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روی خط ورزش

پیگیری راه اندازی سایت ورزش
های هوایی بیرجند و بشرویه در
تهران
حسینی -نماینده ویژه ورزش های هوایی استان به
انجمن ورزش های هوایی کشور اعزام شد.
به گزارش خبرنگار ما با همت هیئت انجمن های
ورزشی استان ،شهرستان بشرویه و همکاری کمیته
ورزش های هوایی استان «عباس هراتی» برای
پیگیری مجوز راه اندازی سایت ورزش های هوایی
در مرکز استان و شهرستان بشرویه و دریافت مجوز
برگزاری اولین همایش ورزش های هوایی پاراگالیدر
به تهران اعزام شد.
این گزارش حاکی است که موارد مورد نظر در جلسه
ای با حضور نایب رئیس و دبیر انجمن ورزش هوایی
کشور بررسی شد.

کارگاه آموزشی فوتبال روی میز
کارگاه آموزشی فوتبال روی میز در روزهای آینده در
استان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما ،با دعوت کمیته فوتبال روی میز
استان و با همکاری هیئت انجمن های ورزشی و به
منظور بررسی فنی ورزشکاران منتخب استان اعزامی
به مسابقات لیگ دسته اول کشور ،کارگاه آموزشی با
حضور «داوودی نیا» از برترین های این رشته در کشور
در خراسان جنوبی برگزار می شود.

آغاز جشنواره منطقه ای هاکی
در بیرجند
جشنواره فرهنگی ورزشی مستعدان هاکی پسر
منطقه دوی کشور از روز گذشته در بیرجند آغاز شد.
به گفته «طهماسبی» رئیس هیئت هاکی استان این
جشنواره با عنوان یادواره دو هزار شهید خراسان
جنوبی و با حضور استان های مازندران ،گلستان،
سمنان ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی و در دو
بخش هاکی و مینی هاکی برگزار می شود.

فوتبال جوانان باشگاه های استان
در فردوس
مسابقات فوتبال باشگاه های استان به میزبانی تیم
شاهین فردوس از روز گذشته در این شهر آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما این رقابت ها با حضور تیم های
سرخپوشان ،ایرنجوان و پیروزی از بیرجند ،کویر قاین
و شاهین فردوس برگزار می شود.

ورزش
چهارشنبه  ۲۱شهریور  ۲ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۰۷

داخل گود

خراسان جنوبی در اولویت راه اندازی پایگاه قهرمانی

آفتابباالنسژیمناستیکاستانرویتشکپیشرفت
رئیس هیئت ژیمناستیک استان :تعداد بیمه شده های ورزشی این رشته
در شرایط فعلی هزار و  450نفر است
حسین قربانی
ژیمناستیک استان در سال های گذشته با فراز و
فرود بسیاری همراه بود و این امر سبب شده است تا
جایگاه خود را در ژیمناستیک کشور از دست بدهد.
در کنار این امر نبود مربی ژیمناستیک در شهرستان
های استان سبب شد تا فعالیت های کمتری در
این زمینه انجام شود و هر چند در مرکز استان
سالن ورزشی بهاران به عنوان سالن اختصاصی
این رشته در اختیار هیئت ژیمناستیک قرار گرفت
اما مسئوالن سابق فدراسیون ژیمناستیک کشور
با وجود وعده های مطرح شده تجهیزات مورد
نیاز را در اختیار هیئت ژیمناستیک استان قرار
ندادند و این امر مشکالتی برای این رشته ورزشی
به وجود آورد.
 23مهر  96مجمع عمومی ژیمناستیک استان با
حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک کشور تشکیل
شد و «محسن سلیمانی» در این جلسه تاکید کرد که
استعدادهای بسیارخوبی در ورزش ژیمناستیک
استان وجود دارد که باید با تالش مسئوالن مربوط
شکوفا شود .وی در این جلسه تجهیزات را نیاز
ضروری ژیمناستیک استان ندانست و از مربیان
ژیمناستیک خراسان جنوبی خواست تا دانش فنی
خود را افزایش دهند.
تاکنون خراسان جنوبی در چند گزارش وضعیت
ژیمناستیک استان را در دوره های مختلف ریاست
هیئت ژیمناستیک استان بررسی کرده است.
رئیس فعلی هیئت ژیمناستیک استان از اواخر
مهر سال گذشته با رای اعضای مجمع عمومی این
رشته سکاندار ژیمناستیک استان شد تا با انجام
اقدامات فوری ژیمناستیک استان را به جایگاه
گذشته در کشور برگرداند .در ماه های گذشته هر
چند کارهای خوبی در زمینه تامین تجهیزات مورد
نیاز شهرستان ها ،برپایی کالس های مربیگری،
داوری و ...انجام شده است اما به نظر می رسد جای
برگزار نشدن مسابقات استانی و ...در برنامه های
هیئت خالی است تا ورزشکاران این رشته با حضور
در میادین مختلف ورزشی تجربه کسب و بتوانند
آفتاب مهتاب ژیمناستیک استان را در مسیر اصلی
آن هدایت کنند.

• •راه اندازی پایگاه های قهرمانی
تا پایان امسال

رئیس هیئت ژیمناستیک خراسان جنوبی با اعالم
این که راه اندازی پایگاه های قهرمانی مدارس با
هدف شناسایی استعدادها و ارائه آموزش های
الزم به افراد عالقه مند یکی از اولویت های اصلی
فدراسیون است ،می گوید :خراسان جنوبی یکی
از اولویت های ایجاد پایگاه قهرمانی مدارس در
رشته ژیمناستیک در کشور است تا با حضور مربی
و مدرس فدراسیون در استان اقدامات الزم در این
زمینه انجام شود.
«حسین بیابانی» در پاسخ به این سوال که بر
اساس برنامه ریزی انجام شده در فدراسیون ،در
دو سال پنج پایگاه و در سال های آینده نیز 10
پایگاه قهرمانی مدارس راه اندازی خواهد شد و
چه زمانی فعالیت این پایگاه در خراسان جنوبی
آغاز می شود ،می افزاید :بر اساس اطالعاتی که از
سوی فدراسیون در اختیار هیئت قرار گرفته است
تا اواخر امسال فعالیت این پایگاه آغاز می شود و با
توجه به این که در مرکز استان سالن بهاران به عنوان
سالن اختصاصی هیئت ژیمناستیک در اختیار قرار
گرفته است از این سالن برای برنامه های آموزشی
مورد نظر استفاده خواهد شد و برای اسکان مدرس
فدراسیون هم در مدتی که در استان حضور دارد
حداقل باید یک میلیون تومان هزینه و برای پرداخت
حق الزحمه وی پیش بینی الزم انجام شود.

• •کالس های مربیگری و داوری

به گفته وی برگزاری کالس های مربیگری و
داوری از اولویت های اصلی هیئت استان با توجه
به کمبودهای موجود در شهرستان هاست و در این
زمینه چندی پیش کالس مربیگری بانوان از  16تا
 19شهریور و کالس داوری درجه سه ژیمناستیک
هنری بانوان با شرکت  16داور از شهرستان های
بیرجند ،قاینات ،زیرکوه ،سرایان و فردوس در سالن
بهاران بیرجند برگزار شد.
او با اشاره به این که شرط حضور در کالس های
داوری داشتن کارت مربیگری است ،افزود :کسانی

می توانند در این کالس ها شرکت کنند که شرایط
مورد نظر را داشته باشند و در آینده هم این کالس
برای افرادی که نتوانسته اند در این دوره شرکت
کنند برگزار می شود .به گفته وی با توجه به این
که تعداد داوران استان در این رشته کم است باید
داوران خراسان جنوبی برای ارتقای درجه داوری
در کالس های استان های دیگر شرکت کنند.
وی با اعالم این که قبل از این ،دو داور درجه دو و
درجه سه در مرکز استان فعال بودند ،یادآور می
شود :با این که حدود  60مربی آقا و دارای کارت
مربیگری در استان داریم اما حدود 30مربی در این
زمینه فعالیت می کنند و در همه شهرستان ها به جز
درمیان ژیمناستیک بازان بیمه شده داریم.

• • 1450بیمه شده

رئیس هیئت ژیمناستیک خراسان جنوبی که با
 700بیمه شده ورزشی این هیئت را مهر سال
گذشته تحویل گرفته است تعداد بیمه شده های
ورزشی این رشته را در شرایط فعلی هزار و  450نفر
اعالم می کند که رشدی دو برابری دارد و در سال
گذشتههمبیشتربرنامههایهیئتدرمورد افزایش
کمیت فعالیت ها بود و در این زمینه اقدامات خوبی
انجام شد« .بیابانی» با اعالم خبر اجرای سطح بندی
از سوی فدراسیون ژیمناستیک می گوید :برنامه
سطح بندی مربیان را بر اساس برنامه ابالغی از

سوی فدراسیون با حضور سرمربی تیم ملی در
استان با حضور  120مربی برگزار کردیم و تیم
بانوان استان بعد از  12سال به مسابقات اعزام شد.
او افزایش تعداد ورزشکاران بیمه شده این رشته،
افزایش ورزشکاران استان برای عضویت در
فدراسیون ،برگزاری دو جشنواره با هزینه 95
میلیون تومان با همکاری استانداری ،فعال شدن
هیئت در  10شهرستان و ...را از عواملی دانست
که در انتخاب هیئت ژیمناستیک خراسان جنوبی
به عنوان هیئت برتر در ارزیابی عملکرد موثر بوده
است.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه علت برگزار نشدن
مسابقات قهرمانی استان می افزاید :این امر نیاز به
وجود تعدادی داور و مربی در همه شهرستان های
استان دارد که این مهم تاکنون عملی نشده اما پیش
بینی شده است که در دهه فجر امسال مسابقات
قهرمانی استان برگزار شود.
وی با بیان این که رشته ژیمناستیک نیاز به گذشت
زمان دارد تا ورزشکاران این رشته در میادین ورزشی
بتوانند خوب ظاهر شوند از کار در زمینه ورزش
قهرمانی در ژیمناستیک خبر می دهد و یادآور می
شود که از تابستان در بیرجند استعدادیابی این
رشته آغاز شد و قرار است با حضور تیم های استان
های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و کرمان
مسابقات چند جانبه دوستانه برگزار شود.

اجرای طرح ورزشی محله محور ویژه
بانوان در  5شهرستان
حسین قربانی-طرحتطبیقیمحلهمحورویژهبانوان
سالمند ،باردار ،بیماران خاص و جانبازان و معلوالن
در پنج شهرستان اجرا شد .رئیس گروه ورزش بانوان
استان در این باره گفت :طرح تطبیقی محله محور در
بیرجند ،طبس ،قاینات ،سربیشه و درمیان به اجرا
درآمد .سیده «اعظم اسالمی» با اشاره به این که طرح
یادشدهدربیرجندباشرکت 400نفردرپارکوحدت
با اجرای ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی اجرا
شدافزود:پارکبانوانسربیشههم 18شهریورمیزبان
 150شرکتکنندهبود،همچنیندرقاینبابرگزاری
سه همایش پیاده روی در محالت ،دو مسابقه ورزشی
شامل طناب کشی ،پرتاب توپ و نقاشی در پارک امام
علی(ع) و مسابقات دومینو در پارک غدیر این شهر
انجامشد.ویخاطرنشانکرد:درشهرستانطبسنیز
بااجرایمسابقاتفریزبیوپرتابحلقهباحضور250
نفر در محله کوچه پهن طرح به اجرا درآمد و در اسدیه
درمیان هم با اجرای ورزش همگانی ویژه کودکان
بدسرپرستدرجمعی 50نفرهاینکارانجامشد.

دورهمربیگریدرجه 3آمادگی
جسمانیبانوان
کالس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه
بانوانبهمیزبانیقاینآغازشد.
مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان قاینات
به خبرنگار ما گفت :کالس مربیگری درجه سه
آمادگی جسمانی استان به میزبانی قاینات آغاز شد.
به گفته «تقی زاده» این کالس با مجوز رسمی
فدراسیون ورزش های همگانی کشور از دوشنبه
نوزدهمشهریوردرسالنجلساتادارهورزشوجوانان
قاین با حضور دکتر «فریدا صادقی فاضل» از مدرسان
فدراسیون ورزش های همگانی به صورت تئوری و
عملیبهمدتچهارروزبرگزارمیشود.

جشنیبرایموتورسوارانمدالآور
سرایان
جشن تجلیل از موتورسواران قهرمان شهرستان
سرایان در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی با
حضورمسئوالنبرگزارشد.بهگزارشخراسانجنوبی
در این مراسم که «رمضانی» سرپرست اداره ورزش
و جوانان« ،اسحاقی» رئیس هیئت موتورسواری و
اتومبیلرانی ،مربیان ،داوران و زحمتکشان این رشته
حضور داشتند عالوه بر اجرای برنامه های متنوع از
قهرمانانوزحمتکشاناینمسابقاتتجلیلشد.

