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بانوان دونده استان در رقابت های
کارگران کشور

فعالیت های ورزش کارگری
نهبندان

مسابقات رشته های مختلف ورزشی کارگران در
نهبندان برگزار می شود.
رئیس هیئت ورزش کارگری نهبندان در بازدید
«علیزاده» مسئول ورزش کارگری استان از امکانات
ورزشی کارگران شهرستان گفت :در شهرستان
مسابقات رشته های پاورلیفتینگ ،فوتسال ،فوتبال و
پینگ پنگ کارگران برگزار شده است.
به گفته «اروند» این هیئت همچنین اقدام به برگزاری
مسابقات فوتبال کارگری با حضور تیم های زابل و
زاهدان کرده است.

آغاز فوتسال دسته دوی استان از
دوم مرداد

رقابت های فوتسال دسته دوی استان دوم مرداد آغاز
می شود.دبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان
گفت :این رقابت با حضور  9تیم از شهرستان های
سرایان (سه تیم) ،بیرجند (دوتیم) ،بشرویه(دوتیم)،
فردوس و درمیان در روزهای دوم تا پنجم مرداد در
فردوس برگزار می شود.
به گفته «پاکرو» تیم اول این رقابت ها سهمیه حضور
در لیگ دسته یک فوتسال استان را کسب می کند.

دعوت ورزشکار استان به اردوی
تیم ملی چوب کشی

ورزشکار هیئت روستایی و عشایری استان به اردوی
تیم ملی دعوت شد.
دبیر هیئت ورزش روستایی و عشایری استان گفت:
«مجید یکتا» ورزشکار وزن  70کیلوگرم رشته چوب
کشی با کسب عنوان سوم رقابت های انتخابی تیم
ملی اعزامی به کشور قرقیزستان در همدان به اردوی
تیم ملی دعوت شد.
«علی آبادی» با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی تا
قبل از نیمه مرداد خاطرنشان کرد :در هر وزن از سه
نفر دعوت شده یک نفر به عضویت تیم ملی در می آید.
به گفته وی تیم بانوان روستایی و عشایری استان هم
هفته آینده به قزوین اعزام می شود.
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پشتتوروالیبالقاینات

روی خط ورزش

حسینی -تیم بانوان کارگر استان به رقابت های دوی
صحرانوردی کارگران کشور اعزام شد.
رئیس هیئت ورزش کارگری استان گفت :تیم استان
با ترکیب «فریبا اختری»« ،سمیه غالمی»« ،عطیه
میرزایی» و با حمایت هیئت ورزش کارگری شهرستان
طبس در این رقابت ها حضور یافت.
به گفته «علیزاده» این رقابت ها از صبح روز گذشته در
بجنورد آغاز شد.

ورزش

داخل گود

حضور نماینده استان در کالس
آموزشیاسپوکس

حسین قربانی« -شمسایی»به عنواننماینده استان
درکالسآموزشیاسپوکسشرکتکرد.
«علیرضا علیزاده » رئیس هیئت انجمن های ورزشی
بهخبرنگارماگفت«:شمسایی»ازمربیانفعالرشته
های رزمی استان و دارای کمربند مشکی دان هفت
استکهبهعنواننمایندهاستانبرایحضوردرکالس
آموزشیاسپوکسبهاستاناصفهاناعزامشد.

رئیس هیئت والیبال استان  :استاندارد نبودن سالن های ورزشی ،خاص
قاین نیست و این مشکل در دیگر شهرستان ها نیز وجود دارد
حسین قربانی
قاینات به دلیل برخورداری از پیشینه بیش
از  50سال و با پشت سر گذاشتن بسیاری از
مشکالت امروز به یکی از قطب های والیبال
استان تبدیل شده و در دو سال گذشته تحوالت
مثبت بسیاری برای ارتقای سطح والیبال این
شهرستان برداشته شده که نویدبخش آینده
درخشانی در این زمینه است.
به گزارش خراسان جنوبی ،هر چند با توجه
به تحوالتی که در دو سال گذشته در والیبال
شهرستان قاینات انجام شده است در همه رده
های سنی دو بخش بانوان و آقایان در شهر و روستا
شور و هیجان بسیار زیادی به وجود آمده است اما
در این بین نبود فضای مناسب و استاندارد برای
پرداختن به این ورزش پر طرفدار ،هر از گاهی
والیبالیست های شهرستان را پشت تور متوقف
می کند و قدرت پرش را از آنان می گیرد.
یکی از والیبالیست های قاین که به گفته خودش
حدود  20سال است در رشته والیبال فعالیت
می کند ،می گوید :در گذشته امکانات والیبال
شهرستان به دلیل نبود سالن ورزشی مناسب زیر
صفر بود و االن سالن ورزشی آزادی قاین در اختیار
هیئت والیبال است و هر چند به دلیل پایین بودن
سقف آن استاندارد نیست اما از این سالن برای
تمرین و برگزاری مسابقات استفاده می شود.
«مهدی جعفری» با اشاره به وجود سالن های
ورزشی امین زاده و سالن آموزش و پرورش در
قاین می افزاید :سالن ورزشی دانشگاه پیام نور
قاین نسبت به دیگر سالن های ورزشی بهتر است
اما برای استفاده از آن باید هزینه بسیار زیادی
پرداخت شود.

• •ارتقای سطح والیبال

به گفته وی از زمانی که رئیس فعلی هیئت این
مسئولیت را پذیرفته است امور مربوط به این
رشته سر و سامان بهتری پیدا کرده و اقدامات
خوبی برای جذب نوجوانان و جوانان به رشته
والیبال انجام شده است و عالوه بر برگزاری لیگ
به مناسبت های مختلف ،مسابقات والیبال در
رده های سنی هم برگزار می شود و با همکاری
هیئت والیبال استان این امر موجب شده تا سطح

والیبال قاینات نسبت به گذشته ارتقا یابد و در
مسابقات استانی بدرخشد.

محکبانواندرمسابقاتووشو

• •ناتوانی مالی

یکی از مربیان والیبال قاین هم می گوید :عالوه
بر تمرین دادن دانش آموزان عالقه مند به والیبال
در سالن ورزشی فتح المبین آموزش و پرورش،
با تیم دانش آموزی متولدان سال  82مدرسه
آینده سازان قاین برای حضور در مسابقات دانش
آموزی که  9مرداد در تبریز برگزار می شود نیز
کار می کنم.
به گفته «یوسفی» هر چند امکانات رشته والیبال
در قاین بد نیست اما بسیاری از دانش آموزان
به دلیل محرومیت های موجود در این منطقه
و نداشتن توانایی مالی نمی توانند هزینه
های مربوط را بپردازند و برای شکوفایی این
استعدادها باید از سوی مسئوالن مربوط فکری
شود تا آن ها نیز بتوانند در تمرینات این رشته
حضور پیدا کنند.
وی با بیان این که حدود پنج باشگاه والیبال در
قاین فعال است می گوید :استاندارد نبودن سالن
های ورزشی این شهر سبب شده که این سالن ها
فقط برای تمرین مناسب باشند و شرایط الزم
برای برگزاری مسابقات والیبال را نداشته باشند.
رئیس هیئت والیبال قاینات نیز می گوید :با
شرکت در مزایده سالن های ورزشی قاین ،سالن
آزادی در اختیار هیئت والیبال قرار گرفت و
اقداماتی برای بهبود سیستم های گرمایشی
و سرمایشی ،بهبود سرویس های بهداشتی
و زیباسازی آن انجام شد تا ورزشکاران رشته
والیبال برای تمرین و برگزاری مسابقات در این
سالن مشکلی نداشته باشند.
به گفته «جواد قناد» به دلیل تعطیلی سالن در
ماه های رمضان ،محرم و صفر و عید نوروز درآمد
سالن برای پوشش همه هزینه ها کافی نیست و
هزینه های آن را با توجه به پرداخت اجاره ماهانه و
هزینه های مربوط به سرایداری ،آب و برق با کمک
حامیان مالی این رشته تامین می کنیم.
وی با بیان این که سالن های ورزشی ورزش و
جوانان قاینات به دلیل این که سقف کوتاه دارند

،،

رئیسهیئتوالیبالقاینات:

سالن های ورزشی ورزش
و جوانان قاینات به دلیل
این که سقف کوتاه دارند از
استاندارد الزم برای این رشته
برخوردار نیستند
از استاندارد الزم برای این رشته برخوردار نیستند
می افزاید :فقط سالن ورزشی پیام نور قاین
استاندارد مورد نیاز این رشته را دارد که برای
استفاده از آن باید هزینه زیادی پرداخت شود.
رئیس هیئت والیبال قاینات که خود از بازیکنان
رشته والیبال قاین در دهه  60است با اشاره به
این که اقداماتی برای احداث سالن ورزشی سه
هزار نفری قاین انجام شدو یک خیر زمین مورد
نیاز را تامین کرده است ،ادامه می دهد :عالوه بر
برگزاری لیگ والیبال ،در مناسبت های مختلف
مسابقات والیبال در این شهرستان برگزار می
شود و شهریور امسال هم لیگ ساحلی والیبال و
برای اولین بار فستیوال نونهاالن مهر ماه امسال
در شهرستان برگزار می شود.
به گفته وی هر سال نیز یک یا دو تیم قاین در

مسابقات ووشوی قهرمانی بانوان یادواره دو هزار
شهیداستانبرگزارشد«.وحیدخرمشاد»رئیسهیئت
ووشویاستانبهخبرنگارماگفت:مسابقاتووشوی
قهرمانی بانوان استان یادواره دو هزار شهید و گرامی
داشت دههکرامتدرخانهووشوباحضورووشوکاران
بانوی شهرستان های خراسان جنوبی در همه رده
هایسنیبرگزارشد.
مسابقات والیبال استان حضور دارند و سال
گذشته تیم شهید دهقان زاده اول و تیم بزرگمهر
قاین چهارم شد.

• •مشکل سخت افزاری

رئیس هیئت والیبال خراسان جنوبی هم با اعالم
این که در بخش سخت افزاری در همه شهرستان
های استان مشکل داریم ،می گوید :استاندارد
نبودن سالن های ورزشی ،خاص قاین نیست و
این مشکل در دیگر شهرستان ها نیز وجود دارد
اما در قاین نسبت به دیگر شهرستان های استان
وضعیت بهتر است ،هر چند سالن های موجود در
این شهر بیشتر جنبه تمرینی دارد و برای برپایی
مسابقات مناسب نیست.
«عبدالحسین ملکی» قاین را یکی از قطب های
والیبال استان معرفی می کند و می افزاید :در دو
سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی در این رشته در
قاین شاهد بوده ایم که سبب ایجاد شور و نشاط
در بین رده های مختلف سنی آقایان و خانم ها
شده است.
به گفته او تیم های والیبال این شهرستان حضور
خوبی در مسابقات استانی دارند و هیئت والیبال
استان با توجه به عملکرد هیئت های شهرستانی
کمک های نقدی و غیر نقدی به آن ها ارائه می
کند و با توجه به این که هیئت والیبال قاین از
هیئت های پرکار و شاخص استان است عالوه بر
کمک مالی تجهیزات مورد نیاز هم در چند مرحله
با توجه به منابع مالی هیئت استان در اختیار آن
ها قرار گرفته است.

بیرجندمیزباننونهاالن
بدمینتونبازکشور
سی و دومین دوره مسابقات تیمی و آزاد بدمینتون
نونهاالن کشور در بخش پسران به میزبانی بیرجند
برگزارمیشود«.علیرضاثانی»رئیسهیئتبدمینتون
استانبهخبرنگارماگفت:سیودومیندورهمسابقات
تیمیوآزادبدمینتوننونهاالنکشوردربخشپسران
یکمتاششممردادبهمیزبانیبیرجنددرسالنورزشی
غدیرباحضور 19تیمبرگزارخواهدشد.

کونگفوکاراننونهالاستان
دربجنورد
تیم های کونگ فوی نونهاالن و نوجوانان دختر به
مسابقاتقهرمانیکشوراعزامشدند.
رئیسهیئتکونگفوبهخبرنگارماگفت:تیمکونگ
فوی نونهاالن دختر شامل روشنک مهرور در وزن
منفی 24کیلوگرم ،فرزانه دره کی در وزن منفی28
کیلوگرم،فائزهطالبیدروزنمنفی34کیلوگرم،زهرا
مومننژاددروزنمنفی 40کیلوگرمونوجوانانشامل
فائزهقاسمیدروزنمنفی 32کیلوگرم،فاطمهمهرور
در وزن منفی  34کیلوگرم و زکیه محمدی در وزن
منفی  38کیلوگرم به مسابقات کشوری به میزبانی
بجنورد اعزام شدند .به گفته «رضایی» مهناز احراری
به عنوان مربی و بتول خزاعی به عنوان سرپرست این
تیمراهمراهیمیکنند.

