4TtalMezzyi1j49HIuR9nsJOaQQk?redirect=https%3A%2F%2Ftoshan.net%2Fblog%2Fvps%2F%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d9%2581-%25d8%25ae%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2585&gat=5243735b-be10b-bdcfb-ba964-49de7a273ab64
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hsONZtxwG-ez-tY-bD-PW0-nId-j5T4Sp-a-e0/2-sbSCKNiiw_Aqik0Cfn9n7_FFbS6rPOfEZREUkGWCY?redirect=https%3A%2F%2Fwww.filimo.com%2Fm%2FYEr1z%3Fres%3D19307286%26utm_campaign%3Daghazade1-D-B-2&gat=5243735b-be10b-bdcfb-ba964-49de7a273ab64
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hsONZtxwG-ez-tY-bD-JXX-lit-ggHDta-a-nS/UDgbGmAnK8zih-GL67tGXBaIzMZF-BWT7P8viZR3ymw?redirect=https%3A%2F%2Fwww.adibniya.com%2F2x%2F&gat=5243735b-be10b-bdcfb-ba964-49de7a273ab64
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hsONZtxwG-ez-tY-bD-O7A-nlR-kf5TvH-a-dj/hRuT65HRIFi_dmaKPQ2rsw_bamHYxc52a38NaJOfDoA?redirect=https%3A%2F%2Fhuaweimobilefarsi.com%2Fproduct%2Fhuawei-nova7i%2F&gat=5243735b-be10b-bdcfb-ba964-49de7a273ab64
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hsONZtxwG-ez-tY-bD-OIu-ncP-jt9Uyg-a-dI/p-xN5XLW_KxKf6lCVAuYUf2ZQ9oSz9adgKJMJZXHZ3k?redirect=http%3A%2F%2Fb60.ir%2Flanding%2Fmain.html%26id%3DTVRZd013PT0%3D&gat=5243735b-be10b-bdcfb-ba964-49de7a273ab64
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hsONZtxwG-ez-tY-bD-QEH-nTk-cRCYGc-a-gC/Kusf5naEzPMek89SCH6JvuPCXY5IVXIH5odB__Hzu80?redirect=http%3A%2F%2Fb60.ir%2Flanding%2Fmain.html%26id%3DTWpFME53PT0%3D&gat=5243735b-be10b-bdcfb-ba964-49de7a273ab64
https://www.khabaronline.ir/news/1404426/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3

