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روی خط ورزش

«عسل طبیعی مصطفی پور» قهرمان
والیبال ساحلی قاینات
رحمان – تیم «عسل طبیعی مصطفی پور» قهرمان
مسابقات والیبال ساحلی شهرستان قاینات شد.
مسئول برگزاری مسابقات والیبال ساحلی قاینات
به خبرنگار ما گفت :دومین دوره مسابقات والیبال
ساحلی قاینات گرامی داشت هفته دولت و یاد دو هزار
شهید استان با شرکت  16تیم در چهار گروه و بعد از
 23بازی روز یکشنبه در میدان والیبال ساحلی شهید
عبدا ...نژاد قاین به پایان رسید.
به گفته «جعفری» تیم «عسل طبیعی مصطفی پور»
رزدنبل قهرمان این مسابقات شد و تیم های نقشه
برداری برنا و دهیاری محمدآباد علم مقام های دوم و
سوم را کسب کردند.

کالس داوری والیبال درجه  3در قاین

کالس داوری درجه سه والیبال با حضور  25داور
استان در قاین آغاز شد.
«قناد» رئیس هیئت والیبال قاینات به خبرنگار ما
گفت :از  18شهریور کالس داوری درجه سه والیبال
به صورت استانی با حضور «مسعود ذوقی» مدرس بین
المللی فدراسیون والیبال کشور و با شرکت  25داور
والیبال خراسان جنوبی به میزبانی قاین آغاز شد و تا
پنجشنبه هفته جاری ادامه دارد.

روزهای افتخارآفرین برای
کاراته کاران استان

حسینی-کاراته کاران استان در روزهای گذشته در
رقابت های مختلف کشوری افتخارآفرینی کردند.
رئیس هیئت کاراته استان گفت :مسابقات کاراته
سبک تزوکای انتخابی مسابقات جهانی ژاپن با
قهرمانی تهران و کسب مقام سومی توسط بانوان
استان در تهران به پایان رسید.
«احمدی پیما» افزود :تیم  33نفره بانوان استان با
مربیگری زهرا السادات بنایی در این رقابت ها صاحب
هفت مدال طال ،چهار نقره و هشت برنز شد.
وی با اشاره به کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات
کشوری سبک یونیون توسط تیم بانوان شهرستان
فردوس خاطرنشان کرد :نماینده استان در این رقابت
موفق به کسب پنج مدال طال ،هفت مدال نقره و چهار
مدال برنز شد .وی افزود :عالوه بر این «مجید یزدان
پناه» به عنوان تنها نماینده خراسان جنوبی در رقابت
های کارته قهرمانی کشور سبک شین ذن عنوان
سوم کشور را کسب کرد و تیم کاراته خراسان جنوبی
در رقابت های سبک کیوکوشین ایران توسط «علی
زینلی» و «حسین شعبانی» دو عنوان قهرمانی و توسط
«محمد حسن زنگویی» و «حسن دهقانی» دو عنوان
سومی کسب کرد.
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باشد .وی ادامه می دهد :در مجموع هر چند شاهد
همکاری برخی هیئت ها در جریان اعزام های سال
 97بودیم ولی به هیچ وجه در حد انتظار هیئت ورزش
دانش آموزی نیست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد امکان استفاده از
ظرفیت های آموزش و پرورش از سوی هیئت های
ورزشی هم می گوید :هیچ محدودیتی وجود ندارد،
بهترین استعدادها که دانش آموزان هستند و بهترین
استعددیاب ها را که معلمان تربیت بدنی هستند در
اختیار داریم و هر هیئتی که مراجعه کند در رشته های
مجاز می تواند در سطح مدارس کار استعدادیابی را
انجام دهد و در رشته هایی که در مدارس مجاز نیست
هم می توان به نوعی دیگر برنامه ریزی کرد.
«دادی» در مورد چگونگی تامین هزینه های اعزام
هم می گوید :در برخی رشته ها که به صورت مدرسه
قهرمان مسابقات برگزار می شود ،اعزام ها با
مشارکت مدرسه و اداره کل آموزش و پرورش انجام
می شود.

پایان کار  350دانش آموز استان در رقابت های کشوری

فرصتمحک

رئیس هیئت ورزش دانش آموزی :هدف از شرکت در
مسابقات ،پرورش دانش آموز برومند و نه تنومند است
سید حسین حسینی
اعزام  350دانش آموز ورزشکار در قالب  36تیم
پسران و دختران به رقابت های قهرمانی دانش
آموزان کشور در رشته های مختلف ،اتفاقی بود که در
فاصله تیر ماه تا نیمه های شهریور امسال رخ داد .هر
چند به دالیلی که از سوی مسئوالن فنی یا محدودیت
های مالی بیان می شود در برخی رشته ها نمایندگان
استان به مسابقات اعزام نشدند ولی به هر حال در
بیشتر رشته های ورزشی ،دانش آموزان ورزشکار
فرصت این را پیدا کردند که در یکی از مهم ترین رقابت
های کشوری خود را محک بزنند.
در حالی که رقابت آخرین گروه اعزامی استان یعنی
مسابقات طناب زنی دختران مقطع ابتدایی به پایان
رسیده به سراغ مسئول هیئت ورزشی دانش آموزی
استان می رویم؛ هیئتی که به تنهایی مسئولیت حدود
 30رشته ورزشی را که مجاز به فعالیت در مدارس
است بر عهده دارد.
«حسین دادی» می گوید :هدف اصلی در این رقابت
ها قبل از کسب هر گونه مدال و عنوان این است که

دانش آموز مهارت هایی مانند مشارکت ،انعطاف
پذیری ،قانونمند بودن و ...را فرا بگیرد و بهتر بگویم
هدف ،پرورش افراد برومند است و نه فقط تنومند.
وی با اشاره به عنوان های کسب شده توسط دانش
آموزان هم اظهار می کند :در برخی رشته های
انفرادی دانش آموزان استان موفق به کسب مدال
شدند که از جمله آن می توان به مقام قهرمانی
«مصطفی چوپانی» در رقابت های شطرنج ابتدایی،
عنوان های سوم تا پنجم کشور در دو ومیدانی و در
رقابت های پینگ پنگ ابتدایی هم تیم خراسان
جنوبی باالتر از بسیاری استان های برخوردار موفق
به کسب مقام پنجم کشور شدند.

• •قهرمانی اخالق کشور

وی با بیان این که ارائه بازی جوانمردانه و رعایت
مسائل اخالقی از مهم ترین اولویت هاست
خاطرنشان می کند :یکی از بهترین افتخاراتی که
در این مسابقات به دست آمد ،کسب قهرمانی اخالق

کشوردربین 30استانشرکتکنندهبودکهدرپینگ
پنگ متوسطه اول به دست آمد که جا دارد از مسئوالن
مدرسه شاهد هادوی ،مربی ،سرپرست و بازیکنان این
تیم تشکر کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اعزام نشدن نمایندگان
استاندربرخیرشتههامانندژیمناستیک،بسکتبال
و ...هم تصریح می کند :در این رشته ها مرجع کار
هیئت ،مسئول انجمن هر رشته در استان است که
وقتی برای مثال در مورد ژیمناستیک با آن ها و حتی
هیئت صحبت کردیم ،این طور مطرح شد که دانش
آموزان استان هنوز این قابلیت را ندارند و هر چند
که نتایج خیلی مهم نیست ولی وقتی که شرایط

فنی ورزشکار با سطح مسابقات تفاوت زیادی داشته
باشد به طور قطع روی دانش آموز تاثیر منفی برجا
می گذارد.

• •بهترین استعدادها در مدرسه

وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان همکاری هیئت
های ورزشی استان برای اعزام تیم های دانش آموزی
به رقابت های کشوری می گوید 30 :رشته ورزشی را
که فعالیت آن در مدرسه مجاز است زیر پوشش داریم،
طبیعی است که همکاری هیئت های ورزشی می
تواند به رشد این بچه ها که بیشتر از آن که در اختیار ما
باشند در اختیار هیئت ها هستند ،تاثیر زیادی داشته

درخشش  3طالی کشور برگردن بانوان مچ انداز
حسین قربانی -بانوان مچ انداز استان با کسب سه مدال رنگی در
ماراتن ملی مچاندازی کشور به خانه برگشتند.
بانوان طالیی مچ اندازی استان در دومین دوره مسابقات قهرمانی
مچاندازی کشور خوش درخشیدند که حضور آن ها در میادین
ورزشی کشور نشاندهنده توانمندی بسیار باالی بانوان است.
یکشنبه 18شهریوربانوانقهرمانرشتهمچاندازیاستانبا استقبال
مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان ،جمعی از مردم و ورزشکاران وارد
ورزشگاه آزادی بیرجند شدند .دومین دوره مسابقات مچاندازی
قهرمانی بانوان کشور با حضور  ۲۵۲ورزشکار در قالب  ۱۹تیم به
میزبانی ارومیه برگزار شد و بانوان مچ انداز استان در این ماراتن ملی
ت با حریفان خود به رقابت
برای نخستین بار در دو بخش چپ و راس 
پرداختند و سه مدال رنگی این دوره از مسابقات را به گردن آویختند.
لطالیمسابقاتبهخبرنگار
«مهساخواجهعبداللهی»دارندهدومدا 
ما گفت :برای نخستین بار در این ماراتن ملی حضور پیدا کردم و با دو
گردنآویز طال فاتح سکوی قهرمانی مسابقات چپ و راستدست در

وزن مثبت  ۸۰کیلوگرم شدم .وی سطح مسابقات را بسیار باال اعالم
کرد و افزود :بسیاری از ورزشکارانی که در دورههای قبل صاحب
مقامهای برتر شده بودند در این رقابت ها مدالی کسب نکردند .وی
گفت :هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان باید برنامهریزیهای
راهبردیدرزمینهبرگزاریمسابقاتاستعدادیابیدرردههایسنی
پایه و امید داشته باشد و با شناسایی ورزشکاران برتر اقدام به برپایی
اردوهای آمادگی کند« .خواجهعبداللهی» امکانات سختافزاری و
تجهیزاتی استان در این رشته را مناسب و در حد توانمندی میزبانی
مسابقاتکشوریدانستوازمسئوالناستانخواستباحمایتهای
معنوی و مالی خود هیئت بدنسازی و پرورش اندام را برای توسعه
رشتهمچاندازیبهویژهدربخشبانوانکمککنند.ویکهمدالهای
مسابقاتقهرمانیاستانوکشوردررشتههایوالیبالوبومیمحلی
را هم در کارنامه دارد ،علت ورود خود به رشته مچاندازی را دوستی
با «آرزو حسینی» مچ انداز استان و اعضای تیم بدنسازی اعالم کرد.
«آرزو حسینی» دیگر بانوی مدالآور طالیی استان که از سال  ۹۵در

رشته مچ اندازی به صورت حرفهای فعالیت میکند و در مسابقات
قهرمانی خراسانجنوبی شش مدال کسب کرده است ،گفت :در
دو سال گذشته دو نشان طالی مچاندازی در مسابقات شرق کشور
کسب کرده ام و دو مدال طال در رقابتهای کشوری نیز دارم.
ویدرزمینهعلتفعالیتشدراینرشتهورزشیقدرتیرا،تاثیرپذیری
از همسر و خانوادهاش اعالم کرد و افزود :جذابیت و مهیجبودن رشته
مچاندازی مهمترین عامل فعالیتش در این زمینه است .وی در زمینه

• •هزینه های اعزام

وی در مورد این که آیا ممکن است از دانش آموزان هم
برای این اعزام ها وجهی دریافت شود اظهار می کند:
این به مدرسه قهرمان مربوط می شود که از کمک
مدرسه ،انجمن اولیا ،خیران و  ...استفاده کند.
به گفته وی هزینه های اعزام برای تیم های ورزشی
فقط مربوط به رفت و آمد و لباس می شود و هزینه
های اسکان و تغذیه در زمان برگزاری مسابقات بر
عهده میزبان است .وی تاکید می کند :به هر حال
ما در هیئت دانش آموزی در همه مراحل مختلف
برگزاری مسابقات در شهرستان ،استان و کشور در
کنار مدرسه ها بوده ایم.

توسعه این رشته ورزشی به ویژه در بین بانوان گفت :هنوز در ابتدای
این راه قرار داریم و مچاندازی در بین بانوان نهادینه نشده است و
رسانهها می توانند در ترویج و گسترش این رشته ورزشی کمک
زیادی انجام دهند.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان نیز گفت :با هدف
شناسایی و پرورش استعدادهای بانوان در رشته مچاندازی
تاکنون چهار دوره مسابقات انتخابی در استان برگزار شده است
تا برترینهای این رشته از نظر تکنیکی و تاکتیکی برای حضور در
مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شوند.
به گفته «علی کهنسال» بخشنامه برگزاری مسابقات قهرمانی
مچاندازی بانوان کشور دو بار با تغییر زمان مواجه شد که از مجموع
 ۱۰وزن و دو رده سنی مسابقات ملی ،فقط سه ورزشکار خراسان
جنوبی به همراه سرپرست مربی تیم به این ماراتن ملی اعزام شدند.
به گفته وی مهسا خواجه عبداللهی ،آرزو حسنی و حمیده فرازی با
مربیگری سمیه همروان در دومین دوره مسابقات قهرمانی بانوان
کشور به مصاف سرشناسترین مچاندازان بانوی ایران رفتند و آرزو
ل طالی استان و مهسا خواجهعبداللهی بعد
حسینی نخستین مدا 
از او موفق به کسب دومین و سومین نشان طالیی برای استان شد.

