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روی خط ورزش

اولین مسابقات رسمی پارکور در استان برگزار شد

نمایشهیجان وتکنیک

برترین دوچرخه سواران کوهستان
حسینی  -نفرات برتر مسابقات دوچرخه سواری
کوهستان معرفی شدند.
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گفت :در پایان
این رقابت ها که با حضور 20شرکت کننده و در منطقه
گردشگری بوذرجمهر شهر قاین برگزار شد« ،حامد
حسن پور»« ،ولی ا...دانشمند» و «هاشم اسماعیلی»
در رده بزرگ ساالن و «هادی طالعی»« ،امیرحسین
زراعتکار» و «علی مرادی» در رده سنی جوانان عنوان
های اول تا سوم را کسب کردند.
به گفته «علوی» نفرات برتر مرداد به مسابقات اراک
اعزام می شوند.

آبیز قهرمان فوتسال بانوان زیرکوه

مسابقاتفوتسالبانوانجامکرامتشهرستانزیرکوه
با قهرمانی تیم آبیز به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ما در پایان این رقابت ها که با
حضور سه تیم برگزار شد ،تیم بانوان آبیز با غلبه بر دیگر
حریفان ،عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

پایان رقابت کاراته کاران خوسف

مشمولی-مسابقاتکاراتهانتخابیشهرستانخوسف
یادبود شهید یوسفی برگزار شد.
مسابقاتکاراتهشهرستانخوسفیادبودشهیدمدافع
وطن«ایمان یوسفی» و گرامی داشت سرداران و دو
هزار شهید استان در سه گروه نونهاالن ،نوجوانان و
بزرگ ساالن در چهار وزن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در بخش نونهاالن سجاد زکایی
اول ،ابوالفضل عوض پور دوم و امیرحسین چاجوئی
سوم شد .در نوجوانان گروه «الف» هم امیر محمد
غضنفری ،محمد رمضانی و مجتبی مشمولی اول تا
سوم شدند .در گروه «ب» نوجوانان نیز محمد علی
خراشادی ،محمد جواد هنرپیشه و مهدیار کاوسی
مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.
در گروه بزرگ ساالن نیز مصطفی حسنی ،مرتضی
کرمی و علی عرب به ترتیب اول تا سوم شدند.
این مسابقات در سه گروه سنی و چهار وزن انتخابی
شهرستان برگزار شد که نفرات برتر به مسابقات
استانی اعزام خواهند شد.

داخل گود

برترین های جشنواره فرهنگی
ورزشی فراغت با نشاط در خوسف

رئیس هیئت انجمن های ورزشی :در خیلی رشته ها اگر شرایط تمرین
استاندارد نباشد ،امکان آسیب پذیری وجود دارد ،در پارکور هم اگر در محل
تمرین شرایط استاندارد فراهم شود ،مشکل خاصی پیش نمی آید
سید حسین حسینی
«ده ها نوجوان روی سکوها در انتظار نشسته اند،
نوجوانی که نامش را از بلندگو صدا زده اند ،به روی
تشک کشتی که تعدادی لوازم ژیمناستیک و موارد
مشابه قرار داده شده است می رود ،با آهنگی که
از جایگاه داوران نواخته می شود ،کار نوجوان که
شامل پرش از خرک ،حرکت بر روی دیوار ابری
منحنی و  ...است شروع می شود».
رشته های جدید به ویژه اگر با هیجان همراه باشند
برای نوجوانان از جذابیت خاصی برخوردار هستند.
«پارکور» از جمله رشته هایی است که در سال های
گذشته توسعه زیادی یافته و مخاطبانی را به خود
جذب کرده است .در معنی کلمه پارکور آمده است:
«عبور از موانع در سریع ترین زمان ممکن با استفاده
از آسان ترین و ساده ترین شیوه حرکتی و کمترین
انرژی مصرفی بدن از یک مبدا به مقصد».
تا چندی قبل به دلیل محدودیت هایی که برای این
رشته وجود داشت ،عالقه مندان ناچار به تمرین در
مکان های غیر استاندارد از جمله پارک ها بودند
که می توانست پیامدهای ناخوشایندی به دنبال
داشته باشد.
اما از چندی قبل این رشته زیر نظر هیئت انجمن
های ورزشی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در
نتیجه عالقه مندان به این رشته می توانند در داخل
سالن و با شرایط ایمن تر در این رشته فعالیت کنند.
جمعه گذشته به بهانه برگزاری رقابت های پارکور
که در سالن ورزشی کارگران (شهرداری) برگزار
شد ،فرصتی دست داد تا از شرایط این رشته ورزشی
در استان گزارشی تهیه کنیم.

• •شروع از پارک

«پوریا آزادی»  16ساله یکی از شرکت کنندگان در
این رقابت ها با بیان این که از هفت سال قبل فعالیت
خود را در این رشته آغاز کرده است گفت :آن موقع
سالن برای تمرین این رشته نبود ،من از طریق یکی
از دوستانم که در پارک تمرین می کرد با این رشته
آشنا شدم و با او شروع به تمرین کردم در شرایطی
که هیچ امکانات رسمی برای این رشته نبود و
حتی افراد زیادی به این رشته عالقه مند بودند.

وی با تشکر از مسئوالن به دلیل در نظر گرفتن
محل تمرین و برگزاری مسابقات اظهار کرد :االن
حمایت نهادهای مختلف و مسئوالن هیئت بیشتر
شده است ،چندی قبل هم در خود باشگاه مسابقه
ای برگزار شد که من عنوان سوم را به دست آوردم.

• •تبلیغات کم

یکی دیگر از فعاالن این رشته که سابقه حضور در
رقابت های کشوری دو ماه قبل را دارد و حاال در
برگزاری رقابت ها همکاری می کند هم گفت :از
دو سال و نیم قبل و با دیدن تمرین برخی از دوستان
در پارک به این رشته عالقه مند شدم .در مسابقات
کشوری هم بعد از دیدن حمایت های خوبی که از
این رشته می شد ،عالقه بیشتری به آن پیدا کردم.
«مهدی حسن زاده»  20ساله میزان عالقه مندی به
این رشته را در میان جوانان زیاد بیان کرد و افزود:
البته تبلیغات برای این رشته کم است و خیلی ها
نمی دانند در کجا می توانند فعالیت کنند.
به گفته وی شرایط جدید که محلی برای تمرین این
رشته در نظر گرفته شده باعث می شود که عالقه
مندان به این رشته در مکان های غیر استاندارد
فعالیت نکنند.

• •شرایط استاندارد

رئیس هیئت انجمن های ورزشی که هم اکنون
این رشته زیر مجموعه آن است هم با بیان این که
از آبان  96شرایط برای فعالیت رسمی این رشته
فراهم شد ،گفت :با توجه به عالقه زیادی که به این
رشته در استان وجود داشت ،خراسان جنوبی از
اولین استان هایی بود که در این رشته فعالیت خود
را آغاز کرد.
«علیزاده» در مورد امکانات و شرایط تمرین این رشته
در استان خاطرنشان کرد :قبل از این با لوازمی
که تهیه کرده بودیم در خانه ووشوی سالن بهاران
فعالیت انجام می شد .اردیبهشت سال  97دو نفر
از ورزشکاران استان در اولین مسابقات کشوری
این رشته شرکت کردند ،ضمن این که جام رمضان
هم برگزار شد.

وی در مورد وضعیت این رشته در شهرستان ها
هم تصریح کرد :شهرستان های طبس ،قاینات
و درمیان قبل از این فعالیت داشتند ولی بعد به
دلیل شرایط ،کالس ها تعطیل شد و در دوره جدید
فعالیت هم اکنون طبس و درمیان دوباره شروع
کرده اند.
«علیزاده» با اشاره به محدودیت های این رشته
گفت :حتی وقتی از اداره کل درخواست وقت
تمرین کردیم ،در خواست مجوز فعالیت کردند
ولی بعد از ارائه بخشنامه و ابالغ فدراسیون شرایط
تغییر کرد و همکاری خوبی شاهد هستیم و هم
اکنون ورزشکاران روزهای فرد در سالن کارگران
شهرداری و روزهای زوج در سالن کشتی ولی
عصر(عج) دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می کنند.

• •استقبال خوب جوانان

وی استقبال از این رشته از سوی جوانان را خوب
ارزیابی کرد و افزود :در همین مسابقات  35نفر
شرکت کننده داریم و در مجموع با توجه به این که
زمانی زیادی از آغاز فعالیت این رشته نمی گذرد،
حدود 50نفر فقط در شهر بیرجند در پارکور فعالیت
می کنند .به گفته وی با توجه به شباهت های
زیاد بین حرکت های پارکور با رشته ژیمناستیک
به احتمال زیاد فعالیت این رشته زیر نظر هیئت
ژیمناستیک قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به برنامه های این هیئت برای گسترش
رشته پارکور گفت :یکی از برنامه ها برگزاری
مسابقات است ،عالوه بر این کالس هایی در شمال

و جنوب شهر برگزار می کنیم که با استقبال خوبی
همراه است ولی یکی از مشکالت ما در این زمینه
گرفتن وقت سالن است.
وی در مورد شرایط ایمنی این رشته هم خاطرنشان
کرد :در خیلی رشته ها اگر شرایط تمرین استاندارد
نباشد ،امکان آسیب پذیری وجود دارد ،در پارکور
هم اگر در محل تمرین شرایط استاندارد فراهم
شود ،مشکل خاصی پیش نمی آید.
به گفته وی با توجه به استقبال خوب نوجوانان و
جوانان از این رشته ،در صورت مهیا بودن شرایط
از جمله مکان مناسب ،افراد فعال در این رشته از
بسیاری رشته ها بیشتر می شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری خوب دیگر نقاط کشور
در این رشته گفت :در شهری مثل اراک حتی در
نقاط مختلف شهر دیواره هایی برای فعالیت عالقه
مندان در نظر گرفته شده ولی در خراسان جنوبی آن
طور که باید این رشته جا نیفتاده است.
به گفته وی اولین دوره کالس مربیگری این رشته
سال قبل از سوی فدراسیون برگزار شد که از
خراسان جنوبی هم «اکبرزاده» در آن شرکت کرد
و به عنوان مربی رسمی این رشته در استان فعالیت
می کند.
به گزارش خبرنگار ما در پایان این رقابت ها« ،پوریا
آزادی» و «حسن هوشیار» عنوان های اول و دوم را
کسب کردند« ،مصطفی سبزکار» و« محمد مهدی
قربانی فر» عنوان سوم مشترک را به دست آوردند
و «مهران حسنی» هم عنوان قهرمان اخالق را از
آن خود کرد.

مشمولی– برترین های های جشنواره فرهنگی
ورزشی فراغت با نشاط خوسف معرفی شدند.
به مناسبت دهه کرامت ،روز دختر ،هفته عفاف و
حجاب و گرامی داشت سرداران و دو هزار شهید
استان جشنواره فرهنگی ورزشی فراغت با نشاط
با حضور  500نفر از بانوان شهرستان خوسف در
سالن ورزشی شهید نجفی برگزار شد.به گزارش
خبرنگار ما در این جشنواره در رشته داژبال تیم های
خور و خوسف اول و دوم شدند ،در رشته طناب کشی
تیم خوسف و دهیاری اصغریه عنوان های برتر را به
دست آوردند و در دارت کبری نجفی و زهره راستگو
از خوسف و فاطمه سبزبان از روستای اصغریه مقام
های اول تا سوم را کسب کردند .همچنین در بازی
های بومی و محلی یک قل دو قل زهرا سلیمانی از
روستای خور اول شد ،الهام کارکن از تیم دهیاری
گل دوم و زهره هژبری از اصغریه سوم شد.
در بازی پرش با گونی نیز سیده فاطمه جعفری نیا
و عاطفه میرزایی از روستای معصوم آباد و فاطمه
سادات پورسجادی از روستای سیوجان به ترتیب
مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

بیرجند قهرمان مسابقات
ووشوی بانوان

حسین قربانی – بیرجند قهرمان مسابقات ووشوی
بانوان استان شد .رئیس هیئت ووشوی استان با
اشاره به این که مسابقات ووشوی بانوان استان
گرامی داشت یاد دو هزار شهید استان با شرکت
حدود  50نفر از چهار شهرستان در خانه ووشوی
بیرجند برگزار شد ،به خبرنگار ما گفت :بعد از یک
روز رقابت ووشوکاران بانوی استان تیم های ووشوی
بیرجند ،طبس و قاینات به ترتیب اول تا سوم شدند.
«خرمشاد» با اشاره به این که برپایی اردوی ووشو
برای انتخاب نفرات تیم استان هزینه زیادی برای
هیئت استان دارد ،افزود :اردوی مردان ووشوکار
استان از شنبه هفته جاری در خانه ووشوی بیرجند
با دعوت از  23نفر از نفرات اول و دوم هر وزن و نفرات
برتر فنی مسابقات ووشوی آقایان استان آغاز شد.

بیرجند میزبان مسابقات
دوی منطقه سه

مسابقات دو و میدانی منطقه سه کشور ،لیگ گروه
یک پیشتازان به میزبانی بیرجند برگزار می شود.
به گزارش خراسان جنوبی مسابقات دو و میدانی
منطقه سه کشور ،لیگ گروه یک پیشتازان در بخش
پسران چهارم و پنجم مرداد با شرکت  80نفر و در
بخش دختران ششم و هفتم مرداد در ورزشگاه 15
هزار نفری بیرجند برگزار خواهد شد.

