ورزش
داخل گود

بانوان استان به رقابت های
کشوری گلف می روند
زهرایی– 3بانوی گلف باز خراسان جنوبی به مسابقات
قهرمانیکشوراعزاممیشوند.دبیرهیئتگلفاستانبا
اعالماینخبربهبرگزاریمسابقاتقهرمانیگلفبانوان
کشور ،مرداد ماه سال جاری در تهران اشاره کرد و از
حضور 3بانوی گلف باز استان در این مسابقات خبر داد.
بهگفته«مشمولیمقدم»برایانتخابتیماستانبهمنظور
حضوردراینرقابتها  4روزدرهفتهتمریندرنظرگرفته
شدهوازبینورزشکاراناستانبهترینهابهاینمسابقات
میروند.ویتاکیدکرد:همچنینبهمنظورایجادانگیزه
در بین ورزشکاران پیشبینی بازیهای تدارکاتی با
استانهایهمجوارمدنظرقراردارد.

قهرمانووشویاستان
مسابقات ووشوی استان با قهرمانی باشگاه ذوالفقار
بسیج بیرجند به پایان رسید .به گزارش «خراسان
جنوبی» همچنین در این رقابت ها که  8تیم و حدود 70
نفر حضور داشتند تیم های زیرکوه و نهبندان به ترتیب
مقامهایدوموسومراازآنخودکردند.

طنابکشیدرقاین
تیم باشگاه آذرمهر(الف)قهرمان مسابقات طناب
کشی قاین شد  .به گزارش «خراسان جنوبی»
مسابقات طناب کشی با حضور  18تیم و با استقبال
بی نظیر مردم قاینات به مدت سه شب برگزار شد.

«ورزش آری ،اعتیاد نه» در زیرکوه
حسینقربانی–مسابقهدوچرخهسواری،دوومیدانیو
راهپیماییکودکانونوجوانانباشعار«ورزشآری،اعتیاد
نه» در زیرکوه برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی»
شرکتکنندگانمسیربوستانشهدایگمنامتابوستان
امامخمینی(ره)حاجیآبادراپیمودند.

2پیروزیویکشکستبرای
والیبالیستهاینوجواناستان
تیم والیبال نوجوانان استان در رقابت های کشوری بعد
از قبول شکست در برابر تیم های چهارمحال و بختیاری
و فارس ،با نتیجه 3بر صفر در برابر ایالم به برتری رسید.
بهگفته«ملکی»رئیسهیئتوالیبالاستانتیماستاندر
چهارمیندیدارخودبهمصافنمایندهکردستانمیرود.
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والیبالاستاندرسینهکشیتامیناعتبار
سیدحسینحسینی-درکمتر
از  2سالی که از مدیریت
جدید هیئت والیبال استان
می گذردبا وجود محدودیت
ها و مشکالت فعالیت های
زیادی انجام شده از
برگزاری رقابت های مختلف
استانی از جمله لیگ گرفته تا استعداد یابی و اعزام
تیم ها به رقابت های کشوری.
والیبالیست های نوجوان استان هم این روزها در
حال رقابت در مسابقات قهرمانی کشور هستند،
حضوری که البته به سادگی محقق نشده و حکایت
از مشکالتی در مسیر ورزش قهرمانی استان دارد.
همان طور که رئیس هیئت والیبال استان در
گفتگوی اختصاصی با «خراسان جنوبی» از تامین
هزینه ها به عنوان مهم ترین مشکل پیش رو در اعزام
تیم ها به رقابت های قهرمانی کشور نام می برد.
«ملکی» می گوید :حدود  4میلیون و  500هزار
تومان فقط هزینه رفت و آمد و حضور تیم نوجوانان
در این رقابت ها شد که این رقم به عالوه هزینه های
خرید تجهیزات الزم برای حضور تیم به امید تامین
آن در آینده را مقروض هستیم.
وی به این نکته هم اشاره دارد که عالوه بر این ها 5
میلیون تومان مبلغ ورودی تیم هم به ناچار از هزینه
های شخصی پرداخت شد.

• •یک قانون دردسر ساز

رئیس هیئت والیبال استان به این سوال که برای
اعزام تیم ها نمی توان از خودروهای اداره کل
استفاده کرد ،چنین پاسخ می دهد  :در خراسان
جنوبی همچنان قانون ممنوعیت استفاده از
وسایل نقلیه در مسیر بیشتر از  20کیلومتر وجود
دارد در حالی که بسیاری از استان ها برای اعزام

بازیهایبومیومحلیبانوان
بسیجی 31مردادماهدرفردوس
زهراقربانی-بازیهایبومی ومحلیبانوانبسیجی
خراسان جنوبی انتخابی اعزامی به رقابتهای
کشوری 31،مرداد ماه سال جاری در فردوس برگزار
می شود .به گزارش «خراسان جنوبی» رییس هیئت
ورزشهای بومی و محلی سپاه انصارالرضا(ع)
استان با اعالم این خبر به برگزاری این رقابت ها در
تسنگودالپالناشارهکرد«.چاجی»
رشتههایهف 
از مسئوالن هیئتهایورزش روستایی و بازیهای
بومیومحلیشهرستانهایاستانخواست تاامروز

روی خط ورزش

طبس اول اسکیت شهرستان
های استان

هایشان از خودروهای دولتی استفاده می کنند.
آن طور که «ملکی» می گوید :برای تامین هزینه
ها بارها به شرکت ها و نهاد های مختلف بخش
خصوصی مراجعه شده که نتیجه ای نداشت و
فقط در یک مورد قول کمک و همکاری در این
زمینه داده شد.
او این نکته راهم یادآور می شود که پیگیری و
مراجعه به استانداری برای تحقق این امر مدنظر
است و تا کنون در این زمینه ورود نکرده ایم.

• •کمک ها جوابگو نیست

رئیس هیئت والیبال استان در مورد کمک
های اداره کل و فدراسیون هم عنوان می کند:
فدراسیون و اداره کل در طول سال کمک هایی
می کنند که البته به هیچ وجه جوابگوی برنامه
های مختلف هیئت از جمله اعزام تیم ها به رقابت
های کشوری نیست.
«ملکی» در عین حال با وجود مشکالت پیش رو
از اعزام تیم های جوانان و امید به رقابت های
قهرمانی کشور خبر می دهد و می گوید :با وجود
اعالم آمادگی در این زمینه در صورتی که شرایط
به همین منوال باشد ،امکان اعزام تیم ها وجود
ندارد به خصوص در شرایطی که رقابت ها در
استان های دوردست مانند کردستان و قزوین
برگزار می شود.

• • 4هزار والیبالیست

آن طور که رئیس هیئت والیبال استان عنوان می
کند :از ابتدای فعالیت عالوه بر برگزاری مسابقات
مختلف استانی روی سنین پایه سرمایه گذاری
زیادی انجام شده و در حال حاضر در شهر بیرجند
حدود  250دختر و پسر و در استان حدود هزار
و  500نفر با هدف استعدادیابی زیر نظر مربیان

آمادگی خود را برای شرکت در این رقابت ها اعالم
کنند .به گفته وی تاکنون شهرستانهای طبس،
سرایان ،زیرکوه ،نهبندان ،سربیشه و فردوس برای
حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند.
وی با این توضیح که در بیرجند  ۴تیم در رشتههای
دالپالن و هفتسنگ  3روز در هفته در سالن های
ورزشی کانون بسیج ورزشکاران و مدیریت بحران
استانداری تمرین می کنند ،افزود :تمام ورزشکاران
باالی  ۱۵سال و همچنین دانشجویان دارای کارت
عضویت بسیج دانشگاه پیام نور استان میتوانند در
جلسات تمرین شرکت کنند .به گفته وی دهمین
جشنواره فرهنگی ورزشی مسابقات بومی و محلی
بانوان بسیجی کشور  25مهرماه سال جاری به

هیئت در حال فعالیت و تمرین هستند.
به گفته «ملکی» در استان در حال حاضر حدود 4
هزار نفر در رشته والیبال فعالیت دارند.
وی تاکید می کند :اعزام تیم ها به رقابت های
کشوری هم یکی از حلقه های زنجیره فعالیت ها
است که اگر اتفاق نیفتد ،بقیه اقدامات نتیجه الزم
را نخواهد داشت.

• •مشکالت مالی

رئیس هیئت والیبال استان به سوالی درباره امکان
درآمدزایی از سالن در اختیار هیئت هم پاسخ
می دهد :برای اجاره کردن این سالن باید 24
میلیون تومان در سال به اداره کل پرداخت کنیم
که با احتساب هزینه های جاری و حقوق نیروی
خدماتی حدود  50میلیون تومان می شود.
وی تاکید می کند :همین باعث می شود به جای
برنامه ریزی برای تمرین رده های مختلف به فکر

میزبانی یاسوج برگزار می شود و خراسان جنوبی در
سال جاری برای دومین سال متوالی در این رقابت ها
شرکتخواهدکرد.

دارتاستاندررنکینگمنطقه
 2کشور
تیم دارت استان به مسابقات دارت رنکینگ منطقه2
کشور اعزام می شود .به گزارش «خراسان جنوبی» به
همت انجمن دارت کشور مسابقات دارت رنکینگ
منطقه  ۲کشور مرداد ماه سال جاری با حضور
ورزشکارانی از استان های خراسان رضوی ،جنوبی ،

تامین این هزینه ها باشیم .به خاطر همین گاه ناچار
می شویم تمرین های خودمان را در سالن های
دیگر برگزار کنیم.

• •راهکارها

راهکارهای رئیس هیئت والیبال استان برای
بهبود شرایط مالی هیئت این است که در وهله اول
اداره کل با بررسی عملکرد و برنامه های هیئت ها
و استعالم از فدراسیون  ،هیئت های دارای برنامه
و فعال را شناسایی و سالن ها را به صورت ترک
تشریفات به آن ها واگذار کند.
«ملکی» تعامل بین اداره کل و هیئت ها را راهکار
دیگری در این زمینه بر می شمرد تا بر این اساس
مبلغ اجاره به هیئت ها به خصوص آن ها که برنامه
مدونی دارند برگردد که در حال حاضر بخشی از آن
که حدود  5تا  10میلیون تومان می شود  ،از سوی
اداره کل در اختیار هیئت قرار می گیرد.

شمالی،گلستانوسمنانبهمیزبانیشاهرود برگزار
میشود.

اولیندورهمربیگریتخصصی
فوتسالدرفردوس
اولین دوره مربیگری تخصصی فوتسال استان به
میزبانی شهرستان فردوس در حال برگزاری است.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این دوره آموزشی
 18شرکت کننده آموزشها و مهارت های تخصصی
فوتسال را زیر نظر «سید علی رضا نقیبی» مدرس
فدراسیونفوتبالفرامیگیرند.

صبا -هیئت اسکیت طبس برای سومین سال پیاپی
در بین شهرستان های استان اول شد.رئیس هیئت
اسکیت استان با اعالم این خبر به برگزاری جلسه هم
اندیشی مسئوالن هیئت های شهرستانی اشاره کرد و
گفت :در این جلسه ضمن بحث و بررسی در زمینه راه
اندازیاپلیکیشنهیئتاستاندرراستایطرحاسکیت
کارت دیجیتالی ،از هیئت های شهرستان ها خواسته
شد فعالیت های خود را گسترش داده و در پایان هر سه
ماه گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به هیئت
استان ارسال کنند« .پاکرو» در ادامه همگانی کردن
اسکیت،جدیتدرطرحاستعدادیابی،حمایتازباشگاه
ها،درآمدزاییهیئتهایشهرستانیومعرفیاعضای
کمیته های مختلف را از جمله محورهای این جلسه
برشمرد .وی در زمینه درآمدزایی هیئتهای شهرستانی
هم به این نکته تاکید کرد که هیئت ها نباید فقط منتظر
کمک های اداره ورزش و جوانان باشند .رئیس هیئت
اسکیت استان همچنین از خانواده ها خواست فقط از
کالسهاییاستفادهکنندکهموردتاییدهیئتهاواداره
هایورزشوجوانانهستند.

قهرمانانبسکتبالیست
حسینقربانی–بسکتبالیستهایتیم«بیمارستان
میالد»قهرمانرقابتهایجامرمضانآقایانبیرجند
شدند .به گزارش «خراسان جنوبی» در این رقابت ها
که با حضور  5تیم برگزار شد« ،سپهر آسانسور» نائب
قهرمان شد و «جوانان» هم رتبه سوم را از آن خود کرد.

جدال 38تیمدرمینیفوتبالقاین
رحمان–در رقابت های مینی فوتبال قاین  38تیم
حضور دارند .به گزارش «خراسان جنوبی» این رقابت
هااز 22تیرماهجاریشروعوتاکنون 16دیداربرگزار
شده و مرحله مقدماتی این بازی ها در دو هفته آینده به
اتمام می رسد .بنا بر این گزارش مسابقات نیمه نهایی
و فینال یک ماه دیگر برگزار می شود.

مسابقات ۲۰۱۷pesبرگزارشد
به گزارش «خراسان جنوبی» به همت انجمن ورزش
های رایانه ای مسابقات  ۲۰۱۷ pesبا حضور ۲۴
ورزشکار با مدیریت انجمن ورزش الکترونیک و
ناظرین اتحادیه ارتباطات برگزار و «مرتضی شمس
آبادی» قهرمان این رقابت ها شد.

