روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

روی خط ورزش

کالس بازآموزی شنا
حسین قربانی – کالس بازآموزی شنا ویژه بانوان
برگزار می شود«.اکبری» رئیس هیئت شنا ،شیرجه و
واترپلوی استان به خبرنگار ما گفت :کالس بازآموزی
شنا ویژه بانوان جمعه  29تیر ماه برگزار می شود و
حضور مربیان شنای بانوی استان برای تمدید پروانه
مربیگری شنا در این کالس ضروری است.

کسب رتبه برتر ثبت نام آنالین

به گزارش خراسان جنوبی در نشست ساالنه مسئوالن
کمیته خدمات درمانی هیئت های پزشکی ورزشی
کشور از هیئت پزشکی ورزشی استان و «رضا قاسمی»
رئیس کمیته خدمات درمانی هیئت استان به دلیل
رتبه برتر ثبت نام آنالین در سال  96تقدیر شد.

مقام پنجم دارتر استان در کشور

دارتر استان در مسابقات دارت کارکنان کمیته امداد
کشور پنجم شد.
به گزارش خراسان جنوبی «محمود خادم» دارتر
استان در مسابقات دارت کارکنان کمیته امداد امام
خمینی(ره) کشور در استان فارس پنجم شد.

مسابقات دارت بانوان

مسابقات دارت بانوان خانواده های پاسدار برای اعزام
به مسابقات کشوری برگزار شد.
رئیس انجمن های ورزشی استان به خبرنگار ما گفت:
مسابقات انتخابی تیم دارت خانواده های پاسدار،
اعزامی به مسابقات کشوری در خانه دارت دکتر
گنجی بیرجند برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند.
«علیرضا علیزاده» افزود :با همکاری کمیته دارت
بیرجند یک دوره مسابقه دارت با هماهنگی تربیت
بدنی سپاه دررده های سنی زیر  ،20زیر  30و باالی
 ۳۰سال برگزار شد و در بخش بانوان زیر  ۳۰سال
قاسمی ،عباسی و آرام و در بخش  ۳۰سال به باال ملک
آبادی ،حسینی و سعادتی اول تا سوم شدند.

معرفی برترین های دارت بیرجند

نفرات برتر مسابقات قهرمانی دارت بیرجند معرفی
شدند.به گزارش خراسان جنوبی مسابقات قهرمانی
دارت شهرستان بیرجند با همت کمیته دارت و با
همکاری هیئت انجمن های ورزشی شهرستان
بیرجندبرگزارشدونفراتبرترمعرفیشدند.براساس
این گزارش در بخش آقایان علیرضا فروتن ،علیرضا
محمدزاده و رضا محمدی به ترتیب به عنوان نفرات
اول تا سوم لیگ برتر دارت بیرجند و امیر مداح ،مهدی
خادم و محمود خادم به عنوان نفرات اول تا سوم لیگ
دسته اول بیرجند معرفی شدند .در بخش بانوان هم
مریم عرفانیان ،آتنا بیگمی و سمیرا سلیم رتبه اول تا
سوم لیگ برتر دارت بانوان بیرجند را کسب کردند.
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داخل گود

درگفت وگو با رئیس هیئت مطرح شد

والیبالاستان،لنگحامیمالی
سید حسین حسینی -مشکالت مالی به ویژه نبود
حامی مالی که از جانب دست اندرکاران ورزشی
مطرح می شود ،هم اکنون به یکی از مهم ترین موانع
بر سر راه فعالیت هیئت ها تبدیل شده است و باعث
شده استان در بسیاری رشته ها از داشتن نماینده
ای در لیگ محروم بماند اما هیئت والیبال از جمله
هیئت هایی است که سعی کرده با وجود تنگناهای
شدید مالی همه تالش خود را برای اجرای برنامه
های مد نظر چه در بعد قهرمانی و چه همگانی انجام
دهد که برگزاری لیگ والیبال استان ،برنامه های
مختلف استعدادیابی و اعزام تیم های منتخب در
رقابت های کشوری و حضور در لیگ بانوان کشور
از جمله آن است.

• •جوانان در صف اعزام

رئیس هیئت والیبال استان با اشاره به برنامه های
این هیئت در سال  ،97تشکیل تیم جوانان برای
حضور در رقابت های قهرمانی کشور را یادآور شد
و گفت :برای حضور در این رقابت ها که  16مرداد
برگزار می شود اعالم آمادگی کردیم و بازیکنان
شهرستان ها هم در چند نوبت برای شرکت در
تمرینات به بیرجند آمدند.

«ملکی» افزود :مشکلی که در این زمینه به وجود آمده
استتغییرمحلمیزبانیازبجنوردبهکرمانشاهاست
که برای ما مشکالتی را به همراه دارد ،زیرا با تغییر
میزبان هزینه های اعزام تیم با افزایش زیادی همراه
است .وی با بیان این که برای تامین مالی در حد
توان با بخش های مختلف در حال رایزنی هستیم،
افزود :عالوه بر این تالش می شود با حل مسائل
مالی زمینه حضور تیم امید بانوان هم در رقابت های
دسته 3کشور فراهم شود ،ضمن این که با امیدواری
هایی که مدیر کل ورزش و جوانان داده است برای
حضور تیم بزرگ ساالن در دسته  2کشور و مانند
سال گذشته حضور تیم آزاد بانوان در دسته یک هم
در حال رایزنی هستیم.

• •لیگ والیبال استان

رئیس هیئت والیبال در مورد برگزاری لیگ والیبال
استان هم گفت :برنامه سال 97به این شکل خواهد
بود که رقابت ها به صورت دسته یک و دو برگزار شود
که چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ 96
جزو دسته یک هستند و برای تعیین چهار تیم دیگر
در تابستان مسابقات انتخابی برگزار می شود .وی
زمان آغاز لیگ والیبال استان را نیمه دوم سال

توقف «عماد نظام» در اولین دیدار
فوتسال مناطق
حسینی-تیم فوتسال عماد نظام فردوس ،نماینده
استان در رقابت های فوتسال مناطق در اولین دیدار
خود با نتیجه حدود چهار بر سه مغلوب تیم هیئت
فوتبال آران و بیدگل شد.
به گفته «پاکرو» دبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال
استان ،عماد نظام در حالی نتیجه را واگذار کرد که تا
دو دقیقه به پایان بازی سه بر دو از حریف پیش افتاده
بود .عماد نظام در دومین دیدار خود شب گذشته
به مصاف میزبان مسابقات ،فدک الزهرا(س)
مشهد رفت.
بیان کرد و افزود :در سال  97در صورتی که شرایط
فراهم شود ،شاهد برگزاری رقابت های دسته  2هم
خواهیم بود که البته در رده سنی جوانان و رده های
پایه انجام خواهد شد.
«ملکی» با اشاره به اجرای برنامه های استعدادیابی
خاطرنشان کرد :هم اکنون در شهر بیرجند حدود
هزار نفر در کالس های تابستانی شرکت کرده اند که
 70تا  80نفر زیر نظر هیئت هستند و در شهرستان
ها نیز تعداد قابل توجهی ثبت نام کرده اند.
وی با بیان این که از ابتدای سال  97هزار و 481
نفر در رشته والیبال بیمه ورزشی شده اند ،افزود:
عالوه بر این افراد زیادی هستند که ممکن است
در رشته ورزشی دیگری بیمه شده باشند ،ولی در

سال  96چهار هزار نفر بیمه شده ورزشی در رشته
والیبال داشتیم .وی در پاسخ به سوالی در مورد
میزان نظارت هیئت بر فعالیت کالس های مختلف
در تابستان هم اظهار کرد :در جلسه های مختلفی
که در این زمینه برگزار شد تاکید زیادی بر رعایت
استانداردهای مختلف از جانب برگزار کنندگان
کالس ها از جمله در نظر گرفتن یک مربی برای
هر  25نفر ،داشتن بیمه ورزشی ،شرایط داخل
سالن ها و کنترل کارت مربیگری مربیان انجام و
برای شهرستان ها هم به منظور رعایت این نکات
نامه هایی ارسال شد .وی خاطرنشان کرد :تالش
هیئت بر این است که از ظرفیت ایجاد شده برای
استعدادیابی استفاده مناسبی شود.

مدیر کل ورزش و جوانان در تجلیل از مدال آوران شمشیربازی بیان کرد

حمایت مالی از هیئت ها فقط در چارچوب
ارائه برنامه

حسینقربانی– حمایت های مالی اداره کل ورزش و
جوانان فقط در چارچوب ارائه برنامه انجام می شود.
مدیر کل ورزش و جوانان در مراسم تجلیل از
نونهاالن مدال آور شمشیربازی استان با تاکید بر
این که با استفاده از حداقل ها باید استعدادهای
ورزشی شکوفا شود ،گفت :نگاه هیئت های ورزشی
باید استانی باشد تا به همه استعدادها توجه شود و
در زمینه تدوین سند توسعه ورزش استان از هیئت
ها برنامه خواسته ایم و از این سند در یکی دو هفته
آینده رونمایی می شود.به گفته «مهران سرپرست»
با انجام این کار برنامه عملیاتی هیئت ها در حوزه
های مختلف مشخص می شود و برای اجرای آن
باید پیگیری های الزم در استان و کشور انجام شود.
وی با اشاره به برنامه های تدوین شده برای ارتقای

ورزش شهرستان ها یادآور شد :از این پس حمایت
های مالی این اداره کل در چارچوب برنامه های
مورد نظر انجام می شود تا به خوبی از همه ظرفیت
های استان استفاده شود و در صورت نیاز برای
عملیکردنبرنامهموردنظرتغییراتیدرهیئتهای
ورزشی انجام خواهد شد.
او با بیان این که برای ورزش همگانی برنامه ویژه ای
تدوین شده است ،افزود :اردیبهشت سال آینده در
حد توان به شکل متمرکز از مدال آوران همه رشته
هاتجلیلمیشود.رئیسهیئتشمشیربازیاستان
نیز گفت :با این که استان های دیگر از نظر امکانات
از ما بهتر هستند اما در جایگاه پنجم لیگ کشور قرار
داریم و امسال امیرحسین اکبری مدال طال و حسین
ساالرپور ،الناز ضابط و محدثه ساالرپور در مسابقات

دوچرخه سواری کوهستان
در قاین

رقابت های دوچرخه سواری رشته کوهستان
(کراس کانتری) ،جمعه این هفته در قاین برگزار
می شود.
به گفته «علوی» رئیس هیئت دوچرخه سواری
استان ،این رقابت ها در دو رده سنی جوانان و
بزرگ ساالن در منطقه گردشگری بوذرجمهر قاین
برگزار خواهد شد.

پینگ پنگ بازان نونهال در راه قم

تیم پینگ پنگ نونهاالن استان برای شرکت در
رقابت های قهرمانی کشور عازم قم می شود.
رئیس هیئت پینگ پنگ استان گفت :این تیم با
ترکیب «میالد رمضانی»« ،میثاق ولوی» « ،امیر
فوالدی» و«امیر حسام علیزاده بیرجندی» به
مربیگری «علیرضا عشقی» در این رقابت ها شرکت
می کند.
به گفته «حمیدی» مسابقات قهرمانی پینگ پنگ
نونهاالن کشور از  30تیرماه در دو بخش تیمی و
انفرادی آغاز می شود.

حضور  50اسکیت باز نونهال
در رقابت های استان

شمشیربازی قهرمانی کشور مدال برنز گرفتند که
سه مدال حاصل اجرای طرح استعدادیابی در این
رشته است« .قالسی» مهم ترین مشکل این رشته
را نداشتن سالن مناسب با وجود وعده های مطرح
شده اعالم کرد و افزود:رئیس فدراسیون به شرط
اختصاص مکان مناسب برای هیئت ،قول اهدای
یک پیست و اعزام مربی تیم ملی به استان را داده

است« .یوسفی» دبیر هیئت شمشیربازی استان هم
با اشاره به این که از سال های گذشته کار روی سنین
پایه شروع شد گفت :بیش از هر چیزی برای تداوم
کسب مدال به سالن استاندارد برای تمرین نیاز
داریمتامانندگذشتهشمشیربازانبتواننددرمصاف
با شمشیربازان استان های دیگر موفق شوند .در
پایان از چهار شمشیرباز نونهال استان تجلیل شد.

رقابت های اسکیت نونهاالن استان در بخش
دختران با حضور  50اسکیت باز انجام شد.
رئیس هیئت اسکیت استان با بیان این که نیمی از
شرکت کنندگان از شهرستان های استان مانند
فردوس ،سرایان ،طبس و بشرویه بودند گفت :این
رقابت ها در پنج رده سنی زیر  11سال و به مناسبت
میالد حضرت معصومه(س) و روز دختر برگزار شد.
به گفته «شبانی» در پایان این رقابت ها به نفرات
برتر جایزه ،حکم و مدال اهدا شد و عالوه بر این به
مناسبت روز دختر همه شرکت کنندگان هدایایی
دریافت کردند.

