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روی خط ورزش

اعزام ورزشکاران ورزش های هوایی به اردو
حسین قربانی -ورزشکاران ورزش های هوایی استان و باشگاه هوایی پرندگان به اردوی تمرینی سایت
ترسه اعزام شدند« .علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار ما گفت:
ورزشکاران ورزش های هوایی استان و باشگاه هوایی درحال ثبت پرندگان شهرستان بشرویه شامل حسن
شادکام ،محمد پیش قدم ،مجید فاطمی،عباس صادق زارعی ،سید مرتضی شمشادی ،رضا برگی زاده،
ابوالفضل گنجی کویری و عباس هراتی به اردوی تمرینی در سایت ترسه اعزام شدند.

قهرمانان بانوی مسابقات دارت کشور

قهرمانان بانوی مسابقات دارت کشور در بیرجند مشخص شدند.به گزارش خراسان جنوبی دومین دوره
مسابقات دارت رنکینگ مناطق کشور با حضور 32خانم دارتر از استان های خراسان رضوی  ،شمالی
 ،سمنان ،گلستان و جنوبی به میزبانی شهرستان بیرجند برگزار شد و در مراحل گروهی و حذفی زهرا
رمضانی و زهرا نظام دوست مقام های اول و دوم و ملیحه بیرونی کاشانی و مریم صدوقی به طور مشترک
مقام سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

حضور  20اسکیت باز در کارگاه آموزشی

20اسکیت باز استان در کارگاه آموزشی رول بال شرکت کردند«.حسن شبانی» رئیس هیئت اسکیت
استان به خبرنگار ما گفت 20 :اسکیت باز استان پنجشنبه گذشته در کارگاه آموزشی رول بال با مدرسی
«پاکرو» مدرس رسمی فدراسیون اسکیت کشور در سالن ورزشی رزمندگان بیرجند شرکت کردند.به گفته
وی دو تیم رول بال بیرجند و طبس در مسابقات لیگ برتر کشور حضور خواهند داشت.

دیدار دوستانه فوتبال نوجوانان

مسابقه دوستانه بین تیم فوتبال نوجوانان باشگاه غدیر قاینات و تیم نوجوانان زیرکوه برگزار شد.به گفته
«تقی زاده» مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات ،این مسابقه در زمین چمن
مصنوعی شماره دوی قاین برگزار شد و تیم فوتبال نوجوانان باشگاه غدیر قاینات چهار بر صفر تیم نوجوانان
زیرکوه را شکست داد.

قزوین قهرمان مسابقات دو و میدانی تامین اجتماعی

قزوین قهرمان چهاردهمین دوره مسابقات ورزشی سازمان تامین اجتماعی کشور در رشته دو و میدانی
شد .به گزارش خراسان جنوبی چهاردهمین دوره مسابقات ورزشی سازمان تامین اجتماعی کشور با
حضور 70ورزشکار از  23استان به میزبانی بیرجند و در استادیوم ورزشی  15هزار نفری غدیر برگزار شد
و در پایان قزوین  ،همدان و تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

افتتاح ساختمان هیئت فوتبال بشرویه

پورغزنین–درمراسمیساختمانهیئتفوتبالشهرستانبشرویهافتتاحشد .بهگزارشخراسانجنوبی
در این مراسم که با حضور رئیس و نایب رئیس هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی برگزار شد ،ساختمان
هیئت فوتبال بشرویه به مساحت  100متر مربع و با اعتبار بالغ بر  10میلیون تومان شامل خوابگاه ،اتاق
استراحت ،سالن اجتماعات و اداری به بهره برداری رسید.

کسب مدال نقره توسط تیم کشتی دانشگاه بیرجند

حسینی  -تیم دو نفره کشتی آزاد دانشگاه بیرجند با کسب یک مدال نقره در مسابقات المپیاد دانشجویان
کشور به کار خود پایان داد .به گزارش خراسان جنوبی تیم دو نفره کشتی دانشجویان دانشگاه بیرجند
شامل مهران بابایی و بهنام سالگی در مسابقات المپیاد دانشجویان کشور شرکت کردند و مهران بابایی در
وزن  65کیلوگرم مدال نقره و بهنام سالگی عنوان هفتم این رقابت ها را از آن خود کردند.
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اسکیتدرپیستکمبود زیرساختها

حسین قربانی –اسکیت استان هر چند این روزها رو
به پیشرفت است اما فراهم نبودن زیر ساخت های الزم
مانند پیست استاندارد این روند را کند کرده است.
به گزارش خراسان جنوبی استعدادهای بسیار خوبی
در رده های مختلف سنی و در شاخه های گوناگون
اسکیت استان وجود دارد که می توان از «محمد منیب
احمدی مقدم» و«امیر حسین اعتمادی» که عالوه بر
کسبمقامهایمختلفدرمسابقاتکشوریبهاردوی
تیم ملی فری استایل اسکیت کشور دعوت شده اند به
عنوان نمونه هایی از این استعدادها یاد کرد اما با این
وجود یکی از مشکالت اصلی اسکیت بازان خراسان
جنوبی نبود پیست استاندارد است که باید با حمایت
مالی بخش خصوصی احداث شود تا زمینه میزبانی
خراسان جنوبی در مسابقات کشوری فراهم شود.
در راستای ارتقای اسکیت استان هفته گذشته کالس
مربیگری عمومی درجه سه و کارگاه آموزشی اسکیت
سرعت با حضور 49نفر از فعاالن استان در سالن
ورزشی رزمندگان بیرجند برگزار شد .به این بهانه
پای صحبت مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون و
همچنینرئیسهیئتاسکیتاستاننشستیم.
مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون اسکیت کشور
که سومین بار است به منظور تدریس در کارگاه های
آموزشی به خراسان جنوبی می آید با تاکید بر این که
هیئت اسکیت خراسان جنوبی در بخش های تربیت
نیروی انسانی ،عمومی و قهرمانی یکی از هیئت های
پیشرودراینزمینهاست،میگوید:هربارکهبهبیرجند

می آیم شاهد رشد قابل توجه ورزشکاران اسکیت
هستم که موجب شده خراسان جنوبی در شاخه های
مختلفاسکیتنمایندگانیداشتهباشدکهباحضوردر
مسابقاتکشوریمقامهایارزندهایکسبمیکنند.
به گفته « مجیدی» با وجود پیشرفت های بسیار خوبی
که در اسکیت استان رخ داده است اما از نظر سخت
افزاری به دلیل نبود پیست استاندارد اسکیت مشکل
وجود دارد که باید با حمایت اداره کل ورزش و جوانان
و دیگر دستگاه های خراسان جنوبی برطرف شود .وی
با اشاره به این که میزان رشد و توسعه اسکیت در شاخه
های مختلف سرعت ،فری استایل و ...در خراسان
جنوبی زیاد است ،ادامه می دهد :اسکیت بازان
استان با استمرار تمرینات خود به راحتی می توانند
در مسابقات قهرمانی کشور مقام کسب کنند و با توجه
به استعداد های موجود از سوی فدراسیون اسکیت به
اردوهای تیم های ملی دعوت شوند  .او در زمینه اجرای
طرح استعدادیابی در رشته اسکیت می افزاید :اولین
دوره آموزشی تیر ماه امسال در تهران برای مربیان
برگزار شد و بیش از  300اسکیت باز دختر و پسر قرار
است در المپیاد نخبگان کشور در همه گروه ها و ماده
ها بایکدیگربهرقابتبپردازندوبهدلیلاینکهتعدادی
از استان ها برای میزبانی این مسابقات اعالم آمادگی
کرده اند و تیم های اجرایی در حال بررسی شرایط
این استان ها هستند هنوز زمان برگزاری مسابقات
مشخص نشده است .او با اشاره به این که برای دومین
سال است که ورزشکاران فعال کشور در رشته اسکیت

درمسابقاتآسیاییشرکتمیکنند،ادامهمیدهد:با
برنامهریزیکهکادرتیمملیوبخشاجراییانجامداده
اندامیدواریمامسالورزشکارانمادرمسابقاتآسیایی
مقام های خوبی کسب کنند.

• •پیست اسکیت فقط در بیرجند

رئیس هیئت اسکیت استان هم با اعالم این که در
شهرستان های بیرجند  ،طبس ،بشرویه ،فردوس،
سرایان ،قاینات و شهر زهان هیئت اسکیت فعال شده
اما با این وجود فقط در بیرجند پیست اسکیت وجود
دارد ،می گوید :پیگیری های الزم برای تشکیل هیئت
اسکیتدرنهبندان،خوسف،سرایان،سهقلعهوآیسک
انجام شده و شهرداری سرایان زمینی برای پیست

اسکیت مشخص کرده است .در طبس شرکت زغال
سنگ پروده طرحی برای احداث پیست اسکیت مجهز
ارائه کرده است و با توجه به این که پیست استاندارد
باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود حمایت نشدن
از بخش خصوصی در استان موجب شده که این بخش
رغبتی برای انجام این کار نداشته باشد.
«حسن شبانی» می افزاید :برای میزبانی مسابقات
ماراتن اسکیت نیاز به مکانی به طول  42/5کیلومتر
بدونسرعتگیراستوبرایاینمنظوربلوارهمتمهر
شهر در نظر گرفته شده است و در صورت تایید از سوی
فدراسیون از این بلوار برای میزبانی مسابقات ماراتن
اسکیت کشور استفاده خواهد شد.

در مراسم بدرقه تیم والیبال جوانان استان مطرح شد

شرکت در مسابقات کشوری نیازمند
فراهم شدن امکانات است
حسین قربانی – حضور تیم های والیبال در مسابقات
کشوری نیازمند فراهم شدن زیر ساخت های الزم
است .به گزارش خراسان جنوبی پنجشنبه گذشته
تیم والیبال جوانان پسر استان به مسابقات قهرمانی
کشور در بجنورد اعزام شد .این مسابقات از روز جمعه با
شرکتاستانهایخراسانجنوبی،شمالی،سیستان
و بلوچستان ،کرمان ،یزد ،هرمزگان و جزیره کیش آغاز
شد .رئیس هیئت والیبال استان در مراسم بدرقه تیم
استان با اعالم این که آمادگی داریم با رفع محدودیت
های مالی در همه رده های سنی تیم های خود را برای
حضور در مسابقات کشوری اعزام کنیم ،گفت :تشکیل
تیم والیبال جوانان استان از دی ماه  96با دعوت
از همه والیبالیست ها آغاز شد و  33نفر از بیرجند،
بشرویه و طبس برای این منظور اعالم آمادگی کردند

« .عبدالحسین ملکی» با بیان این که کادر اجرایی با
حداقل امکانات همه کارهای مربوط به تیم را انجام
داد تا تیم با آمادگی کامل به مسابقات والیبال دسته
سه کشور در بجنورد اعزام شود افزود :ورزش استان
نیازمند تالش و سامان دهی است تا بیش از این در
مقابل ورزشکاران شرمنده نباشیم.
به گفته وی اگر محدودیت های مالی برطرف شود
آمادگی داریم چهارتیم دیگر را برای شرکت در
مسابقات کشوری اعزام کنیم و در این راستا برای
حضور در مسابقات رده سنی امید در شهریور ماه اعالم
آمادگی کرده ایم.
وی اظهار کرد  :در این دوره از مسابقات چهار
والیبالیست خراسان رضوی هم با موافقت فدراسیون
به تیم استان کمک می کنند .مربی تیم والیبال جوانان

استان نیز با تاکید بر این که با وجود افراد مستعد بسیار
دراستانوالیبالنیازبهشوکداردتااز وضعیتگذشته
رهایی یابد ،گفت :تحقق این امر به حمایت اداره کل
ورزش و جوانان نیاز دارد و امیدواریم با حضور مدیرکل
جدیدورزشوجوانانشاهدتحولبزرگیدراینعرصه
باشیم« .کاظم زجاجی» نبود سالن اختصاصی را یکی
از مشکالت هیئت والیبال استان دانست و خواستار
رفع آن از سوی اداره کل ورزش وجوانان شد.
نماینده تیم والیبال جوانان استان هم گفت :با وجود
نبود امکانات مناسب مانند سالن اختصاصی ،این تیم
با آمادگی کامل در مسابقات دسته سه والیبال جوانان

کشورشرکت می کند .دو نفر از پیش کسوتان والیبال
استان هم با تاکید بر رعایت اخالق در این مسابقات
خواستار تقویت باشگاه های والیبال برای داشتن تیم
های خوب در رده های مختلف سنی شدند.
معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان هم با
تبریک روز خبرنگار گفت :با وفاق و همدلی می توان
در ورزش استان تحول ایجاد کرد « .مهران پور» افزود:
سال گذشته اعتبار خوبی در بین هیئت ها و اداره های
ورزش و جوانان استان توزیع شد و امسال هم با پیگیری
انجام شده امیدواریم اعتبار خوبی برای تقویت هیئت
های ورزشی در اختیار ما قرار گیرد.

