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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

روی خط ورزش

داخل گود

ضرب مرشدان استان در کشور
زهرایی – تیم مرشدی استان در رقابت های قهرمانی
کشور به میزبانی کرج حضور دارد.
به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها که از روز
گذشته شروع شد و تا  27بهمن ماه جاری ادامه
دارد «محمدرضا حسن پور»« ،علی کیوان زاده»،
«امیرحسین کهن»« ،عرفان شمس آبادی» و «حسین
قمری» اعضای تیم استان در این رقابت ها را تشکیل
می دهند.

قهرمان سبک های آزاد کاراته بانوان
شرق کشور
تیم کیوکوشین سی شین به مربیگری «زهراسادات
بنایی» از مربیان استان قهرمان مسابقات کاراته
سبک های آزاد بانوان شرق کشور شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس هیئت کاراته
استان با بیان این مطلب گفت :در این رقابت ها تیم
کیوکوشین ماتسویی به مربیگری «اکرم ایلخانی»
نایب قهرمان شد و تیم کیوکوشین اویاما نیز به
مربیگری «فرمانی» در جایگاه سوم قرار گرفت.
به گفته«احمدی پیما» این مسابقات به مناسبت دهه
فجر و برای اولین بار به میزبانی خراسان جنوبی و در
شهرستان طبس برگزار شد و بیش از  300کاراته کا
از استان های خراسان رضوی ،جنوبی ،کرمان و یزد
در دو بخش کاتا و کومیته با یکدیگر رقابت کردند.

سریع ترین دونده ها
مسابقات استعدادیابی دو ومیدانی در مقاطع
نونهاالن و نوجوانان در شهرستان بیرجند برگزار شد.
رئیس هیئت دو ومیدانی بیرجند با اعالم این خبر
به «خراسان جنوبی» گفت :این رقابت ها با هدف
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و نشاط بخشی
به جامعه در ماده های  ،400، 100هزار و 500متر
 ،پرتاب وزنه و پرش طول برگزار شد.
به گفته «دهقان» در مقطع نونهاالن «محمد حسین
یوسفی»« ،علی طهماسبی»« ،امیر حسین امیرآبادی
زاده»« ،حسین رمضانی» و «جواد براتی» با قهرمانی
در ماده های مختلف می توانند برای تمرینات
تیم منتخب شهرستان عصرهای روزهای فرد در
استادیوم غدیر حاضر شوند.وی یادآور شد :در مقطع
نوجوانان نیز«علی پردلی»« ،محمد رضا زراعتکار»،
«محمد محمودی»« ،امیرمحمد سنبلی»« ،رضا
چهاردهی»« ،مهدی مرادی» و «حسین برزجی» در
ماده های مختلف برای انجام تمرینات تیم منتخب
شهرستان انتخاب شدند.

رقابت بانوان بلندقامت لیگ یک کشور در بیرجند به پایان رسید

ستهایتجربه

▪
▪

مسئول امور بانوان هیئت والیبال استان :امیدواریم برگزاری این رقابت ها
نقطه شروعی برای حمایت مسئوالن و در اختیار قرار دادن فضا و تجهیزات
بیشتر برای توسعه این رشته در بخش بانوان باشد

▪

زهرا قربانی
با فرود آمدن هر توپ در زمین حریف صدای گروهی
از تماشاگران بلند و همهمه ای به پا می شود ،هر
چه از زمان بازی می گذرد سکوهای سالن جمعیت
بیشتری را به خود می بیند و هیجان و حرارت این
دیدار بیشتر می شود ،بازی پایاپای بین تیم های
موسسه اعتباری و مالی نور بیرجند تنها نماینده
استان و مدرن خجسته خراسان رضوی در جریان
است ،بازیکنان میزبان تمام تالش خود را به کار
می گیرند تا تیم حریف را که بازیکنان قدرتمندی
هم در اختیار دارد از پیش رو بردارند ،امتیازات در
هر ست نزدیک به هم است تا این که ضربات نهایی
و تعیین کننده تیم مشهدی باعث می شود موسسه
نور بیرجند در چهارمین روز این رقابت ها هم در سه
ست پیاپی نتیجه را به حریف واگذار کند.
قبل از این دیدار تیم های «نشاط مهر استان فارس»
و «نفت امیدیه استان خوزستان» به مصاف هم
رفتند که تیم شیرازی با قدرت تمام تیم اهوازی را
از پیش رو برداشت.
به گزارش «خراسان جنوبی» بیرجند در چند روز
گذشته میزبان یک رویداد بزرگ کشوری با عنوان
دور برگشت رقابت های لیگ دسته یک والیبال
بانوان بود که این رقابت ها از  19بهمن ماه جاری
شروع شد و شامگاه شب گذشته به پایان رسید.

• •سطح باالی رقابت ها

یکی از بازیکنان تیم موسسه نور بیرجند با اشاره
به سطح باالی این رقابت ها گفت :بیشتر تیم ها
بازیکنانی در سطح ملی و افرادی را که در سوپر
لیگ بازی کرده بودند در اختیار داشتند که همین
موضوع باعث افزایش سطح این رقابت ها شد.
به گفته «نطقی» تیم بیرجند هم با حمایت های
موسسه مالی و اعتباری نور در این رقابت ها حضور
یافت که همین حضور در لیگ هم هزینه های
باالیی داشت و در اختیار گرفتن بازیکن حرفه ای
از توان مدیر تیم خارج بود.
وی حضور در این رقابت ها را تجربه خوبی برای

تیم بیرجند دانست و ادامه داد :بازیکنان در حد
توانشان در این رقابت ها ظاهر شدند اما برای
حضور قوی تر در سال های آینده به طور قطع باید
چند بازیکن حرفه ای در اختیار داشته باشیم.
وی با اشاره به استقبال مطلوب از برگزاری این
رقابت ها به ویژه برای بازی های تیم نماینده استان
گفت :سطح داوری ها به طور نسبی رضایت بخش
بود اما در برخی قضاوت ها مواردی دیده می شد که
تیم های شناخته شده و قوی تر بیشتر مورد حمایت
قرار می گرفتند .یکی دیگر از ورزشکاران این تیم
هم با اشاره به فاصله سطح والیبال استان با علم روز
دنیا گفت :والیبال کشور مدرن شده اما ما با همان
شیوه سنتی در این رشته فعالیت می کنیم که نیاز
است در این زمینه بیشتر کار شود.
«کارگر» با بیان این که تیم بیرجند در سخت ترین
گروه این رقابت ها قرار داشت ،افزود :بعد از 10
سال دوباره در رقابت های لیگ حضور داشتیم و
بازیکنان تیم هم بیشتر نوجوان بودند و تجربه کمی
داشتند و از لحاظ تیمی زیاد با هم هماهنگ نبودیم
کهوجودهمینضعفهاسببشدنتوانیمنتیجهمد
نظر را به دست آوریم.
به گفته وی حمایت مسئوالن هیئت استان از
والیبال بانوان مطلوب است اما بودجه های الزم را
در اختیار ندارند.

• •میزبانی عالی

«عبادی» مربی تیم نفت امیدیه خوزستان هم با
اشاره به میزبانی خوب خراسان جنوبی در این
رقابتهاگفت:سطحرقابتهاخیلیباالبودوگروه
ما هم تیم های قوی داشت که با توجه به این موضوع
و قرارگیری تیم اهواز در رده چهارم جدول به طور
قطع به دور نهایی صعود نخواهیم کرد.
یکی از بازیکنان تیم نشاط فارس هم با اشاره به
میزبانی خوب بیرجند یادآور شد:سالن ،خوابگاه
و امکانات خوبی در اختیار تیم ها قرار گرفته بود و
در مجموع از عملکرد میزبان رضایت کامل داریم.

«شیرازی» که  17سال بازیکن سوپرلیگ تیم ذوب
آهن اصفهان بوده است ادامه داد :داوری ها در
سطح خوبی بود البته ضعف هایی وجود داشت که
اجتنابناپذیراست.ویهمچنینپیشنهادتشکیل
آکادمی و مدرسه والیبال را برای خراسان جنوبی
داد که می تواند کمک زیادی به توسعه این رشته
ورزشی در بیرجند کند.
«پایمرد» یکی دیگر از مربیان تیم های مهمان هم با
اشاره به سطح باالی رقابت ها میزبانی این رقابت
ها را به نسبت خوب دانست و گفت :سطح داوری
هم رضایت بخش و درصد اشتباهات قضاوت
داوران خیلی کم بود.
«زهروی» یکی از داوران با گالیه از این که در
روز ابتدای این رقابت ها هماهنگی الزم توسط
مسئوالن استانی در سالن وجود نداشت ،گفت:
موسسه نور بیرجند از نظر فنی بازیکنان خوبی در
اختیار دارد اما بازیکنان این تیم در زمین هماهنگی
های الزم را نداشتند و بیشتر درگیر حاشیه ها می
شدند که همین موضوع سبب شد نتوانند نتیجه
مطلوبی را به دست آورند.

• •تاکید بر حمایت

مسئول برگزاری این رقابت ها نیز با قدردانی از
حمایت های موسسه مالی و اعتباری نور بیرجند که
شرایط میزبانی و حضور در این رقابت ها را فراهم
کرد ،گفت :با وجود استعدادها و پتانسیل باال در
بیرجند فضایی مختص ورزش بانوان وجود ندارد.
«حسینی» ابراز امیدواری کرد :برگزاری این رقابت
ها نقطه شروعی برای حمایت مسئوالن و در اختیار
قرار دادن فضا و تجهیزات بیشتر برای توسعه این
رشته در بخش بانوان باشد.
وی با اشاره به رقابت های لیگ دسته یک بانوان
کشور ادامه داد :رقابت های لیگ بازی های
پیشرفته ای است و سطح باالیی دارد و تیم بیرجند
که برای اولین بار در این رقابت ها شرکت کرد در
مجموع عملکرد رضایت بخشی داشت.

به گفته مسئول امور بانوان هیئت والیبال استان
عالوه بر داوران استانی چهار داور از فدراسیون در
این رقابت ها حضور داشتند و قضاوت های خوبی
را انجام دادند.
وی با بیان این که برای برگزاری این رقابت ها در
حد توان همه امکانات برای تیم ها ،داوران و ناظران
فراهم شد ،افزود :با توجه به این که تماشای این
رقابت ها رایگان بود افراد زیادی برای تماشا به
سالن می آمدند که انگیزه ها برای فعالیت در این
رشته باالتر رفت.

• •گروه یک لیگ

ناظر فدراسیون والیبال نیز گفت :رقابت های لیگ
دسته یک بانوان در سه منطقه به طور همزمان
برگزار می شود که در گروه یک تیم های موسسه
اعتباری و مالی نور خراسان جنوبی ،نفت امیدیه
استان خوزستان ،مشکی پوشان خراسان رضوی،
نشاط مهر استان فارس و مدرن خسته خراسان
رضوی حضور داشتند که رقابت ها در سه مرحله
رفت ،برگشت و نهایی است و به طور حتم سه تیم
از گروه های پنج تیمی به مرحله نهایی صعود
خواهند کرد.
«جعفری» با بیان این که میزبانی دور برگشت گروه
یک را بیرجند بر عهده داشت افزود :عملکرد بسیار
خوبی در این زمینه شاهد بودیم و مسئوالن استان
با سعه صدر با داوران ،مربیان و بازیکنان شرایط
خوبی را برای برگزاری رقابت ها رقم زدند.
وی به مزایا و تجربه ای که یک میزبانی برای هیئت،
ورزشکار ،مربی و داور هر استانی دارد اشاره و
اظهار کرد :عملکرد خوب خراسان جنوبی به طور
حتم به فدراسیون ارائه خواهد شد تا در آینده شاهد
میزبانی رقابت های بیشتری در رده های مختلف
سنی در این استان باشیم.
به گفته وی موسسه نور بیرجند در دو سال گذشته
با زحمات مربیان توانسته است سطح خود را باال
ببرد و با تجربه بیشتر در این رقابت ها ظاهر شود.

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪سالخورده -رقابت های چهارجانبه فوتسال در
آرین شهر با قهرمانی تیم «رستوران پردیس آرین
شهر» به پایان رسید
▪حسنی – مسابقات ورزشـــی جــام فجر شبکه
بهداشت و درمان و کانون بسیج جامعه پزشکی
قاینات در رشته های والیبال ،فوتسال ،تنیس روی
میز ،شطرنج ،شنا و دارت ویژه آقایان و آمادگی
جسمانی ،دارت ،تنیس روی میز ،بدمینتون و
شطرنج ویژه بانوان در سالن های ورزشی سیمرغ
و شهید امین زاده قاین برگزار شد.
▪مقیمی -تیم «دهیاری روستای اسماعیل آباد»
قهرمان جــام فجر شوسف شــد .گفتنی است
حمایت مــالــی ایــن دوره رقــابــت هــا را شرکت
راه سازی سارپ بر عهده داشت.
▪مشمولی  -بــرای اولین بــار در کشور همایش
استانی گلف کویری همراه با همایش بزرگ پیاده
روی خانوادگی ،سافاری و شترسواری در منطقه
گردشگری دق اکبرآباد شهرستان خوسف برگزار
شد.
▪باکمال  -همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی
فــردوس در ارتفاعات مشرف به منطقه نمونه
گردشگری باغستان فردوس برگزار شد.
▪پورغزنین -مسابقات فوتسال روستایی جام
فجر شهرستان بشرویه با شرکت  ۹تیم در دو
گروه در حال برگزاری است.
▪زهرایی -همایش کویرنوردی با حضور  150بانو
در کویر طبس برگزار شد.
▪ -مسابقه پــرتــاب دارت گــرامــی داشــت دهه
فجر ویژه کارکنان دولــت با حضور  40نفر در
سرایان برگزار و «احمد خسروی» قهرمان این
رقابت شد.
▪مشمولی  -همایش پیاده روی خانوادگی همراه
با افتتاح فاز یک جاده سالمت شهر خوسف از
میدان هزار قدم تا پارک گل نرگس برگزار شد.
▪زهرایی  -یک دوره مسابقات دوی امدادی بانوان
در سه رده سنی در مجموعه ورزشی زغال سنگ
طبس برگزار شد که «آرزو اشرافیان»« ،مریم
برکاتی» و «خدیجه مجیدی» قهرمانان این سه
رده سنی شدند.
▪ -مسابقه برترین های دارت شهرستان بیرجند و
طبس در دو بخش آقایان و بانوان در خانه دارت
دکتر گنجی شهرستان بیرجند برگزار شد که در
بخش بانوان «زهرا رجبی» از شهرستان طبس و
در بخش آقایان «علی رضا فروتن» از شهرستان
بیرجند قهرمان این رقابت شدند.
▪جشنواره بازی های بومی محلی بانوان زیرکوه
با حضور  ۱۲تیم از روستاهای این شهرستان
برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما این جشنواره
در رشته های گانیه ،هفت سنگ و دوزپا در سالن
تختی حاجی آباد برگزار شد.

