ورزش
داخل گود

گام بلند رول بال طبس
برای لیگ برتر 97
زهرایی  -هیئت اسکیت طبس برای حضور قدرتمند
در لیگ برتر  ۹۷و کسب مدال و رتبه کشوری با یکی
از مربیان مطرح کشور وارد مذاکره شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس هیئت اسکیت
طبس گفت« :محمدرضا طالکش» یکی از فنی ترین
بازیکنان سال های نه چندان دور رول بال با سابقه
هشت دوره قهرمانی کشوری و نائب قهرمان جهان
در مسابقات کنیا  2013و هند  2015به عنوان
سرمربی تیم رول بال هیئت اسکیت شهرستان طبس
انتخاب شد.
«فتوت» ابراز امیدواری کرد :با حضور مربیان
کاردان ،فنی و با تجربه در طبس ،شکوفایی و موفقیت
بیشتر این رشته مهیج ورزشی و رشد جوانان رول
بالیست در شهرستان محقق شود.

معرفی پینگ پنگ بازان برتر استان
صبا -رقابت های پینگ پنگ دسته برتر استان با
معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
رئیس هیئت پینگ پنگ استان با اعالم این خبر
گفت :در پایان این رقابت ها که با حضور  10نفر برتر
استان به صورت دوره ای برگزار شد« ،امیرحسین
عباسپور فرد» عنوان قهرمانی را کسب کرد« ،امید
عباسپور فرد» نایب قهرمان شد« ،پویا احراری» و
«آرمین عبداللهی » هم عنوان سوم مشترک را به
دست آوردند.
به گفته «حمیدی» قضاوت این رقابت ها بر عهده،
«حسین مویدی»«،حمید روبیاتی» و«سید علی
حسینی» بود.

وعده های  97برای ورزش آیسک
عرب نجات  -سالن ورزشی بانوان و چمن مصنوعی
آیسک سال  97تکمیل می شود.
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان
در بازدید از مجموعه ورزشی شهر آیسک برای تامین
اعتبار و تکمیل مجموعه زمین چمن مصنوعی و در
فهرست قابل بهره برداری بودن سالن ورزشی بانوان
آیسک در سال  ۹۷قول داد.
به گفته «مهران پور» فنس کشی و تامین روشنایی
زمین چمن مصنوعی آیسک و تسریع در اتمام سالن
ورزشی بانوان این شهر مورد تاکید است.
به گزارش خبرنگار ما باشگاه ورزشی بدنسازی تن آرا
در آیسک نیز با حضور معاون توسعه اداره کل ورزش
وجوانان افتتاح شد.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

نوروزشاد روستا با بازیهایبومیومحلی
زهرا قربانی
جشنواره بازی های بومی و محلی نوروز  97در
روستاهای استان برگزار می شود.
آنطورکهرئیسهیئتورزشهایروستاییوبازی
های بومی و محلی استان می گوید :ایام نوروز با
بهره گیری از آیین ها و نمادهای سنتی ،بومی و
محلی در روستاهای پرجمعیت و دارای جاذبه
مذهبی جشنواره بازی های بومی و محلی همراه
با اجرای موسیقی سنتی ،پخت غذا و معرفی مکان
های تفریحی و توریستی برگزار می شود.
«شفیعی» در ادامه از تدارک برنامه شاخص برای
تمام شهرستان ها خبر می دهد و می افزاید :سوم
فروردین ماه اولین جشنواره در ماژان خوسف و به
دنبال آن در آبیز بخش شاسکوه زیرکوه ،بوذرجمهر
قاین ،سه بخش آیسک ،سه قلعه و مرکزی سرایان،
مناطق تفریحی و گردشگری طبس  ،چهکند و امیر
آباد بیرجند و سایر شهرستان ها برگزار خواهد شد.
وی در مورد سایر برنامه های سال 97نیز می گوید:
جشنواره فرهنگی ورزشی خاتم االنبیا(ص) به
عنوان بزرگترین رویداد ورزشی کشور با حضور تیم
هایی از تمام استان های کشور  23تا  25فروردین
ماه سال آینده در زیرکوه برگزار خواهد شد.
بهگفتهویهمچنینتاپایانامسال15خانهورزش
روستایی و تا پایان اردیبهشت  97هم حدود 70
خانه ورزش روستایی به صورت هدفمند تجهیز و به
روستاهایی که فاقد هر گونه فضای ورزشی هستند
و شوراهای آن ها مکانی برای حفظ و نگهداری در
اختیار دارند ،تحویل خواهد شد.

• •کمبود فضا

رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های
بومی و محلی استان در ادامه از کمبود فضا به
عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این
هیئت نام می برد و می افزاید :در بحث فضاهای
ورزشی فقط در نهبندان دو سالن در اختیار هیئت
شهرستان بوده که از طریق ماده  88به هیئت
واگذار شده و بر این اساس نیاز است ورزش و
جوانان در استان و سایر شهرستان ها حداقل
یک مکان ورزشی در اختیار هیئت ها قرار بدهد
تا هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی
و محلی برای ترویج و جذب ورزشکاران بومی و
محلی اقدام کنند.
به گفته «شفیعی» یکی از اصولی که باید در بحث

• •جزو پنج استان برتر

وی با اشاره به این که تا تیرماه امسال هیئت ورزش
های روستایی و بازی های بومی و محلی استان در
کشور جایگاه مناسبی نداشت می افزاید :با برنامه
ریزی و مدیریت هزینه ها توانستیم این جایگاه را
ارتقا دهیم طوری که در شرق کشور اول و در کشور
جزو پنج استان برتر هستیم .
به گفته وی بر اساس ارزیابی عملکرد هیئت استان
از شهرستان ها به ترتیب هیئت قاینات ،سرایان،
خوسف ،بیرجند و زیرکوه بیشترین فعالیت ها را
داشته اند.
وی با اشاره به تعامل هیئت با استانداری و ستاد
مواد مخدر کشور و استان ادامه می دهد :با توجه
به دیدگاه وزارت ورزش و جوانان در بحث توسعه و
تجهیز خانه های ورزش در روستاها و توجه به ورزش
روستایی اعتبارات خوبی به ورزش روستایی از
طرف وزارت و فدراسیون تزریق شده است که این
اعتبارات به صورت هدفمند در راستای توسعه
ورزش روستایی در زمینه های آموزشی ،برگزاری
جشنواره ها ،اعزام ها ،تجهیز خانه های ورزش
روستایی و  ...هزینه خواهد شد.
به گفته وی امسال اعتبارات از محل بیست و هفت
صدم مالیات به ورزش کشور اختصاص یافته که
با تخصیص آن شاهد رونق و توسعه این ورزش در
مناطق روستایی خواهیم بود.
وی با اشاره به این که هیئت ورزش های روستایی
و بازی های بومی و محلی در تمام شهرستان های
استان و حتی بخش ها فعال است ادامه می دهد:
 675ورزشکار سازمان یافته داریم اما به دلیل
فعال بودن رشته های توپی مثل والیبال ،فوتسال

برنز اسکواش باز استان
در جام نوروز کشور
زهرایی « -فرزاد حقخواه» در رده سنی زیر  11سال
رقابت های قهرمانی اسکواش جام نوروز کشور در
تهران مدال برنز گرفت.
مربی تیم اعزامی اسکواش استان به رقابت
های قهرمانی اسکواش جام نوروز کشور با اعالم
این خبر گفت« :احسان خراشادی» در رده سنی
کمتر از  ۱۵سال« ،کیوان کاهنی» در رده سنی
کمتر از  ۲۰سال و «محمدرضا خراشادی» در رده
سنی کمتر از  ۴۵سال دیگر نمایندههای اسکواش
خراسانجنوبی در این مسابقات بودند که نتوانستند
مدالی به دست آورند.
به گفته «خراشادی» در این ماراتن نفسگیر حدود
 ۱۲۰اسکوا شباز رد ههای سنی کمتر از ( ۱۱تا
 )۴۵سال و باالی  ۴۵سال بخشهای بانوان و آقایان
کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت :کمبود فضا به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی هیئت
ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی است

توزیع متوازن امکانات و منابع در هیئت روستایی
مورد توجه قرار گیرد تفاوت بهره مندی ورزشکاران
و افراد از این خدمات است چرا که ورزش روستایی
زمینه نشاط و شادی و سالمت را در یک جامعه
روستایی که قشر مولد اجتماع هستند فراهم
می کند.وی با تاکید بر حمایت بیشتر از ورزش
روستایی به این نکته اشاره دارد که خراسان جنوبی
بیش از هزار و  500روستا دارد که اگر برای هر
روستا یک توپ والیبال و یک توپ فوتبال در هر
فصل در نظر بگیریم بیش از یکصد وپنجاه میلیون
تومان اعتبار نیاز است.

روی خط ورزش

،،

«شفیعی»:سومفروردینماه
اولینجشنوارهدرماژانخوسفو
بهدنبالآندرآبیزبخششاسکوه
زیرکوه،بوذرجمهرقاین،سه
بخشآیسک،سهقلعهومرکزی
سرایان،مناطقتفریحیو
گردشگریطبس،چهکندوامیر
آبادبیرجندوسایرشهرستانها
برگزارخواهدشد

و فوتبال در روستاهای استان بیشتر ورزشکاران
روستاها به دلیل بی اطالعی یا اجبار از سوی
هیئت ها بیمه این رشته ها می شوند در صورتی
که مزایای بیمه روستایی با بیمه سایر رشته ها هیچ
تفاوتی نداشته و حتی میزان دریافتی از ورزشکار
کم تر است .به گفته وی همین موضوع سبب شده
که تناقض زیادی در آمار ورزشکاران تحت پوشش
هیئت وجود داشته باشد طوری که آمار واقعی
ورزشکاران آن معادل هشت هزار و  700ورزشکار
در استان است که بیمه شده سایر رشته ها هستند.
وی ادامه می دهد:در جلسه ای با مسئوالن
فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی
و محلی این مشکل مطرح و قرار شد این فدراسیون

در جلسه ای با فدراسیون پزشکی ورزشی به توافق
برسد که این قضیه حل شود و ابالغ کنند که فردی
که بیمه روستایی است می تواند تحت پوشش همه
ورزش ها باشد.

• •کسب  35مدال

وی در مورد فعالیت های این هیئت در سال 96می
گوید :اعزام به رقابت های مختلف کشوری و کسب
 35مدال کشوری در دو بخش بانوان و آقایان در
رشته های طناب کشی  ،چوب کشی ،هفت سنگ،
دال پالن ،تیر و کمان ،خسو خسو ،قاز قلنج و گانیه
 ،میزبانی از رقابت های جنوب شرق کشور در
شهریور ماه امسال در اسفدن ،دعوت از «معصومه
شهریاری» از بیرجند و «مریم طهماسبی» از سرایان
دو بازیکن هفت سنگ به اردوی تیم ملی و  ...جزو
این فعالیت هاست.
وی می افزاید  :آزمون استعدادیابی برای انتخاب
تیم استان در امیر آباد و بیرجند برگزار شد که در
امیرآباد بازی های بومی ومحلی در دو بخش آقایان
و بانوان و در بیرجند فقط والیبال بانوان بوده است.
به گفته وی مطابق تقویم اجرایی در بحث آموزشی
برای اولین بار دوره مربیگری و داوری با حضور 45
نفر در بهمن و اسفند ماه امسال با هدایت مدرس
فدراسیون برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری  28جشنواره بازی های
بومی و محلی در دهه فجر امسال در مناطق
روستایی یادآور می شود  :همچنین هفت کارگاه
مبارزه با مواد مخدر و آسیب های اجتماعی را با
حضور  470ورزشکار همراه با خانواده در مناطق
روستایی با همکاری اداره های ورزش وجوانان و
هیئت های شهرستان برگزار کردیم.

آغاز رقابت های فوتسال استان
صبا  -مسابقات فوتسال نوجوانان و جوانان استان
آغاز شد.
دبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان با اعالم
این خبر گفت :در مسابقات رده سنی نوجوانان که
از  23اسفند ماه جاری در طبس آغاز شد« ،فروشگاه
صفایی طبس» در برابر تیم های «والیت طبس» و
«صالحین ثامن آیسک» به ترتیب با نتایج چهار بر
یک و هفت بر سه به برتری رسید« ،صالحین آیسک
»دو بر صفر «عماد نظام فردوس» را شکست داد و
«عماد نظام» هم با نتیجه چهار بر سه از سد «والیت
طبس» گذشت.
«پاکرو» افزود :در رقابت های رده سنی جوانان
در بیرجند «فروشگاه صفایی طبس» هفت بر دو
«نماینده درمیان» را شکست داد« ،نماینده دیهوک»
سه بر دو در برابر «پهنایی قاین» به برتری رسید و
دیدار «شهید ناصری بیرجند» و «بزرگمهر قاین» هم
با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

برترین های مینی گلف
مسابقات مینی گلف خوسف با معرفی برترین ها به
پایان رسید.
«بهدانی» رئیس هیئت گلف استان با اشاره به حضور
 26ورزشکار در این رقابت ها به خبرنگار ما گفت :در
این رقابت ها که در بخش آزاد برگزار شد «زهره سبزه
گر»« ،مهدی محمدزاده» و «عاطفه حسن زاده» به
ترتیب اول تا سوم شدند.

