ورزش
روی خط ورزش

 2دیدار لیگ فوتسال استان
صبا-رقابت های لیگ برتر فوتسال استان در هفته
دهم ،با انجام  2دیدار پیگیری شد .به گفته «پاکرو»
دبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان ،در پایان این
دیدارها «مرزبانی محمد رسول ا(....ص) بیرجند» با
نتیجه یک بر صفر «شرکت کک طبس» را شکست داد
و «سیمان باقران درمیان» با نتیجه دو بر یک در برابر
«ستارگان دیهوک» به برتری رسید.

ماساژدرمانیدرهیئتپزشکیورزشی
کالس ماساژ درمانی با حضور بیش از  40مربی،
ورزشکار و کارشناس ورزشی استان در هیئت پزشکی
ورزشی استان در حال برگزاری است.
به گزارش «خراسان جنوبی» دبیر هیئت پزشکی
ورزشی استان گفت :در این دوره شرکت کنندگان زیر
نظر مدرسان فدراسیون و استادان دانشگاه بیرجند
آموزش های تئوری و عملی ماساژ درمانی را فرا می
گیرند .به گفته «قاسمی» این دوره تا فردا ادامه دارد.

6بهمن؛مسابقاتپینگپنگاستان
مسابقات آزاد پینگ پنگ استان ،اعزامی به رقابت
های کشوری  6بهمن ماه امسال برگزار می شود.
«حمیدی» رئیس هیئت پینگ پنگ استان با اعالم
این خبر به خراسان جنوبی گفت :نفرات برتر این
رقابت ها به مسابقات کشوری سیستان و بلوچستان
و مسابقات استان های خراسان به میزبانی قوجان
اعزام می شوند.

کالسمربیگریپارکوربرگزارمیشود
زهرایی  -کالس مربیگری درجه  ۳پارکور برگزار می
شود .به گزارش «خراسان جنوبی» ثبت نام این دوره
آموزشی از  25دی شروع شده و تا پایان هفته جاری
ادامه دارد.

مدرسجهانیکریکتبهاستانمیآید
مدرس جهانی رشته کریکت به خراسان جنوبی سفر
می کند« .علیزاده» رئیس هیئت انجمن های ورزشی
استان به خراسان جنوبی گفت :درراستای آموزش
اصولی تیم های کریکت استان و همچنین برگزاری
کالس داوری و مربیگری کریکت در استان «محمود
رشید» از کشور پاکستان به استان سفر خواهد کرد.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

گره خوردن قوی ترین دست ها برای دریافت جواز رقابت های آسیایی

قدرهایایراندرطبسمچ میاندازند
زهرایی – قوی ترین مچ اندازان ایران در طبس گرد هم می آیند تا در
رقابتی بزرگ و نفس گیر زورآزمایی کنند و قوی ترین های آن ها به
رقابت های آسیایی بروند.
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام
طبس با اعالم نهایی شدن رقابت های مچ اندازی کشور به میزبانی این
شهرستان می گوید :از  2ماه پیش رایزنی هایی با مسئوالن استانی
برای میزبانی این رقابت ها داشته ایم که با توجه به رضایتمندی
هیئت استان و فدراسیون از میزبانی های متعدد این شهرستان در
رقابت های قوی ترین مردان ایران سال ،94رقابت های پاورلیفتینگ
استان در سال گذشته و چند دوره رقابت های مچ اندازی استان در

طبس جواز این میزبانی نیز برای شهرستان امضا شد« .عراقی» با
اشاره به این که رقابت های قهرمانی مچ اندازی کشور دوم تا چهارم
اسفند در طبس برگزار می شود ادامه می دهد :بر اساس اعالم
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور این رقابت ها جنبه انتخابی
تیم ملی برای اعزام به رقابت های آسیایی قزاقستان را دارد.
وی با قدردانی از فرمانداری شهرستان ،هیئت بدنسازی و پرورش
اندام استان و ورزش و جوانان طبس که تاکنون همراهی خوبی داشته
اند می افزاید :در آخرین جلسه با حضور مسئوالن تعهدات میزبان
رقابت ها و سایر شرایط بررسی و مقرر شد پخش مستقیم رقابت های
انتخابی تیم ملی از شبکه های سراسری پیگیری و نهایی شود.

سنگ پیش پای سنگ نوردان طبس شکست
زهرا قربانی – «سنگ پیش پای سنگ نوردان
طبسی» عنوان گزارش ابتدای آذرماه امسال که
در آن یکی از نیازهای ملموس ورزش طبس ایجاد
دیواره سنگ نوردی برای صعودهای ورزشی مطرح
و بیان شد که این شهرستان از دیواره مصنوعی
سنگ نوردی که به طور معمول در سالن ها ساخته
می شود بی نصیب بوده و اقدامات و پیگیری ها
برای ساخت این دیواره تاکنون راه به جایی نبرده
است.
«ابراهیمی» رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای
ورزشی طبس در این گزارش گفت :در سایت
سنگ نوردی روستای خرو که هنوز تکمیل نشده
چند مسیر برای تمرین ایجاد شده ،این در حالی
است که قبل از سنگ نوردی طبیعی عالقه مندان
به این رشته باید در سالن ها تمرین کنند تا بتوانند
در طبیعت با تجربه بیشتری وارد عمل شوند و بر
این اساس نبود این دیواره مصنوعی چالش بزرگی
برای سنگ نوردان محسوب می شود.
با گذشت حدود یک ماه در پیگیری «خراسان
جنوبی» از اقدامات انجام شده برای رفع این چالش
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
طبس از رفع مشکل سنگ نوردان شهرستان خبر

می دهد و می گوید :همایش عمومی کوهنوردان
سراسر کشور هفته گذشته با حضور  65کوهنورد
به همراه نایب روسای هیئت های کوهنوردی و
صعودهای ورزشی استان های کشور به مدت دو
روز به میزبانی طبس برگزار شد و شرکت کنندگان
در این همایش با اصول سرپرستی گروه های
کوهنوردی و اصول هواشناسی در کارگاه های
آموزشی زیر نظر مدرسان فدراسیون آشنا شدند.
«ابراهیمی» با بیان این که برگزاری این همایش
دستاورد بزرگی برای هیئت کوهنوردی شهرستان
به دنبال داشت ادامه می دهد« :منصوره گرجی»
نایب رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای
ورزشی هم مهمان ویژه این مراسم بود که در
بازدیدهایی به همراه این مسئول و مذاکراتی در
خصوص کمبودهای هیئت در شهرستان ،نایب
رئیس فدراسیون قول داد به شرط تامین فضا
توسط ورزش و جوانان شهرستان یک دیوار سنگ
نوردی سالنی به صورت رایگان به ارزش  3میلیارد
و 500میلیونریالدراختیارهیئتشهرستانقرار
دهد .به گفته وی ورزش وجوانان شهرستان هم در
اولین قدم چند سالن را پیشنهاد داد و درخواست
حضور کارشناس برای تایید فضا را به فدراسیون

کشتی جام فجر در خوسف

رحمان -رقابت های جام فجر کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی استان در خوسف برگزار می شود .رئیس
هیئت کشتی استان با اعالم این خبر گفت :این رقابت ها در رده سنی خردساالن و نونهاالن برگزار
خواهد شد« .سروری» با اشاره به شرایط سنی و برنامه زمان بندی این مسابقات افزود :مسابقات کشتی
رده سنی خردساالن و نونهاالن در وزن های  34تا 85 ،75 ،68 ،62 ،57 ،52 ،48 ،44 ،41 ،38
کیلوگرماست.بهگفتهویهیئتهایکشتیشهرستانهایاستانبایدفهرستکشتیگیرانشرکت
کننده خود در این مسابقات را تا  30دی ماه جاری به هیئت کشتی استان اعالم کنند.

ارسال کرد و منتظر حضور این افراد در شهرستان
هستیم .وی ادامه می دهد:همچنین در بازدید
از سایت سنگ نوردی شهرستان نایب رئیس
فدراسیون قول داد یک گروه با تجربه به همراه
مربی اسفند ماه امسال به شهرستان اعزام کند تا
هم یک دوره تمرینی را برگزار کنند و هم مسیرهای
بیشتری را در این سایت گشایش کنند.
وی با اشاره به فعالیت های انجام شده و کسب
رتبه برتر هیئت طبس در بین هیئت های استانی
در  7ماه ابتدای امسال می گوید :در یک سال
گذشته سعی بر به روزرسانی این رشته ورزشی
در شهرستان بود و به طور تقریبی در این کار هم
موفقیت هایی کسب و چند همایش باالی 200نفر
برگزار شد .به گفته وی در راستای جذب ورزشکار
هم اقدامات خوبی انجام شده و هم اکنون  65بیمه
شده ورزشی در این رشته وجود دارند منتهی تعداد
کوهنوردان و سنگ نوردان بیش از  200نفر است
چرا که بیشتر آن ها بیمه شده ورزشی سایر رشته
ها هستند.
وی تصریح می کند :ورزشکاران بر اساس برنامه
گروه ها صعودهایشان را انجام داده طوری که
حداقل هر گروه یک صعود در هفته دارند.

وی با اشاره به فعالیت هایی که در زمینه صعودهای
خارج کشور و گذراندن دوره های حرفه ای
کوهنوردی انجام شده است ،می گوید« :الهام
ابراهیمی» یکی از بانوان کوهنورد شهرستان است
که در پنج دوره اردوی انتخابی تیم ملی امید کشور
حضور داشت و قرار است ماه آینده در ششمین دوره
این اردو شرکت کند.
وی همچنین با بیان این که تاکنون عضویت در تیم
ملی نداشتیم اظهار می کند :اردوهای تیم ملی
کوهنوردی و عضویت در این تیم سخت و هزینه بر
است و با توجه به کمبود اعتبارات هیئت استان و
شهرستان حمایت آن چنانی از ورزشکاران وجود
ندارد و خود ورزشکاران مجبورند تجهیزات مورد
نیازشان را تهیه کنند چرا که در هر اردو تجهیزات
ورزشکار کنترل و بعد از آن جواز ورودی صادر می
شود و در صورتی که تجهیزات کم باشد نمره منفی
می گیرند .وی با قدردانی از حمایت های معنوی
هیئت استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان
بر این نکته تاکید می کند که در حد توان از نظر
تجهیزات و آموزش هیئت شهرستان مورد حمایت
قرار گرفته ایم اما با توجه به کمبود اعتباری که
وجود دارد ،کمک ها پاسخگو نیست.

استعدادیابی ژیمناست های دانش آموز

زهرایی – اولین طرح استعدادیابی ژیمناستیک ویژه دانش آموزان بیرجند برگزار می شود .رئیس
هیئت ژیمناستیک استان گفت :اولین طرح استعدادیابی ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی
از  25دی ماه تا  12بهمن ماه امسال در سالن بهاران بیرجند برگزار می شود .به گفته «بیابانی» مدتی
پیش اولین طرح استعدادیابی کودکان 6تا 4سال مهدهای کودک شهرستان بیرجند با حضور بیش از
 650نفر با حمایت استانداری ،اداره کل ورزش و جوانان ،فدراسیون ژیمناستیک واداره کل بهزیستی
برگزار شد .وی یادآور شد :این طرح به زودی درشهرستان های قاینات وطبس برگزار خواهد شد.

داخل گود

شمشیرباز استان در اردوی ملی
رحمان -شمشیرباز نوجوان استان در اردوی تیم ملی
شرکت می کند« .یوسفی» دبیر هیئت شمشیربازی
استان به خبرنگار ما گفت« :محمد عارف دانشمند»،
شمشیرباز نوجوان استان از امروز در اردوی تیم ملی
نوجوانان شمشیرباز در سالن شهید کالهدوز تهران
به همراه  7شمشیرباز کشور شرکت می کند.

خراسان جنوبی میزبان
 40داور کشتی  
دوره جدول نویسی ویژه داوران کشتی شرق کشور به
میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود.
«عباس سروری»رئیس هیئت کشتی استان به
خراسان جنوبی گفت :دوره آموزشی جدول نویسی
به دو روش سنتی و نرم افزار یارانه ای ویژه داوران
با حضور  40داور از استان های خراسان رضوی،
کرمان ،یزد ،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی
بهمن ماه امسال برگزار می شود.

 32گل در هفته چهارم فوتسال
نهبندان
حسین قربانی –  32گل در پنج بازی هفته چهارم
لیگ فوتسال نونهاالن نهبندان وارد دروازه ها شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» دبیر هیئت ورزش های
روستایی و بازی های بومی و محلی نهبندان گفت:
در این هفته تیم «شهید آهنی» هفت بر یک «شهید
مطهری» را شکست داد و «شهید اردونی» سه بر دو از
سد «شهید قاسمی» گذشت.
به گفته «دالرام» همچنین «مسکن مهر» شش بر یک
«تزیینات ساختمانی آریا»« ،شهید روشندل» پنج بر
یک«شهید رستمی» و «شهید هاشم پور» چهار بر دو
«شهید مالدار» را شکست داد.

جمعه؛ سوت داوران فوتبال در
لیگ نونهاالن کشور
زهرایی  -داوران استان  29دی ماه جاری یک دیدار
از سری مسابقات لیگ قهرمانی نونهاالن فوتبال
کشور را قضاوت می کنند .به گزارش خبرنگار ما
«محمد علی یعقوبی»« ،میثم باهوش» و «محمد
منجم» به ترتیب داور و کمک داور اول و دوم رقابت
«پیشگامان مشهد» و «متین بابل» از سری رقابت های
لیگ نونهاالن خواهند بود .این دیدار ساعت  12روز
 29دی در ورزشگاه تختی مشهد برگزار می شود.

