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داخل گود

دومین جشنواره بازی های بومی و محلی بانوان به کار خود پایان داد

استقبالبینظیر،حاشیههاپررنگ
پهلوانان پرس سینه و ددلیفت
شرق کشور
زهراقربانی -برترین های دومین دوره مسابقات پرس
سینه و ددلیفت قهرمانی باشگاه های شرق و جنوب
شرق کشور ویژه کارگران و آزاد در بیرجند با معرفی
برترین ها به کار خود پایان داد.
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس هیئت ورزش های
کارگری استان با اعالم این خبر گفت :در این رقابت
ها  117ورزشکار از  5استان سیستان و بلوچستان،
کرمان ،خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی در چهار رده
سنی نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان با
یکدیگر رقابت کردند.
به گفته «علیزاده» در گروه پرس سینه نوجوانان به
ترتیب تیم های «بانک ایران زمین بیرجند»« ،چابهار»
و «ستارگان بشرویه» اول تا سوم شدند.
وی ادامه داد :در پرس سینه جوانان «بانک ایران زمین
بیرجند» با  57امتیاز اول شد« ،زابل» با  49امتیاز و
«بجنورد» با  21امتیاز به ترتیب مقام دوم و سوم را از آن
خود کردند و در پرس سینه بزرگساالن هم به ترتیب
تیم های «اسفراین»« ،اداره کار بیرجند» و «ستارگان
بشرویه» مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
به گفته وی در گروه ددلیفت نوجوانان «هیئت ورزش
کارگری بیرجند»« ،احد بیرجند» و«شهید زارعی
مشهد» اول تا سوم شدند و در رده جوانان این گروه
«بانک ایران زمین بیرجند »« ،چابهار» و «کرمان» به
ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.
وی افزود :در رده بزرگساالن گروه ددلیفت «ستارگان
بشرویه» با امتیاز  54اول شد.

هندبالیست های فردوس
به رقابت های منطقه  6می روند
با کمال  -هندبالیست های نوجوان فردوس که
قهرمانی مسابقات استان را به تازگی کسب کرده
اند برای شرکت در مسابقات منطقه  6کشور به
میزبانی سیستان وبلوچستان خود را آماده می کنند.
به گزارش «خراسان جنوبی»« ،مرادزاده» دبیر هیئت
هندبال فردوس گفت :همه امکانات فراهم است
ودرحال آماده سازی نیروها هستیم وبه تمرینات
مستمر خود ادامه می دهیم.

با کمال – دومین جشنواره بازی های بومی و محلی
بانوان بسیجی استان در حالی به پایان رسید که
حاشیه این رقابت ها پررنگ تر از متن بود ،از گالیه
ها نسبت به کمبود و نوع داوری گرفته تا انتقادها
از بی حمایتی اداره کل ورزش و جوانان و هیئت
ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی از
این بازی ها .البته در این بین نمی توان از استقبال
گسترده تیم ها و عالقه مندان و همچنین برنامه
های جذابی که در کنار این رقابت ها برگزار شد به
سادگی گذشت.
به گزارش «خراسان جنوبی» جمعه گذشته دومین
جشنواره بازی های بومی و محلی بانوان بسیجی
استان و یادواره شهدای ورزشکار با حضور پرشور
 11تیم از همه شهرستان ها و رشد  2برابری تیم
ها نسبت به اولین جشنواره به میزبانی فردوس در
استادیوم شهید درخشان برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این رقابت ها که با حضور
گسترده عالقه مندان به بازی های بومی و محلی
مواجه شد تیم های شرکت کننده بازی های بومی و
محلی خود از قبیل هفت سنگ  ،دال پالن و سه گانه
شامل پرتاب وزنه پنج کیلویی ،تیراندازی سنتی و
حمل مشک آب 10کیلویی را به نمایش گذاشتند
و رقابت های دارت هم با وجود برنامه ریزی انجام
شده ،برگزار نشد.

• • 160ورزشکار

آن طور که رئیس هیئت ورزشهای بومی و محلی
تربیتبدنی سپاه انصارالرضا(ع) در گفت وگو با
«خراسان جنوبی» می گوید :رقابت های دومین
جشنواره بازی های بومی و محلی بانوان بسیجی
استان باحضور 160ورزشکار و 30نفر عوامل
اجرایی به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه
فردوس و با اجرای حوزه مقاومت بسیج خواهران
این شهرستان برگزار شد.
به گفته «چاجی» برگزاری این رقابت ها در  4رشته
هفت سنگ ،دال پالن ،سه گانه شامل پرتاب وزنه
پنجکیلویی،تیراندازیسنتیوحملمشکآب10
کیلویی و دارت برنامه ریزی شد .وی در تکمیل
برگزاری این رقابت ها بر این نکته هم تاکید می کند
که از هر رشته یک تیم به مسابقات کشوری مهرماه
سال جاری در یاسوج اعزام خواهند شد.
ی و محلی تربیتبدنی
رئیس هیئت ورزشهای بوم 
سپاه انصارالرضا(ع) در ادامه در عین حال که از

حضور همه شهرستان ها در این مسابقات ابراز
خرسندی می کند و حضور  11تیم شرکت کننده
را بی نظیر می داند اما از همکاری نکردن هیئت
ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان
در برگزاری این رقابت ها گالیه دارد.
آن طور که «چاجی» می گوید :با وجود اطالع
رسانی قبلی هیچ گونه همکاری از طرف این هیئت
و اداره کل ورزش وجوانان استان انجام نشده است.
به گفته وی این دومین بار است که تیم هایی از
ورزشکاران بومی محلی از استان به مسابقات
کشوری اعزام می شوند و درجشنواره قبلی در
قاینات فقط  5تیم از سه شهرستان شرکت کردند
امادراینمرحلههمهشهرستانهایاستانشرکت
داشتند .وی با قدردانی از اداره امور عشایری
فردوس می گوید :این اداره به منظور جذابیت
بیشتر این بازی ها اقدام به نصب چادر عشایر کرد
که در این چادر بخشی از فعالیت ها و نحوه طبخ
غذاهای سنتی عشایر(نوعی آش رشته) درمعرض
دید قرار گرفت و یکی از عشایر نیز درداخل چادر
عشایر به نواختن نی و خواندن دو بیتی پرداخت
که برای شرکت کنندگان و عالقه مندان این رقابت
ها جذاب ودیدنی بود.
ی و محلی تربیتبدنی
رئیس هیئت ورزشهای بوم 
سپاه انصارالرضا(ع)  به گالیه ها در بحث داوری
و این که مگر می شود فردی هم داور و هم مربی
باشد ،پاسخ می دهد :بخشی از انتقادها به کمبود

داور و اینکه مربی به جای داور ایفای نقش کرده و نا
عدالتی هایی صورت گرفته را قبول داریم اما بخش
دیگری از انتقادها به این دلیل است که برخی
از بازیکنان هنوز تجربه کافی ندارند و به محض
شکست ،به داوری اعتراض می کنند که این موارد
قابل توجیه نیست.
«چاجی» یکی دیگر از دالیل نارضایتی از داوران را
به محدودیت برگزاری مسابقات دررشته بازی های
بومی محلی می داند و این که سال گذشته تنها یک
مسابقه در استان برگزار شد.
وی بر این نکته هم تاکید می کند :افرادی که به
عنوان داور در این مسابقات ایفای نقش می کنند
همه دارای کارت داوری مسابقات بومی محلی
هستند  .به اعتقاد وی کمبود داور در بازی های
بومی محلی به طور کامل محسوس است.
وی در ادامه از نبود همکاری اداره کل ورزش و
جوانان استان و همچنین هیئت ورزش های بومی
محلی در برگزاری این رقابت ها صحبت می کند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در مراسم اختتامیه
که باحضور امام جمعه فردوس  ،سرگرد دهقان
مسئول تربیت بدنی سپاه انصارالرضا(ع) « ،محمد
رضا مهران پور» رئیس اداره ورزش و جوانان
فردوس « ،مهندس حالج مقدم» شهردار فردوس
و جمعی از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج سپاه
فردوس برگزار شد برترین های دومین جشنواره
بازی های بومی محلی در هر رشته مشخص شدند و

اعضای هرتیم به همراه نماینده تیم ،کاپ قهرمانی
و لوح های تقدیر را دریافت کردند.
بر اساس این گزارش در مسابقات هفتسنگ تیم
شهرستان زیرکوه قهرمان شد ،شهرستان قاینات
نایب قهرمانی را از آن خود کرد و شهرستان سرایان
هم در جایگاه سوم ایستاد.
در رشته دالپالن هم شهرستان بیرجند قهرمان
شد ،مود نایب قهرمانی را به خانه برد و سربیشه
رتبه سوم را کسب کرد .در رشته سهگانه شهرستان
زیرکوه رتبه نخست را به دست آورد ،شهر مود دوم
شد و درمیان مقام سوم را به خود اختصاص داد.
همچنین در مجموع تیمی شهرستان زیرکوه کاپ
قهرمانی را به خانه برد ،قاین نایب قهرمانی را
تصاحب کردو مود هم رتبه سوم را به دست آورد.
شایان ذکر است داوری این مسابقات را «معصومه
کارگر»« ،زهرا رضایی» « ،ملیحه خسروی» « ،نسرین
آذرهمایون» « ،فاطمه زینتی» « ،فهیمه کلنگی
خواه» و «مریم محمودی» بر عهده داشتند .

• •حاشیه ها :

همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه هنوز عده
ای درکنار چمن مشغول برگزاری مسابقه بودند.
اعتراض ها به ناداوری به حدی بود که تیم های
شرکت کننده از شهرستان طبس به نشانه اعتراض
نسبت به داوری درمسابقات هفت سنگ شرکت
نکرد و میدان مسابقه را ترک کرد.
*یکی از انتقادهای تند اعضای تیم ها این بود که
چرا ابتدا فینال و بعد رده بندی رقابت ها برگزار
می شود.
*مسابقه دارت هم با وجود برنامه ریزی انجام شده،
برگزار نشد.
*گالیه و انتقاد بسیاری از بازیکنان به داوری از
نکات قابل توجه برگزاری این رقابت ها بود طوری
کهبرخیبهایننکتهاذعانداشتندکهمگرمیشود
فردی هم مربی یک تیم باشد وهم داوری را برعهده
داشته باشد .
*چادر عشایری در حاشیه زمین چمن نصب شده
بود و یک نفر از عشایر فردوس نوازندگی می کرد و
دو بیتی می خواند ودو بانوی عشایری هم مشغول
هم زدن آش بودند که اینها برای شرکت کنندگان
درمسابقات بومی محلی جذابیت داشت .
*نیروهای جمعیت هالل احمر با آمبوالنس در
حاشیه زمین چمن حضوری فعال داشتند.

ثبت  6گل در لیگ فوتبال قاینات
سدیدی –  6گل در هفته دوم گروه یک رقابت های
فوتبال لیگ شهرستان قاینات به ثبت رسید.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این هفته تیم
«شرکت سهامی زراعی خضری» در مقابل تیم
«دهیاری معواج» با نتیجه پرگل  4بر صفر نتیجه را
از آن خود کرد و «شهرداری نیمبلوک»  2بر صفر در
مقابل «دهیاری بزن آباد» مغلوب شد.

پایان جشنواره ورزش همگانی
زیرکوه
رحمان  -چهارمین جشنواره ورزش همگانی زیرکوه
با قهرمانی تیم روستای اردکول به پایان رسید.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این رقابت ها تیم
های «میرآباد» و «هالل احمر» هم به ترتیب دوم و
سوم شدند.

کالس صعود ورزشی بانوان
کالس صعودهای ورزشی بانوان در حال برگزاری
است .به گزارش «خراسان جنوبی» کالس
صعودهای ورزشی بانوان به مدت سه روز در
پایگاه قهرمانی استان با حضور مربیان فدراسیون
کوهنوردی برگزار می شود.

معرفی برترین های دارت بیرجند
مسابقه انتخابی تیم دارت بانوان شهرستان بیرجند
با معرفی برترین ها به پایان رسید.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این دوره از این
مسابقات  ۱۲نفر در دو جدول  ۶نفره به صورت دوره
ای رقابت کردند که در جدول الف بعداز  ۱۵بازی به
ترتیب «تقوی»« ،پیروزمند» و «علی اکبری» مقام های
اول تا سوم را از آن خود کردند.

