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روی خط ورزش

راهیابی  2پهلوان استان
به تیم ملی
زهرایی « -مصطفی دالکه» ورزشکار و «محمد رضا
حسن پور» مرشد استان به اردوی تیم ملی راه یافتند.
رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان با بیان این
مطلب به «خراسان جنوبی» گفت :این ورزشکاران در
آینده نزدیک در رقابت های بین المللی اصفهان تیم
ملی را همراهی خواهند کرد.
به گفته «قمری» رقابت های انتخابی تیم ملی از 22
تا  25اردیبهشت ماه جاری به میزبانی کردستان،
شهرستان مریوان برگزار شد که تیم استان با ترکیب
چهار ورزشکار در این رقابت ها حضور داشت.

شب های ورزشی رمضان
در بیرجند

جاده تندرستی ،پارک ها و زمین های ورزشی روباز
بیرجند در شب های ماه رمضان آماده میزبانی از عالقه
مندان به ورزش است.
مسئول ورزش شهرداری بیرجند با بیان این که برنامه
های متنوعی برای ایام ماه رمضان در حاشیه جاده
سالمتبرنامهریزیشدهاست،توسعهجادهباکفپوش
استاندارد ،برگزاری نمایشگاه با همکاری سازمان
های مختلف ،کارگاه های مختلف نقاشی ،موسیقی
و ...را از جمله اقدام ها برشمرد.
به گفته «ناصری» همچنین تجهیز پارک های شهر
برای بهره مندی بیشتر شهروندان از این فضاها،
استارت ایستگاه سالمت شمال شهر و نصب ست های
تندرستی در این ایستگاه از دیگر برنامه های تدارک
دیده شده برای ماه رمضان است.

زیرکوه در تدارک  2رقابت
جام رمضان

رقابت های والیبال و فوتسال جام رمضان در زیرکوه
برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما «ادیبیان» رئیس ورزش و جوانان
زیرکوه با اعالم این خبر گفت :ثبت نام این رقابت ها با
آغاز ماه رمضان شروع خواهد شد.

جام رمضان درمیان منطقه ای شد

جام رمضان در پنج منطقه شهرستان درمیان برگزار
می شود .سرپرست ورزش و جوانان درمیان گفت:
با توجه به این که رقابت های جام رمضان بعد از
افطار و در نیمه شب است و جاده های شهرستان هم
استانداردهای الزم را ندارند مقرر شد رقابت های این
جام به صورت منطقه ای برگزار شود.
به گفته «سیادت» چهار جام فوتسال در سالن های
بورنگ ،قهستان ،نجابت اسدیه و طبس مسینا و
یک جام والیبال هم در سالن  26مهر اسدیه برگزار
خواهد شد.
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داخل گود

گذرگلف ازحفرهکمبودها

والیبالیست های قهرمان
لیگ نوجوانان قاینات
رحمان-تیمشیرمرغقهرمانمسابقاتوالیباللیگ
نوجوانان قاینات شد.
رئیس هیئت والیبال قاینات در گفت وگو با خبرنگار
ما به آغاز رقابت های اولین لیگ والیبال نوجوانان
قاینات از  9اردیبهشت ماه جاری با شرکت شش
تیم در سالن ورزشی آزادی قاین اشاره کرد.
«قناد» با بیان این که در رقابت های این لیگ هر هفته
سه بازی برگزار شد ،افزود :در پایان این مسابقات
تیم های شیرمرغ ،وزدنبه و خضری دشت بیاض
به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

حسین قربانی
حفره های کمبود امکانات در زمین گلف استان
نتوانست مانع پیشرفت این رشته ورزشی نوپا شود
و ورزشکاران این رشته در چالش کمبودها تمرین
و زمینه پیشرفت گلف را به گونه ای فراهم کردند
که اقدامات بسیار خوبی در این رشته ورزشی رقم
خورد.
به گزارش «خراسان جنوبی» اجرای طرح
استعدادیابی در مدارس و دانشگاه ها ،افتتاح
اولین سالن مینی گلف کشور در بیرجند ،حضور
ورزشکاران این رشته در دو بخش آقایان و بانوان در
مسابقات قهرمانی کشور و ...نمونه ای از فعالیت
های انجام شده در عمر نه چندان بلند گلف استان
است .یکی از ورزشکاران گلف که از چهار سال پیش
در این رشته ورزشی فعالیت دارد ،دلیل گرایش
خود به این رشته را فعالیت همسرش و مشاهده
تمرین های گلف بازان بیان می کند.
«حمیده محمدی» که  43سال سن دارد فعالیت در
رشته گلف را مختص رده سنی خاصی نمی داند و
تاکید می کند :فعالیت در این رشته ورزشی موجب
افزایش تمرکز ،اعتماد به نفس و دقت می شود،
ضمن این که احتمال آسیب دیدگی در این رشته
ورزشی پایین است.
او در عین حال اختصاصی زمین خارج از شهر
بیرجند و در نزدیکی ورزشگاه 15هزار نفری غدیر را
از مشکالت تمرین گلف برای بانوان بر می شمرد که
سبب شده برخی ورزشکاران خانم از ادامه فعالیت
در این رشته ورزشی منصرف شوند.
وی می گوید :همچنین این زمین خاکی از کمترین
امکانات برخوردار است و سرویس بهداشتی و
مکانی برای استراحت ندارد.

• •تفاوت شرایط

او که همزمان با فعالیت در مینی گلف در گلف نیز
حضور دارد ،یادآور می شود :هنگام شرکت در
مسابقات قهرمانی کشور تفاوت امکانات خود با
دیگر نقاط کشور را متوجه شدیم و آشنا نبودن ما
به شرایط زمین مجموعه انقالب تهران سبب شد
با وجود کسب کاپ اخالق این مسابقات نتوانیم
مقامی در این مسابقات کسب کنیم.
این ورزشکار رشته گلف با بیان این که برخی تصور
می کنند برای فعالیت در گلف باید هزینه زیادی
کنند ،می گوید :با وجود تبلیغات انجام شده هنوز

بسیاری از افراد با گلف آشنایی ندارند طوری که
وقتی از فعالیت های گلف با آن ها صحبت می
کنیم ،تعجب می کنند.
به گفته وی این در حالی است که وسایل مورد
نیاز مانند چوب ،توپ و ...را هیئت گلف در اختیار
عالقه مندان قرار می دهد و آن ها با کمترین هزینه
و تنها با پرداخت مبلغ بیمه ورزشی و حق ورودی می
توانند در این زمینه فعالیت کنند.
یکی از مربیان گلف که هشت سالی است در این
رشته فعالیت می کند هم آشنایی خود را با گلف
توسط یکی از دوستانش بیان می کند و می گوید:
زمانی که وارد این رشته شدم هیچ یک از زیرساخت
های مورد نیاز گلف در بیرجند فراهم نبود و در زمین
خاکی خارج از شهر بازی می کردم اما از زمانی که
خانم «بهدانی» مسئولیت هیئت گلف استان را
برعهده گرفت بخشی از زیرساخت های مورد نیاز
فراهم شده است.
«مجید ابوالحسنی» مربی درجه سه گلف هم با
اشاره به این که فعالیت در این رشته اگر اصولی
باشد تا  75و 80سال هم امکان پذیر است ،می
افزاید :فعال شدن گلف در ابتدا اصولی و با اجرای
طرح های استعدادیابی در مدارس و دانشگاه ها
و بین اعضای هالل احمر با هدف شناسایی افراد
مستعد شروع و با بهره برداری از اولین سالن مینی
گلف کشور توسط بخش خصوصی در بیرجند
فعالیت های این رشته وارد مرحله جدیدی شد که
نویدبخش آینده درخشانی در این رشته ورزشی
است .وی با ابراز امیدواری مبنی بر احداث چمن
مصنوعی زمین اختصاصی گلف تا یک ماه آینده در
بیرجند می گوید :بر اساس تقویم ورزشی در همه
مناسبت ها مسابقه برگزار می شود و نفرات برتر
برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور در دو
بخش آقایان و بانوان اعزام می شوند.
او با تاکید بر این که تا زیرساخت های مورد نیاز
گلف فراهم نشود تبلیغات به تنهایی برای جذب
عالقه مندان به این رشته کافی نیست ادامه می
دهد :چهار مربی درجه سه مینی گلف در بیرجند
فعالیت می کنند که سه نفر آن ها آقا و یک نفر خانم
هستند.
«مجید ابوالحسنی» در زمینه برگزاری دوره
مربیگری درجه سه گلف هم می گوید :مرداد
امسال اولین دوره مربیگری درجه سه گلف در

مجموعه انقالب تهران برگزار می شود و از خراسان
جنوبی دو آقا و یک خانم در این دوره شرکت می
کنند .به گفته وی در سال های ابتدای فعالیت گلف
در بیرجند نگاه مسئوالن به این رشته آن طور که
باید نبود اما اکنون با مشاهده کار اصولی در گلف
نگاه مسئوالن به این رشته تغییر کرده است و شاهد
حمایت آن ها از گلف هستیم.
وی امیدوار است :با همکاری مسئوالن ورزش
خراسان جنوبی در آینده گلف در شهرستان های
دیگر استان هم فعال شود.

• • 5سال فعالیت

رئیس هیئت گلف استان هم که اولین فردی است
که این مسئولیت را در خراسان جنوبی بر عهده
گرفته است ،می گوید :حدود پنج سال است این
رشته ورزشی فعال شده و در ابتدای کار عالوه
بر نبود زمین مینی گلف و گلف هیچ تجهیزاتی
نداشتیم اما با ارسال یک ست کامل تجهیزات از
سوی فدراسیون بخشی از مشکالت ما در این
زمینه کم شد و از آن زمان تاکنون به تدریج با فراهم
شدن زیرساخت های الزم شاهد پیشرفت گلف
استان هستیم.
«مریم بهدانی» با اشاره به این که سال گذشته با
حضور دبیر و رئیس انجمن گلف کشور اولین سالن
مینی گلف کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی
به بهره برداری رسید ،می افزاید :نبود زمین های
مناسب گلف یکی از مشکالت موجود در این زمینه
است و در این راستا با حمایت اداره کل ورزش و
جوانان استان به سازی و تکمیل زمین اختصاصی
گلف ورزشگاه  15هزار نفری غدیر بیرجند از سال
گذشته شروع شد تا عالوه بر ایجاد مکانی برای
استراحت ورزشکاران ،نسبت به درختکاری،
آبیاری قطره ای ،چمن مصنوعی نقاط انتهایی
کرین و ...اقدام شود.
به گفته وی حدود  70میلیون تومان در این زمینه

هزینه شده این در حالی است که در شهرهایی که
مانند مشهد رتبه باالتری در گلف دارند هنوز زمین
اختصاصی ندارند.
وی با اشاره به اجرای طرح استعدادیابی مینی
گلف در مدارس و دانشگاه های استان ،می افزاید:
استعدادیابیدانشآموزیدرهشتمدرسهبیرجند
انجام شد و بر این اساس  20نفر جذب مینی گلف
شدند که در زمین چمن آزادی تمرین می کنند و
زمانی که از مهارت کافی برخوردار شدند ،در زمین
اختصاصی گلف حضور پیدا می کنند.
به گفته وی افرادی هم که به طور حرفه ای گلف
را دنبال می کنند پایان هفته در زمین اختصاصی
گلف بازی می کنند که با توجه به این که تعداد
ورزشکاران این رشته زیاد نیست برای رفتن به آن
مکان مشکل خاصی ندارند و به عالوه تجهیزات
مورد نیاز از سوی هیئت گلف در اختیار افراد قرار
می گیرد .او با بیان این که اگر  20نفری که در
طرح استعدادیابی جذب شدند بیمه شده باشند
در مجموع حدود  40نفر بیمه شده ورزشی در این
رشته داریم ،می افزاید :از نظر اعتباری اداره کل
ورزش و جوانان مانند رشته های دیگر در سال 96
کمک خوبی به هیئت گلف استان کرد که این مبلغ
برایتکمیلوبه سازیزمیناختصاصیگلفهزینه
شد .به گفته وی در چند ماه آینده عالوه بر خوسف
که از سال گذشته زمین مینی گلف آن به بهره
برداری رسید در طبس هم زمین های مینی گلف
ایجاد می شود و در قاینات نیز برای احداث زمین
مینی گلف اقداماتی شروع شده است.
به گفته «بهدانی» زمین گلف در بیشتر استان ها
خاکی است و آشنا نبودن ورزشکاران با فعالیت در
زمین چمن با توجه به این که زمین گلف مجموعه
انقالب تهران که مسابقات قهرمانی گلف کشور در
آن برگزار می شود ،چمن است ،سبب افت آن ها در
این رقابت ها می شود و امیدواریم به تدریج با تکمیل
زمین اختصاصی گلف این مشکل برطرف شود.

 2رقابت جام رمضان در سربیشه

مسابقاتفوتسالووالیبالجامرمضاندرشهرستان
سربیشه برگزار می شود« .ایزدی» مسئول روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه به خبرنگار ما
گفت :در ماه مبارک رمضان مسابقات فوتسال جام
رمضان در مود ،درخش و شهر سربیشه و مسابقات
والیبال بانوان این جام در درح برگزار می شود.

بازی های بومی و محلی امروز در
بسطاق سرایان

زهرایی -جشنواره بازی های بومی و محلی امروز در
بسطاق سرایان برگزار می شود.
«نظافت» مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان
سرایان با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی» گفت:
این جشنواره با حضور  10تیم از این شهرستان در
رشته های هفت سنگ ،گانیه ،چوب کشی و طناب
کشی برگزار می شود.

طناب کشی در مزار روستای
استخر بیرجند

رقابت های طناب کشی در مزار روستای استخر
بیرجند برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی»
به همت دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی
روستاهای ارویچ ،مافنداب ،القار ،کوچ ،استخر،
محمد سلطان و رقیه آباد مسابقات طناب کشی در
مزار روستای استخر با حضور هشت تیم برگزار و در
پایان به چهار تیم برتر جوایزی اهدا شد.

شرط برگزاری والیبال جام رمضان
کارگران طبس

در صورت به حد نصاب رسیدن تیم ها جام
رمضان والیبال کارگران طبس برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما تاکنون شش تیم برای حضور
در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند که در
صورت رسیدن تعداد به  10تیم این رقابت ها برگزار
خواهد شد.

