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باید ھمسو با سیاست ھای فدراسیون و ھیئت استان عمل کنیم

محمد مھری : مسابقھ اتومبیلرانی مشھد با ھدف حفظ انگیزه برای ورزشکاران برگزار شد

قھرمان رشتھ اتومبیلرانی سرعت کشور: باید با تدبیر و رعایت چیزی فراتر از پروتکل ھای اعالم شده از سوی ستاد مقابلھ با کرونا، بتوانیم مسابقات را با شرایط خاص شروع کنیم و نگذاریم انگیزه ورزشکاران
.ازبین برود

محمد مھری قھرمان رشتھ اتومبیلرانی سرعت کشور: پس از شیوع ویروس کرونا و فراگیری این بیماری، مسابقات کشوری و استانی تعطیل شد و بعد از گذشت ماه ھا زمان و بھتر شدن شرایط در استان خراسان
شاھد برگزاری مسابقھ ای با رعایت تمامی پروتکل ھای بھداشتی بودیم، خوشبختانھ بدون کوچک ترین مشکلی مسابقات در ۶ کالس برگزار شد و بھ نفرات برگزیده کاپ و لوح اھدا شد؛ یکی از اھداف برگزاری این
.مسابقات زنده ماندن انگیزه در بین ورزشکارانی کھ با ھزینھ ھای زیاد در این رشتھ فعالیت می کنند بود

.ورزشکاران برای آماده سازی خودرو ھا ھزینھ زیادی کرده اند و فقط در پیست می توانند از خودروھایشان استفاده کنند و متاسفانھ شرایط بھ سمت و سویی می رفت کھ ورزشکاران دلسرد می شدند

.باید با کمک ھم این رشتھ را زنده نگھ داریم، اتومبیلرانی یک رشتھ انفرادی است و ورزشکار داخل خودروی شخصی خودش است و برای رعایت پروتکل ھا مشکل خیلی کمتر است

مھری اظھار داشت: امیدواریم مجددا شاھد برگزاری مسابقات در کشور باشیم، ورزشکاران و قھرمانان بزرگی در استان داریم کھ تجربھ زیادی در این رشتھ دارند، تعداد بسیار زیادی ماشین داریم کھ در پارکینگ
بدون استفاده مانده اند، باید تدبیری بیندیشیم و حتی با رعایت کردن چیزی فرا تر از پروتکل ھای اعالم شده از سوی ستاد مقابلھ با کرونا، بتوانیم مسابقات را با شرایط خاص شروع کنیم و نگذاریم انگیزه این عزیزان
.ازبین برود

قھرمان اتومبیلرانی کشور در خصوص پروتکل ھای رعایت شده در مسابقات اتومبیلرانی اظھار داشت: تمرین در ورزشگاه ثامن بود کھ محیطی خارج از شھر است و بھ ھیچ عنوان بھ جز راننده ھیچ فردی دیگری
.اجازه حضور داده نشد، ھمچنین با فاصلھ زمانی مشخصی تمرینات برگزار شد در قسمت پیت استاپ ھم تالش کردیم با رعایت تمام فواصل انجام دھیم

در روز مسابقھ ھم داور ھا حضور داشتند و تعداد خیلی محدودی از خانواده ورزشکاران کھ با در نظر گرفتن جایگاه مخصوص و با فاصلھ حداکثری ھدایت شدند، انواع مواد ضد عفونی کننده ھم در طول برگزاری 
.مسابقھ در نظرگرفتھ شد

وی اظھار داشت ما باید در مسیر حرکت فدراسیون و ھمسو با سیاست ھای فدراسیون و ھیئت استانی حرکت کنیم، در حال حاضر آقای گرایلی در استان خراسان رضوی رئیس ھیئت ھستند و ما ورزشکاران باید با 
ھیئت ھمکاری موثری داشتھ باشیم تا بتوانیم دلسوزانھ این رشتھ ورزشی را بھ اھداف خودش برسانیم، امیدوارم با گذر از ویروس کرونا برگردیم بھ رقابت ھای شیرین و نفسگیری کھ جزو جذابیت ھای رشتھ
.اتومبیلرانی است
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