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روی خط ورزش

تعلل بعضی ادارات ورزش و جوانان
در توزیع تجهیزات ژیمناستیک
حسین قربانی – بعضی از ادارات ورزش و جوانان
شهرستان ها از توزیع تجهیزات رشته ژیمناستیک
ممانعت کردند.
رئیس هیئت ژیمناستیک استان به خبرنگار ما گفت:
 95میلیون تومان تجهیزات رشته ژیمناستیک
با همکاری استانداری برای رونق این رشته در
شهرستان ها خریداری شد و بین هیئت های
ژیمناستیک 11شهرستان توزیع شد.
به گفته «بیابانی» مشکلی که در این زمینه به وجود
آمد این است که اعتبار مورد نظر به جای این که در
اختیار هیئت ژیمناستیک استان قرار گیرد به اداره
کل ورزش و جوانان پرداخت شد و هیئت استان فقط
بر انجام این کار نظارت داشت و بعضی از ادارات
ورزش و جوانان شهرستان ها به بهانه این که رشته
ژیمناستیک سالن اختصاصی ندارد این تجهیزات
را در اختیار هیئت های ژیمناستیک قرار ندادند و
مجبور شدیم از طریق اداره کل ورزش و جوانان استان
در این زمینه اقدام کنیم.

معرفی برترین های ورزش «دوتا دوتا»
مسابقات ورزش «دوتا دوتا» از سری رقابت های رشته
های ورزش الکترونیک در استان برگزار و تیم های
برتر مشخص شدند.
«علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های ورزشی
استان به خبرنگار ما گفت :از سوی کمیته ورزش
های الکترونیک استان و با همکاری هیئت انجمن
های ورزشی استان و گیم نت های جزیره و اسپکتر
مسابقات ورزش های رایانه ای در رشته «دوتا دوتا»
با حضور شش تیم برگزارشد و بعد از برپایی مسابقات
گروهی این مسابقات وارد مراحل حذفی شد که
در پایان امیر حسین رحیمی ،فرزاد رحیمی ،و علی
حسینی تیم اول شدند و بهزاد بزرچی ،نوید عثمانی،
مهدی آری ،امیر حسین اصغری و علی جوانمرد به
عنوان تیم دوم معرفی شدند.

جشنواره دارت مادر و دختر
جشنواره دارت با حضور مادران و دختران در بیرجند
برگزار شد.
به گزارش خراسان جنوبی در پایان حمیده شجاع
و هدی شجاع مقام اول و مریم یعقوب نژاد و ریحانه
ایروانی عنوان دوم را کسب کردند و گروه های سیده
فهیمه موسوی و فاطمه زنگویی و فاطمه پاک و زینب
مودی به طور مشترک سوم شدند.

ورزش
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داخل گود

گزارشی از برگزاری رقابت های هاکی منطقه دو کشور در بیرجند

شروعخوبهاکیاستان،یکقهرمانیویکنایب قهرمانی
رئیس هیئت هاکی استان :بضاعت استان نسبت به قبل
خیلی بهتر شده است و چند بازیکن خراسان جنوبی مورد
توجه ویژه نماینده فدراسیون قرار گرفتند
سید حسین حسینی
نونهال هستند و اولین حضور خود در رقابت های
منطقه ای را تجربه می کنند اما این باعث نمی شود
که از تالش باز بمانند و تمام سعی خود را به کار می
گیرند که اسیر نام حریف نشوند.
بارها با همکاری خوب خود تا نزدیکی دروازه حریف
به پیش می روند اما تجربه کم تر آن ها از یک سو و
حضور بازیکنان قوی و باتجربه در تیم حریف باعث
می شود که این حمله ها به نتیجه نرسد .اما نکته در
خورتوجهایناستکهتادقیقهآخرازتالشوکوشش
باز نمی مانند .در این بین مربیان و استعدادیاب ها
نیز به خوبی آن ها را زیر نظر دارند.

• •رقابت هایی در سه بخش

سالنشهیدینقاسمیبیرجندطیروزهایگذشته
شاهد برگزاری جشنواره هاکی سالنی پسران
منطقه دو بود.رقابت هایی که هاکی بازان استان
برای اولین بار حضور در آن را تجربه می کردند .این
رقابت ها در سه بخش هاکی دو نفره  ،هاکی سه نفره
و مینی هاکی(پنج نفره) برگزار شد.
وقتی برای تهیه گزارش وارد سالن می شویم ،رقابت
های مینی هاکی بین خراسان جنوبی و سمنان در
حال برگزاری است.
تیمقدرتمندوباسابقهسمنانیکبرصفرازخراسان
جنوبیپیشافتادهاست،امانونهاالنکمتجربهولی
با انگیزه تیم استان لحظه ای از تالش باز نمی مانند
و نیمه اول بازی با همین نتیجه به پایان می رسد.
در نیمه دوم هر دو تیم تالش زیادی برای رسیدن به
دروازه حریف انجام می دهند ،اما تجربه بیشتر تیم
سمنان و این که از چند بازیکن با سابقه حضور در
اردوهای تیم ملی بهره می برد ،باعث می شود که در
نهایت بازی را  4بر صفر از آن خود کند.

• •شناسایی دو پدیده استان

نماینده فدراسیون و مسئول کمیته مدارس هاکی
کشور در حاشیه برگزاری رقابت ها به خبرنگار ما
می گوید :در مجموع این جشنواره در چهار منطقه
و در سه سطح هاکی دو ،سه و مینی هاکی برگزار
می شود ،که در این شرایط در حال ارزیابی و گزینش

استعداد ها برای معرفی به اردوهای تیم ملی و
پرورش آن ها هستیم.سید «یدا ...قیاسیان» که در
کمیته استعدادیابی فدراسیون هم عضویت دارد،
می افزاید :ما به دنبال این هستیم که سطح فنی
استعدادهای شناسایی شده را با استفاده از مربیان
با تجربه و سطح باالی خودمان ارتقا دهیم چون
هاکی ایران به خصوص هاکی سالنی سابقه زیادی
دارد که هفت دوره قهرمانی آسیا از جمله آن است و
سال گذشته هم با لیاقت تمام موفق به کسب عنوان
سوم جهان شدیم و فدراسیون در این گونه رقابت ها
به دنبال پشتوانه سازی برای تیم های ملی است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد استعدادهای
خراسان جنوبی خاطر نشان می کند :با این که
شاهد برگزاری اولین دوره رقابت های هاکی در
خراسان جنوبی هستیم ولی عملکرد بچه ها خوب
بود  ،دربخش هاکی دو ،قهرمان شدند در هاکی سه
نایب قهرمان و در مینی هاکی البته مقامی کسب
نکردندچوناستانهایدیگرخیلیبیشترکارکرده
بودند و الگوهای تیم ملی دارند.
وی ادامه می دهد :اطمینان دارم این استان هم در
صورت تربیت بازیکنان فنی و حرفه ای به راحتی
خواهد توانست در کشور خود را نشان دهد.
به گفته وی دو بازیکن خراسان جنوبی «نیما کاسه
سنگی» در رده  9ساله ها و «نیما ناصری» در 10
ساله ها دارای استعداد فوق العاده ای هستند که در
صورت توجه و حمایت می توانند جزو بهترین های
این رشته در کشور باشند.

• • 75بیمه شده ورزشی

رئیس هیئت هاکی استان هم می گوید  :جشنواره
فرهنگی و ورزشی هاکی منطقه دوی پسران کشور
با حضور پنج تیم خراسان جنوبی ،رضوی ،گلستان،
مازندران و سمنان در بیرجند برگزار شد.
سید «علی اصغر طهماسبی» می افزاید :این رقابت
ها در سه سطح هاکی دو که با دو بازیکن انجام می
شود ،هاکی سه که سه بازیکن و مینی هاکی که پنج
بازیکن در آن حضور دارند برگزار شد.

اولین کارگاه آموزشی توسعه فوتبال
روی میز
رحمان –اولینکارگاهآموزشیتوسعهفوتبالرویمیز
استاندربیرجندبرگزارشد.
«علیرضا علیزاده »رئیس هیئت انجمن های ورزشی
استان به خبرنگار ما گفت  :اولین کارگاه آموزشی
توسعهورزشفوتبالرویمیزبههمراهبیاننکاتفنی
ویژهورزشکارانمنتخبلیگدستهاولکشورباحضور
«داورینیا»مدرسارشداینرشتهدرخانهفوتبالروی
میزمجموعهوالیتبیرجندبرگزارشد.

اجرایطرحملی«پارکگام»
درخوسف

وی در مورد شرایط فنی تیم های خراسان جنوبی
خاطر نشان می کند :خوشبختانه با این که شاهد
برگزاری اولین دوره مسابقات هاکی در استان
هستیم هاکی بازان از شرایط خوبی برخوردار
هستند و بضاعت استان نسبت به قبل خیلی بهتر
شده است و چند بازیکن خراسان جنوبی مورد توجه
ویژه نماینده فدراسیون قرار گرفتند.
به گفته وی دو پدیده از تیم استان هم توسط نماینده
فدراسیون معرفی شدند.
وی در مورد مرحله بعد این رقابت ها با بیان این که
مسابقات مناطق دیگر هم با فاصله چند روز در دیگر
نقاط کشور برگزار می شود می گوید :تیم های برتر
هر منطقه به مرحله نهایی راه خواهند یافت که پس
از برگزاری رقابت های این مرحله قهرمان کشور
در هر سطح انتخاب خواهد شد .وی در مورد تعداد
بیمه شدگان رشته هاکی در استان هم اظهار می
کند:زمانیکهمسئولیتهیئترابرعهدهگرفتم9 ،
نفر بیمه شده در این رشته داشتیم که با اقداماتی از
جمله معرفی این رشته در رسانه ها در پایان سال96
این تعداد به  75نفر افزایش یافت که  50نفر مربوط
به بانوان و 25نفر هم آقایان هستند.

• •آموزش رایگان

«طهماسبی» با اشاره با جایگاه هاکی ایران که در
آخرین مسابقات جهانی در آلمان مقام سوم را کسب
کرده است ،خاطر نشان می کند :به دنبال این
هستیمکهجایگاههاکیخراسانجنوبیرادرکشور
تثبیت کنیم و برای این کار از هیچ تالشی فرو گذار

نکرده ایم به عنوان مثال هر اقدامی که تاکنون برای
آموزش بازیکنان در نظر گرفته شده است از وسایل
بازی گرفته تا سالن و مربی و ....همه به صورت
رایگان تامین شده است و بازیکنان هیچ وجهی را
پرداخت نمی کنند.
به گفته وی حتی مواردی بوده که به علت شرایط
اقتصادی بازیکن حق بیمه او هم از سوی هیئت
پرداختشدهاستتاهیچهزینهایبردوشخانواده
ها گذاشته نشود .وی ادامه می دهد  :در حال حاضر
دو سالن در اختیار داریم که بازیکنان به صورت
رایگان از آن استفاده می کنند.
وی در خصوص شرایط آموزش در این رشته هم می
گوید :سال گذشته یک دوره کالس مربیگری درجه
سه هاکی برگزار شد که  10نفر موفق به اخذ کارت
مربیگری شدند که البته برخی ادامه ندادند و شاید
بخشی از آن هم به ضعف هیئت برگردد.
به گفته وی قبل از این بیشتر در قاین این رشته
فعال بود ولی در حال حاضر در بیرجند و زیرکوه
هم فعالیت انجام می شود و هر شهرستانی هم که
تمایل داشته باشد آماده همکاری برای گسترش
اینرشتههستیم.ویباابرازرضایتازنتایجبهدست
آمده برای استان می افزاید  :در پایان این رقابت
ها در هاکی دو  ،خراسان جنوبی عنوان قهرمانی
را کسب کرد ،در هاکی سه بعد از خراسان رضوی
نایب قهرمان شدیم و در مینی هاکی هم تیم های
گلستان ،سمنان و خراسان رضوی رتبه های اول تا
سوم را کسب کردند.

طرح ملی «پارک گام» با پیاده روی بانوان و مسابقات
ورزشی در خوسف برگزار شد .به گفته «زحمت کش»
مسئولروابطعمومیادارهورزشوجوانانخوسفبا
هدف اجرای این طرح ملی  ،صد نفر از بانوان خوسف
یکمسیرسهکیلومتریراپیمودندوبعدازانجامورزش
گروهی صبحگاهی به قید قرعه به تعدادی از بانوان
شرکت کننده جوایزی از سوی هیئت ورزش های
همگانیخوسفاهداشد.

صدنفردرجشنوارهورزشهای
همگانیدرمیان
جشنوارهورزشهایهمگانیویژهخانوادههادراسدیه
برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
شهرستان درمیان جشنواره ورزش های همگانی
ویژه خانواده ها در بوستان شهر اسدیه به مناسبت روز
خانوادهباحضوربیشاز 100نفرازاهالیشهراسدیه
برگزارشد.دراینجشنوارهمسابقاترشتههایدارت،
طناب زنی و طناب کشی در دو گروه بانوان و آقایان
برگزارودرپایانبهنفراتبرترجوایزیاهداشد.

«مهساکدخدا»درفهرست
تیمملیوالیبال
«مهساکدخدا»ملیپوشبیرجندیدرفهرستتیمملی
اعزامیبهمسابقاتوالیبالبانوانآسیاقرارگرفت .به
گزارش خراسان جنوبی فهرست بازیکنان تیم ملی
والیبالبانوانایرانبرایحضوردرتایلندمشخصشد
و«مهساکدخدا»والیبالیستبانویبیرجندیبراساس
اعالم فدراسیون والیبال کشور از سوی کادر فنی تیم
برایحضوردرمسابقاتتایلندانتخابشد.

