عملکرد سال 1395فدراسیون دوچرخه سواری
کمیته

عنوان فعالیت
آقای خسرو قمری عضو کمیته مدیریت کنفدراسیون آسیا (هیأت رئیسه)

کرسی

-آقای خسرو قمری رئیس کمیته دوچرخه سواری تریال آسیا

-آقای اصغر خالقی ،دبیر کمیته تریال آسیا

بین المللی -آقای اصغر خالقی دبیر کمیته جاده آسیا

تعداد

 -آقای خسرو قمری

رئیس کمیته جاده آسیا

 6کرسی
بین المللی

آقای محسن سلگی به عنوان عضو اصلی کمیته جهانی دوچرخه سواری سیزم

اهداء جایزه تندیس فعالترین عضو آسیا به جناب آقای اصغر خالقی در کنگره آسیایی  2017در بحرین
سازمان

کوهستان

لیگ
و

کورسی

کمیته
داوران
(آقایان و
بانوان)

تریال

برگزاری مسابقات لیگ کوهستان در  3مرحله (آقایان و بانوان) کراس کانتری و دانهیل-جوانان و بزرگساالن

 15مسابقه لیگ کوهستان

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور ( آقایان و بانوان ) کراس کانتری و دانهیل -جوانان و بزرگساالن

 5مسابقه قهرمانی کشور کوهستان

برگزاری مسابقات لیگ آقایان و بانوان رده های سنی نوجوانان-جوانان –بزرگساالن و امید

 18مسابقه لیگ کورسی

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور آقایان و بانوان رده های سنی نوجوانان-جوانان –بزرگساالن و امید -پیشکسوتان -پیست و جاده  12مسابقه قهرمانی کشور کورسی

برگزاری 1مسابقه قهرمانی کشور و 1مرحله اول لیگ سال  96آقایان بزرگساالن

سایکل کراس برگزاری  1مرحله مسابقه لیگ بزرگساالن

593

جایزه بزرگ

 2057نفر شرکت کننده

برگزاری  3جایزه بزرگ

مربیگری

برگزاری دوره های مربیگری در درجات 3-2-1

کمیته

داوری و

آموزش

بازآموزی

برگزاری  3دوره داوری درجه  3و  1دوره بازآموزی داوری

و

کارگاه

پژوهش

 56مسابقه در 120روز

ترجمه کتب

برگزاری  4کارگاه تعمیرات تخصصی دوچرخه
ترجمه  2کتاب بهبود عملکرد در دوچرخه سواری و تمرینات با وزنه

تیم شرکت کننده

 13دوره مربیگری
 4دوره داوری

 4کارگاه
ترجمه  2کتاب
در مجموع  21دوره آموزشی

کمیته آنتی برگزاری کالسهای آموزشی در حین مسابقات و اردوهای تیم ملی با همکاری فدراسیون پزشکی
دوپینگ انجام تست دوپینگ در کلیه مسابقات قهرمانی کشور و لیگ های باشگاهی آقایان و بانوان در کلیه رده های سنی
کمیته فنی

برگزاری  6جلسه

هیات رئیسه

برگزاری  2جلسه با حضور اعضای هیات رئیسه در دفتر فدراسیون

 6جلسه کمیته فنی
 2جلسه هیأت رئیسه

کمیته

عنوان فعالیت

کمیته امور برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیاتهای استانی سراسر کشور و بازدید از وضعیت هیأتهای استانی و برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون

تعداد
 8مورد مجامع انتخاباتی

استانها
کمیته

برگزاری همایش های دوچرخه سواری ملی و مذهبی بمناسبت های مختلف و سه شنبه های بدون خودرو در سراسر کشور

 335مورد همایش

همگانی

برگزاری  3دوره اردو در کشورهای ایتالیا ،فرانسه و اسلوونی و  3دوره اردوی داخلی و شرکت در چند مسابقه اروپایی
کمیته
کوهستان

اعزام تیم ملی آقایان و بانوان به کاپ بین المللی سریالنکا و کسب  4مدال (  2طال و  2نقره)

 3دوره اردوی خارجی و  3دوره
اردوی داخلی کوهستان
 4مدال در کاپ بین المللی
کوهستان

حضور مربی خارجی تیم ملی در استانها جهت استعدادیابی و نخبه یابی از حدود  100دوچرخه سوار رشته کوهستان

استعدادیابی  100دوچرخه سوار
کوهستان

اعزام تیم ملی کوهستان آقایان و بانوان به مسابقات قهرمانی آسیایی  2016تایلند و کسب  1مدال برنز توسط آقای فرزاد خدایاری برای اولین بار
کمیته
BMX

مدال برنز

پیگیری های مکرر درخصوص تحویل زمین جهت احداث پیست  BMXدر مجموعه ورزشی آزادی
تفاهم نامه توسعه همکاری متقابل فدراسیون دوچرخه سواری و معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در تاریخ  95/4/8بمنظور

عقد تفاهم
نامه
همکاری
فی مابین
 5مورد

برگزاری مسابقات آموزشگاهها
تفاهم نامه فدراسیون دوچرخه سواری و فدراسیون همگانی در تاریخ  95/3/18بمنظور توسعه دوچرخه سواری همگانی
تفاهم نامه فدراسیون دوچرخه سواری و باشگاه پیشگامان کویر یزد در تاریخ 95/9/15
تفاهم نامه فدراسیون دوچرخه سواری و اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در تاریخ  95/11/11بمنظور برگزاری مسابقات بین المللی در بخش پیست

 5مورد تفاهم نامه همکاری
فی مابین

تفاهم نامه فدراسیون دوچرخه سواری و هیأت دوچرخه سواری ناجا در تاریخ  95/11/26بمنظور همکاری در برگزاری همایش های دوچرخه سواری عمومی و راه اندازی
باشگاه دوچرخه سواری و همکاری متقابل در این رشته.

کمیته

اجرای طرح استعدادیابی برای جوانان و نوجوانان (آقایان و بانوان ) از استانهای فعال بمنظور حضور در اردوهای تدارکاتی جهت پشتوانه سازی تیم های ملی

استعدادیابی برگزاری  31مورد طرح استعدادیابی توسط هیأتهای استانی سراسر کشور
کمیته تریال

 31مورد اجرای طرح
استعدادیابی در سراسر کشور

پیشنهاد میزبانی کشورمان جهت برگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیایی  2017تریال در کنگره اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در دوحه قطر برگزاری  1مرحله مسابقه لیگ و
قهرمانی کشور تریال

تشکیل جلسه با اسپانسر مالی (شرکت رهاورد هنر افتخار) برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا  2017تریال در جزیره قشم

کمیته

تعداد

عنوان فعالیت
پوشش خبری و اطالع رسانی کلیه مسابقات داخلی و بین المللی و کلیه اردوهای تیم ملی و پوشش اخبار هیاتهای استانی سراسر کشور

انتشار  2شماره نشریه رکاب با تیراژ  500نسخه و ارسال آن به کلیه هیات های استانی،ادارات ورزش و جوانان استانها ،وزارت ورزش و جوانان و کلیه
روابط
عمومی

شرکتهای فعال در حوزه دوچرخه سواری و فدراسیون های ورزشی
کسب عنوان دومی در بین روابط عمومی های فدراسیون های ورزشی در سال  95از سوی وزارت ورزش و جوانان
برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون

چاپ  2شماره نشریه رکاب
کسب عنوان دومی روابط عمومی
فدراسیون در بین سایر فدراسیونها

برای اولین بار کسب مدال برنز کراس کانتری بزرگساالن توسط فرزاد خدایاری در مسابقات قهرمانی آسیایی  2016تایلند

برگزاری  18دوره اردوی تدارکاتی داخلی و خارجی تیم ملی سرعت و نیمه استقامت-کوهستان (آقایان و بانوان)

 18دوره اردوی تدارکاتی

قرارگرفتن  3نفر از دوچرخه سواران استقامت جاده در صدر رنکینگ آسیا

 3دوچرخه سوار در صدر رنکینگ
جاده آسیا

تیمهای ملی قرارگرفتن آقای محمددانشور خرم در رشته  1کیلومتر سرعت در صدر آسیا
حضور  3نماینده کشورمان در المپیک  2016ریو

حضور 3دوچرخه سوار در المپیک

برگزاری مراسم تجلیل از ملی پوشان تیم ملی و مدال آوران کاپ های آسیایی تایلند و هندوستان و تجلیل از پیشکسوتان

مراسم تجلیل از مدال آوران و پیشکسوتان

 9اعزام تیمهای ملی سرعت ،استقامت ،نیمه استقامت وکوهستان (آقایان و بانوان) در کلیه رده های سنی
کسب  35مدال رنگارنگ
کمیته
بازاریابی

10مدال طال

 16مدال نقره

 9مدال برنز

عقد قرارداد اسپانسری با شرکت فستوس به عنوان حامی تیم ملی کوهستان و پرداخت هزینه مربی خارجی تیم ملی
عقد قرارداد اسپانسری با شرکت فستوس به عنوان حامی تیم ملی کوهستان و استفاده از دوچرخه  ،لوازم جانبی ،البسه
عقد قرارداد با شرکت فستوس به عنوان حامی تیم ملی استقامت جاده در المپیک 2016ریو و تأمین هزینه های خرید دوچرخه  ،لوازم جانبی ،البسه

میزبانی تور
بین المللی

برگزاری تور بین المللی ایران در استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل

 9اعزام تیم های ملی
کسب  35مدال
اسپانسر مربی تیم ملی کوهستان
اسپانسر تیم ملی کوهستان
اسپانسر تیم ملی در المپیک ریو
برگزاری تور ایران

عیادت ریاست فدراسیون از پیشکسوتان جامعه دوچرخه سواری و کمک به آنان
کمیته
فرهنگی

نصب بنر در محل کمپ ،پیست و ساختمان اداری فدراسیون بمناسبتهای مختلف ملی و مذهبی و درج پیامها و نمادهای فرهنگی و اخالقی در سایت و کانال رسمی فدراسیون
اعزام ورزشکاران آقایان و بانوان به اردوی راهیان نور و موزه های دفاع مقدس

برگزاری تعداد 150مورد مراسم و مسابقات بمناسبت های مختلف ملی و مذهبی

150مورد

چاپ و انتشار  2500جلد کتاب اخالق در ورزش و ارسال به کلیه هیأتها و ادارات کل استانهای سراسر کشور ،کلیه فدراسیونهای ورزشی  ،وزارت ورزش و جوانان با هدف چاپ و انتشار  2500جلد کتاب
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و توزیع در بین ورزشکاران  ،مربیان و سرپرستان تیمها

اخالق در ورزش

