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جام رمضان

کارگران «آتش نشانی» قهرمان
والیبال بیرجند
زهرایی  -رقابت های والیبال کارگران شهرستان
بیرجند با قهرمانی «آتش نشانی» به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها «کویر تایر»
و «بیمارستان میالد» مقام های دوم و سوم را به
دست آوردند.

دور برگشت مسابقات بسکتبال
آقایان

رحمان  -دور برگشت مسابقات بسکتبال آقایان
بیرجند جام رمضان از شب گذشته آغاز شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» دور رفت مسابقات
آقایان بیرجند جام رمضان با شرکت هشت تیم،
چهار تیم بزرگ سال و چهار تیم جوانان در سالن
تختی به پایان رسید.

دیدارهای دور حذفی فوتسال
بسیج

چهار دیدار در دور حذفی مسابقات فوتسال جام
رمضان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در این دیدارها تیم های
«مرزبانی»« ،امور مالیاتی» « ،محمد رسول ا...
(ص)» و «پدافند هوایی» از سد حریفانشان
گذشتند.

قهرمان بلند قامتان سرایان

صبا -تیم والیبال پارچه سرای حریم فردوس در
مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان سرایان
قهرمان شد.
به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها تیم های
ستاره شب و دهیاری بسطاق دوم و سوم شدند.

ثبت  10گل در شب اول از مرحله
دوم فوتسال طبس
در شب اول از مرحله دوم رقابت های فوتسال طبس
در دو دیدار  10گل به ثبت رسید.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این شب تیم های
«شاهین دیهشک» و «آذرطیف سپاهان» از سد
حریفانشان گذشتند.

فینالیست های والیبال قاینات
تیم های شادروان قدرتی رزدنبل و دانش والیبال در
فینال مسابقات والیبال آقایان قاین جام رمضان به
مصاف هم می روند .به گزارش خبرنگار ما تیم های
«باشگاه بزرگمهر قاینی» و «کاشی و سرامیک عبدا...
نژاد» نیز به رده بندی این رقابت ها راه یافتند.
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اسکیت روی پیستبیتوجهی مسئوالن

داخل گود

«خدمتی» در اردوی آمادگی
بازی های جاکارتا
زهرایی « -نجمه خدمتی» تیرانداز ملی پوش استان
در اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی برای حضور در
بازی های آسیایی جاکارتا حضور دارد.
به گزارش خبرنگار ما این اردو در سه رشته تفنگ،
تپانچه و اهداف پروازی در محل فدراسیون
تیراندازی در حال برگزاری است که «نجمه خدمتی»
ملی پوش پرافتخار استان در رشته تفنگ به همراه
ورزشکاران کشورمان زیر نظر کادر فنی تمرین می
کند .بر اساس این گزارش طبق برنامه از پیش تعیین
شده ملی پوشان کشورمان در بازی های آسیایی
جاکارتا که از  25مرداد تا پنجم شهریور امسال
برگزار می شود باید به مصاف حریفان قدرتمند
آسیایی خود بروند.

حسین قربانی
با این که فضای استانداردی برای تمرین ندارند
و مسئوالن هم کمتر در صدد حل مشکل آن ها
برآمده اند و همکاری الزم را با بخش خصوصی
برای سرمایه گذاری در این زمینه نداشته اند اما
اسکیت بازان دست از تالش برنداشته و از امکانات
موجود سرمایه گذار این بخش استفاده کرده اند و با
حضور در رقابت های کشوری و بین المللی توانسته
اند مقام هایی به دست آورند.
یکی از فعاالن اسکیت استان که در مدت 12
سال حضورش در این رشته شش سال به عنوان
ورزشکار فعال بوده و شش سال دیگر را مربیگری
کرده است ،می گوید :در این سال ها کمبودهای
زیادی داشتیم اما دست از تالش برنداشتیم و
نتیجه تالش  20تا  30مربی کسب مقام های
کشوری ورزشکاران خراسان جنوبی ،شرکت آن
ها در مسابقات بین المللی تهران و حضور اسکیت
بازان در تیم ملی است« .مصطفی شبانی» که در
همه شاخه های اسکیت حضور داشته و سه سال
است در فری استایل فعالیت می کند ،می افزاید:
افرادی که توانایی مالی ندارند در ابتدای فعالیت
می توانند از کفش های اجاره ای موجود در باشگاه
ها یا کفش های دست دوم استفاده کنند و دیگر
افراد هم از فروشگاه های لوازم ورزشی داخل شهر
کفش اسکیت تهیه کنند.
وی با اشاره به برگزاری رقابت های استانی هر
دو ماه یک بار می افزاید :دور بعدی این رقابت ها
به دلیل برگزاری امتحانات دانش آموزان تیر ماه
است و کارگاه های آموزشی رایگان در شهرستان
ها و مرکز استان برگزار می شود.

• •نبود پیست فری استایل

یکی از ورزشکاران اسکیت بیرجند نیز که چهار
سال است در کنار شنا و سنگ نوردی به شکل حرفه
ای در این رشته نیز فعالیت می کند ،می گوید :در
دو شاخه فری استایل و رمپ فعالیت می کنم که در
رشته فری استایل در بیرجند پیست اختصاصی
وجود ندارد به همین دلیل در پیست دیگر شاخه
های اسکیت که توسط بخش خصوصی ساخته
شده است تمرین می کنیم.
«ترشیزی» با بیان این که در دو سال گذشته
رشته اسکیت استان پویا شده است و این موضوع
موجب شده با استقبال بیشتری به ویژه در رمپ
مواجه شویم ،می افزاید :با این که هزینه کالس

های اسکیت در تهران هر ماه تا  400هزار تومان
می رسد در بیرجند  50هزار تومان است و در
کنار تمرینات ،برنامه بدنسازی و غذایی نیز به
ورزشکاران داده می شود و تنها هزینه ای که باید
ورزشکاران بپردازند برای تهیه کفش اسکیت
است که بین  500تا سه میلیون و  500هزار
تومان است.
وی در ادامه به مقام چهارم کشوری اش که سال
گذشته در رقابت های قدس تهران به دست آورده
اشاره می کند و می افزاید :دو سال پیش هم در
مسابقات بین المللی مارشال کاپ که با حضور
داوران خارجی برگزار شد نهم شدم و رتبه های
دیگری هم در این رقابت ها داشتم.

• •کمبود داور

یکی از داوران این رشته که چند سال هم به عنوان
نایب رئیس هیئت اسکیت فعالیت داشته است ،می
گوید :تعداد داوران این رشته در استان کم است و
در بیرجند شش داور خانم فعالیت می کنند.
به گفته «حسینی» ایجاد سالن اختصاصی اسکیت
و پیست روباز در بولوار شعبانیه بیرجند توسط
بخش خصوصی سبب شده است تا شاخه های
مختلف اسکیت فعال شوند و تمرینات و مسابقات با
بهره گیری از امکانات سه باشگاه بخش خصوصی
برگزار شود.
او که اکنون مسئول کمیته آموزش و استعدادیابی
هیئت اسکیت استان است ،می افزاید :در این
رشته از رده سنی چهار سال در هر دو بخش آقایان
و بانوان ورزشکارانی وجود دارند که زیر نظر هیئت
اسکیت استان تمرین می کنند.
وی با اشاره به استقبال خوب دختران از این رشته
ورزشی ادامه می دهد :بیشتر افراد در فصل
تابستان و برای پر کردن اوقات فراغت به تمرین
می پردازند و افرادی که وارد این رشته می شوند
برای شروع کار عالوه بر بیمه ورزشی باید یک کفش
استاندارد با ویژگی های الزم تهیه کنند.
وی با اشاره به این که با وجود پیگیری انجام شده
با قرار گرفتن اسکیت به عنوان واحد درسی در
دانشگاه بیرجند موافقت نشده است اما جزو برنامه
های فوق برنامه دانشگاه است ،یادآور می شود :با
این وجود تعدادی از دانشجویان شهرستانی در
باشگاه های خصوصی بیرجند و در شاخه های رول
بال و فری استایل فعالیت می کنند.

دونده ها در راه رقابت های
کشوری

• •نبود زیرساخت ها

رئیس هیئت اسکیت خراسان جنوبی هم با اشاره
به این که در شش شهرستان هیئت تشکیل شد و
ورزشکاران فعالیت می کنند ،می گوید :در هیچ
کدام از شهرستان ها زیرساخت مناسبی برای
اسکیت وجود ندارد.
به گفته «حسن شبانی» در زهان و قاین قرار است
با همکاری شهرداری پیست اسکیت ایجاد شود و
در طبس هم بخش خصوصی قول احداث پیست
داده است .در بشرویه ،فردوس و سرایان نیز
ورزشکاران برای استفاده از سالن ورزشی با
محدودیت هایی مواجه هستند اما در بیرجند و
طبس سالن اختصاصی اسکیت وجود دارد.
وی با بیان این که در بیرجند سه باشگاه خصوصی
در رشته اسکیت فعال است و در دیگر شهرستان
های استان باشگاه اسکیت وجود ندارد می افزاید:
در خراسان جنوبی به دلیل این که بخش خصوصی
توسط مسئوالن برای سرمایه گذاری در این زمینه
حمایت نمی شود رغبت زیادی برای سرمایه گذاری
وجود ندارد .به گفته وی در سال گذشته شهرداری
بیرجند همکاری خوبی با هیئت داشته است ولی
قبل از آن با وجود موافقت شهردار با ایجاد پیست در
نقاط مختلف شهر مخالفت هایی با انجام این کار در
شهرداری می شد.
وی ادامه می دهد :به تازگی هم از سوی سازمان
سیما ،منظر و فضای شهری شهرداری پیشنهاد
احداث بزرگ ترین پیست نمایشی اسکیت در
پارک جنگلی مطرح شده است که حدود 300
میلیون تومان هزینه دارد.

• •نبود تعامل

وی با بیان این که برای احداث پیست استاندارد
باید بخش خصوصی اقدام کند ،می افزاید :با توجه
به این که دستگاه های اجرایی استان همکاری
خوبی با بخش خصوصی برای سرمایه گذاری
در این زمینه ندارند انجام این کار با مشکالتی
مواجه است.
رئیس هیئت اسکیت استان با اشاره با این که
سال گذشته  554ورزشکار بیمه شده داشتیم،
می گوید :در رده سنی کودکان و نوجوانان بیشتر
بانوان اما در رده سنی بزرگ ساالن بیشتر آقایان
در این رشته فعالیت می کنند و براساس تقویم
فدراسیون مرداد یا شهریور میزبان مسابقات فری
استایل کشوری هستیم و آبان هم ورزشکاران برای
شرکت در مسابقات جهانی مارشال کاپ به تهران
اعزام می شوند.
به گفته وی در دو سال گذشته با وجود حضور
ورزشکاران  11کشور در این رقابت ها ورزشکاران
ما توانستند مقام های خوبی کسب کنند و یکی از
ورزشکاران استان هم به اردوی تیم ملی دعوت
شد .وی ادامه می دهد :تیم رول بال طبس به
عنوان نماینده استان شهریور در رقابت های لیگ
برتر به میزبانی تهران شرکت می کند و آبان امسال
هم دومین دوره مسابقات لیگ کشور به میزبانی
طبس برگزار می شود.
به گفته «شبانی» حدود شش داور و  12مربی در
این رشته در استان فعالیت می کنند و اواخر تیر ماه
یا اوایل مرداد کالس داوری درجه سه فری استایل
و مربیگری درجه سه را برگزار می کنیم.

دونده های استان به مسابقات دو و میدانی آغاز فصل
کشور در مشهد اعزام می شوند.
دبیر هیئت دو و میدانی استان گفت« :مریم السادات
اصغری» « ،فرزانه قاسمی»« ،سمیه نطقی مقدم» و
«بیتاطرمی»دربخشبانوانو«محمودسیفاللهی»،
«مهدی آهویی»« ،محمد بابایی ترکمانی» و «حبیب
حسینی» در بخش آقایان ترکیب تیم استان در این
رقابت ها را تشکیل می دهند.
به گفته «امیرآبادی» رقابت های آقایان از  25تا
 28خرداد و رقابت های بانوان از  28تا  31خرداد
برگزار می شود.

دوره های آموزشی تیر و کمان در
بیرجند

دوره های آموزشی تیر و کمان در بیرجند زیر نظر
مربی تیم ملی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما این دوره آموزشی از 27
خرداد زیر نظر «مجید احمدی» مربی سابق تیم
ملی تیراندازی باکمان ایران و تیم ملی عراق در رده
های سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن برگزار
خواهد شد.

مربیان بیرجندی در دوره آموزشی
بین المللی دو و میدانی

مربیان با تجربه شهرستان بیرجند تیر ماه به کالس
مربیگری سطح یک و بین المللی اعزام می شوند.
رئیس هیئت دوومیدانی شهرستان بیرجند گفت:
«مردانی» در بخش بانوان و «صادقی» در بخش آقایان
به این دوره خواهند رفت .به گفته «دهقان» کالس
مربیگری سطح یک و بین المللی از چهارم تا  15تیر
ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.

