ورزش
داخل گود

برنز جهانی «خدمتی» در رقابت
های تیراندازی دانشجویان
زهرایی« -نجمه خدمتی» تیرانداز ملی پوش استان در
مسابقات تیراندازی تفنگ سه وضعیت  50متر زنان با
کسب مدال برنز اولین مدال کاروان ایران در هفتمین
دوره مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان را به نام
خود ثبت کرد و نمایندگان کشور چک در جایگاه های
اول و دوم ایستادند.
به گزارش خبرنگار ما در بخش تیمی سه وضعیت 50
متر بانوان نیز تیم ایران متشکل از «نجمه خدمتی»،
«فاطمه کرم زاده» و «مریم شفیعی پور» در جایگاه پنجم
قرار گرفت .بر اساس این گزارش این ورزشکار در ماده
تفنگ ده متر بادی بانوان با  396امتیاز از  400امتیاز
در رده دهم قرار گرفت و به فینال رقابت ها راه نیافت.
بر اساس این گزارش هفتمین دوره رقابت های
تیراندازی دانشجویان جهان با حضور  176ورزشکار
از  24کشور جهان از  23تا  27اسفند ماه در شهر
کواالالمپور مالزی پیگیری شد و ایران با  ۱۰نماینده
در این رقابتها حضور داشت.

آموزش داوری ووشو
دوره داوری ووشو در بخش ساندا در بیرجند برگزار
شد .به گزارش «خراسان جنوبی» دوره داوری ووشو
در بخش ساندا با مجوز فدراسیون با حضور 29
ورزشکار از شهرستان های مختلف خراسان جنوبی
و استان های خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان
و فارس به میزبانی شهرستان بیرجند و تدریس دوره
داور بین المللی؛ استاد علی جهانگیری زاده رئیس
کمیته داوران فدراسیون ووشو برگزار شد.

بلند قامتان دهیاری خانیک
قهرمان بشرویه
رحیمیان -تیم دهیاری خانیک یگی مجد قهرمان
رقابت های والیبال روستایی عشایری بشرویه شد.
به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها تیم دهیاری
فتح آباد نایب قهرمان شد و بهترین بازیکن و بازیکن
اخالق این دوره از مسابقات «ابوالفضل جاللیان» از
تیم دهیاری جوزردان انتخاب شد.
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روستای پهنایی بر قله والیبال استان ایستاد

روی خط ورزش

رقابت نفسگیر بلند قامتان

سید حسین حسینی -در آخرین جمعه سال 96
سالن مخابرات بیرجند میزبان برگزاری دیدار
نهایی رقابت های لیگ والیبال استان شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این دیدار حساس
تیم های شهید دهقان زاده روستای پهنایی قاین و
عماد نظام شهرستان فردوس بعد از غلبه بر حریفان
قدر خود ،یعنی انتظام بیرجند و بزرگمهر قاین در
دیدار پایانی در برابر هم صف آرایی کردند.
در این رقابت نفس گیر در حالی که ست اول را
نماینده پهنایی  25بر  19از آن خود کرده بود و در
ست دوم هم رقابت دو تیم با نتیجه  19بر شش به
سود پهنایی در حال انجام بود ،فاصله زیاد امتیازها
از یک سو و تشویق بی امان جوانانی که از روستای
پهنایی برای تشویق تیمشان به بیرجند آمده بودند،
باعث شد تیم پنهایی این ست را هم بدون مشکل
خاصی با نتیجه  25بر  9از آن خود کند.
تیم عماد نظام فردوس که قبل از این در دیدار
رده بندی بر انتظام بیرجند غلبه کرده بود و نمی
خواست به سادگی جام قهرمانی را از دست دهد،
در ست سوم تمام تالش خود را به کار بست تا
روند بازی را تغییر دهد .با وجود این که دو تیم در
امتیازهای ابتدایی پایاپای پیش می رفتند اما
جوانان پهنایی توانستند باز هم فاصله امتیازها را
بیشتر کنند .در حالی که تیم پنهایی  12بر هشت
از حریف پیش افتاده بود ،عماد نظام توانست یک
بار دیگر فاصله امتیازها را کم و در برابر امتیاز 16
پهنایی ،امتیاز  15را کسب کند.
اما تیم شهید دهقان زاده پهنایی یک بار دیگر
توانست قدرت خود را بر حریف دیکته کند و با کسب
پنج امتیاز پیاپی نتیجه را  21بر  15تغییر دهد.
تالش بازیکنان عماد نظام برای جبران امتیازهای
از دست رفته به جایی نرسید و ست سوم هم با
نتیجه  25بر  18به سود پهنایی به پایان رسید و
والیبالیست های این روستای قهرمان پرور ،با
اقتدار هر چه تمام عنوان قهرمانی لیگ را کسب
کردند و بر قله والیبال استان قرار گرفتند.

صبا -مسابقات فوتسال استان در رده های سنی
مختلف با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.
مسئول کمیته فوتسال استان گفت:در پایان رقابت
های قهرمانی فوتسال نوجوانان که با حضور چهار
تیم در طبس برگزار شد ،تیم فروشگاه صفایی این
شهرستان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
«علیانی» افزود :در مسابقات رده سنی جوانان در
بیرجند هم تیم فوتسال شهید ناصری بیرجند،
قهرمان این مسابقات شد.
به گفته وی در رقابت های نونهاالن ،بیمه معلم طبس
و در رده سنی امید ،عماد نظام فردوس عنوان های
قهرمانی استان را از آن خود کردند.
وی اظهار کرد :قهرمانان هر رده به همراه تیم فوتسال
مرکز آموزش محمد رسول ا(.....ص) بیرجند و
قهرمان لیگ دسته اول استان ،به عنوان نمایندگان
استان در مسابقات لیگ مناطق کشور در اوایل سال
آینده حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار ما قبل از این دیدار هم تیم
انتظام بیرجند در بازی رده بندی با نتیجه سه بر
صفر بر تیم بزرگمهر قاینی غلبه و عنوان سوم این
رقابت ها را از آن خود کرد.

• •بازیکنان بومی

مربی تیم شهید دهقان زاده قاین بعد از پایان این
دیدار و کسب عنوان قهرمانی با اشاره به عوامل
موفقیت تیم روستای دو هزار و  500نفری پهنایی
در لیگ والیبال استان گفت :روستای پهنایی از
همان قدیم حتی در خراسان قبل از تقسیم هم
به عنوان یک قطب ورزشی مطرح بوده است و
از نظر علمی هم در این روستا حداقل  50تا 60
کارشناس تربیت بدنی آقا و خانم وجود دارد.
«علی اکبر غفوری» با بیان این که به جز سه بازیکن
بقیه بازیکنان همه بومی روستا هستند ،اظهار کرد:
با توجه به این که والیبال پهنایی چند سال دچار
وقفه بود از چند بازیکن غیر بومی هم استفاده شد
تا در کنار آن ها انگیزه و تالش بازیکنان بیشتر شود.
وی که خود دبیر تربیت بدنی و داور درجه یک
والیبال است در مورد تاثیر برگزاری رقابت های
لیگ والیبال استان گفت :برگزاری رقابت های
لیگ سال گذشته و امسال حرکت بسیار خوبی
بود ،که به رشد والیبال کمک و هیئت به معنای
واقعی تالش کرد .
وی افزود :در زمان رئیس سابق هیئت والیبال
استان هم اقدامات خوبی صورت گرفت و تعداد
زیادی داور و مربی تربیت شدند و هم اکنون نیز
رئیس این هیئت فعالیت خوبی را در والیبال استان
شروع کرده است که از آن ها قدردانی می کنیم.
وی تنها مشکل برگزاری مسابقات را انجام دیدار
های نهایی به صورت ضربدری بعد از پایان لیگ
برشمرد و ادامه داد :در حالی که ابتدا قرار بود در
مجموع بازی های لیگ ،قهرمان مشخص شود و
ما باالترین امتیاز را در لیگ کسب کردیم ،اما این
دیدارها هم به آن اضافه شد که البته در این قسمت
هم جوانان ما با اقتدار توانستند عنوان قهرمانی را

نوروز  97با جام خاوران شطرنج

چهارمین رقابت کشوری در چهار خانه های سیاه و سفید
زهرا قربانی  -نوروز  ،97خراسان جنوبی برای
چهارمین سال متوالی میزبان رقابت های کشوری
شطرنج با عنوان جام خاوران خواهد شد ،جامی که
به طور رسمی در تقویم فدراسیون شطرنج ثبت و از

تیم های برتر فوتسال استان
معرفی شدند

سال  93استارت آن با هدف ارتقای شطرنج بازان
استان زده شده است .دبیر هیئت شطرنج استان
با اعالم این خبر گفت :این رقابت ها از پنج تا 10
فروردین در سه جدول استاندارد ،برق آسا و تیمی

کسب کنند .رئیس هیئت والیبال قاینات هم که
با دو تیم در این رقابت ها حضور یافته بود ،گفت:
در سطح شهرستان استعدادهای خوبی در رشته
والیبال حضور دارند که روستای پهنایی توانست با
قدرت عنوان قهرمانی را کسب کند.
«قناد» برگزاری رقابت های لیگ را در رشد والیبال
استان تاثیرگذار دانست و از مسئوالن هیئت
استان در برگزاری این رقابت ها قدردانی کرد و
یادآور شد :رقابت های امسال با کیفیت بهتری
نسبت به سال گذشته برگزار شد.

مسابقات را بر اساس آئین نامه های سازمان لیگ
در نظر گرفتیم ،شرایط کمی سخت تر شد و یک
مقدار ریزش تیم ها را داشتیم و رقابت ها با حضور
شش تیم در  11هفته انجام شد.
به گفته وی رقابت های لیگ در سال آینده به
صورت دسته یک و دو برگزار خواهد شد و چهار
تیم برتر مسابقات سال  96به همراه چهار تیم برتر
مسابقاتی که سال آینده به صورت متمرکز انجام
می شود ،در مجموع هشت تیم هستند که در دسته
یک فعالیت خواهند کرد.
وی در مورد علت برگزاری رقابت های نیمه نهایی
و نهایی با حضور چهار تیم برتر بعد از پایان رقابت
های لیگ تصریح کرد :این تصمیمی بود که در
جلسه ابتدایی و قبل از برگزاری لیگ با موافقت
مسئوالنتیمهایمختلفگرفتهشدکهچهارتیمی
که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند به صورت
ضربدری با هم به رقابت بپردازند .به گفته وی این
روشی است که در سازمان لیگ هم انجام شده و
باعث حساس تر شدن رقابت ها می شود.

سیامی با حضور شش استاد فیده و بین المللی و
«ناصر کنعان آذر» به عنوان سرداور در مجتمع غدیر
بیرجند برگزار می شود .به گفته «میزانی» تاکنون
 13استان و  107نفر برای حضور در این رقابت ها
اعالم آمادگی کرده اند و پیش بینی می شود این
آمار به  120شرکت کننده برسد .وی ادامه داد :از
نکات مهم این رقابت های استاندارد پخش رقابت
پنج میز اول به صورت زنده و اینترنتی خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش حمایت های ورزش و

جوانان برای برگزاری این رقابت ها در نظر گرفتن
مکانی برای اسکان داوران ،مینی بوس رفت و آمد
ورزشکاران و  ....را از این حمایت ها برشمرد.
به گفته وی  22میلیون تومان جایزه نقدی برای
نفرات برتر این رقابت ها در نظر گرفته شده است
طوری که نفر اول  30میلیون ریال ،نفر دوم 25
میلیون ریال و نفر سوم  20میلیون ریال و بعد از
آن رده های سنی و به دنبال آن محدوده ریتینگ و
پنج نفر اول بانوان جوایزی دریافت خواهند کرد.

• •دو سال لیگ ،باز هم هست!

رئیس هیئت والیبال استان هم برگزاری رقابت
های لیگ را از اهداف اولیه هیئت والیبال خراسان
جنوبی دانست و گفت :به طور قطع این مسئله
به رشد والیبال کمک می کند و باعث شناخت
استعدادهای موجود در استان می شود ،به همین
دلیل دومین سال پیاپی است که برگزاری رقابت
های لیگ در دستور کار قرار دارد.
«ملکی» افزود :البته با توجه به این که شرکت در

خلبانان پاراگالیدر بیرجند
در آسمان گلستان
خلبانان پاراگالیدر باشگاه ققنوس بیرجند اردوی
تمرینی پروازهای هوایی خود را در رشته کوه البرز
شرقی گلستان میگذرانند.
«علیزاده» رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان
با اعالم این خبر گفت« :مهدی و رضا هاد ینیا»،
«محمد ساالری»« ،آریا نفر» و «سمیه زنگویی»
خلبانان پاراگالیدر بیرجندی هستند که اردوی
تمرینی کوتاه و بلند پروازی خود را در رشت ه کوههای
البرز شرقی گلستان از  28اسفند تا چهارم فروردین
سپری می کنند.

قهرمان لیگ فوتبال ساحلی
خوسف
مشمولی  -صنایع چوب پاسارگاد قهرمان اولین دوره
رقابتهایلیگفوتبالساحلیجامروستایخوسف
شد.به گزارش خبرنگار ما اولین دوره مسابقات لیگ
فوتبال ساحلی جام روستا روزهای جمعه بهمن ماه
با حضور شش تیم در زمین فوتبال ساحلی روستای
کوشه سفلی بخش مرکزی شهرستان خوسف برگزار
و پس از انجام  ۱۰بازی تیم صنایع چوب پاسارگاد
قهرمان این دوره از رقابت ها شد .
بنا بر این گزارش تیم های شهید مقری کالته ملک و
دهیاری روستای کوشه سفلی نیز به ترتیب در جایگاه
دوم و سوم ایستادند.

