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توقف  04مقابل شهرداری فریدون کنار

سومین امتیاز
در پنجمین دیدار!

مربی تیم  : ۰۴تیم شهرداری فریدون کنار تیمی بود که با  9امتیاز در رده سوم
جدول قرار داشت و چون نمی خواست از کورس باالی جدول باز بماند با تمام
قوا به میدان آمده بود
سید حسین حسینی -تیم فوتبال مرکز آموزش 04
امام رضا(ع) در پنجمین دیدار خود در رقابت های
مرحله اول لیگ دسته سه کشور ،در برابر مهمان
خود شهرداری فریدون کنار با نتیجه یک بر یک
متوقف شد.
در این دیدار که در ورزشگاه  15هزار نفری غدیر
بیرجند برگزار شد ،تیم  04در حالی به مصاف حریف
رفت که از چهار بازی قبلی خود با کسب دو تساوی و
دو شکست در جایگاه سوم و نماینده مازندران با 9
امتیاز در رده سوم جدول گروه قرار داشت.

• •دو گل در  2دقیقه

به گزارش خبرنگار ما در حالی که شروع بازی با
بازیکنان تیم مهمان بود ،آن ها توپ را بعد از چند بار
پاسکاری در همان دقیقه اول بازی به گل برتری خود
تبدیل کردند.
بازیکنان تیم  04که بعد از این گل باید بازی را شروع
می کردند ،با چند بازیکن به سمت دروازه حریف
رفتند که در نتیجه آن و بعد از سرنگون شدن یکی از

مهاجمان این تیم در محوطه جریمه تیم شهرداری
فریدون کنار ،داور بازی اعالم ضربه پنالتی کرد که
این ضربه توسط بازیکنان  04به گل مساوی تبدیل
شد.
دو تیم که در دومین دقیقه بازی یک بر یک مساوی
شده بودند در ادامه بازی و تا پایان نیمه اول ،بازی
درگیرانه ای را به نمایش گذاشتند که بیشتر در میانه
میدان در جریان بود.
بازیکنان  04که بعد از جذب چند بازیکن جدید و با
گذشت چند هفته کمی هدفمندتر و حساب شده تر
بازی می کردند ،در نیمه دوم تالش خود را برای به
ثمر رساندن گل افزایش دادند ولی با توجه به این که
تیم مهمان هم نمی خواست جایگاه سوم جدول خود
را به سادگی از دست بدهد ،هر دو تیم چند موقعیت به
دست آوردند که نتوانستند از آن بهره ببرند.

• •اعتراض به داوری

در حالی که در بسیاری از صحنه ها قضاوت داوران
خراسان رضوی این دیدار اعتراض هر دو تیم را به

بانکی های طبس در رقابت دارت

رحمان  -مسابقات دارت کارکنان بانک های طبس
برگزار شد.
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار
ما گفت :به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی و
ورزش مسابقات دارت ویژه کارکنان بانک های (دولتی
و خصوصی) طبس برگزار شد.
به گفته علیرضا علیزاده این رقابت ها با حضور  15نفر
به شکل گروهی و حذفی برگزار شد .
در پایان این رقابت ها سید محمد کاظم هاشمی ،جواد
سابقی و عباس رخ افروز از بانک های رسالت ،ملت و
انصار طبس به ترتیب اول تا سوم شدند.

دنبال داشت یک اتفاق سبب شد که همه بازیکنان،
کادر فنی و نیمکت نشینان تیم  04به شدت به داور
اعتراض کنند ،در این صحنه بازیکن  04با خطای
بازیکن شهرداری به شدت سرنگون شد و داور اعالم
خطا کرد ولی با این که دست در جیب برده بود از
دادن کارت زرد به بازیکن خطاکار که یک کارت زرد
دیگر هم دریافت کرده بود خودداری کرد.
در ادامه تیم شهرداری فریدون کنار در جریان یکی
از ضد حمالت خود در دقیقه  65بازی توسط یکی
از بازیکنان صاحب موقعیت مناسبی شد ولی ضربه
مهاجم این تیم که از باالی سر دروازه بان به سوی
دروازه فرستاده شده بود توسط دفاع  04از روی خط
دروازه برگشت.
به گزارش خبرنگار ما هر چند در  20دقیقه پایانی
بازی حمالت  04محسوس تر شده بود ولی بازیکنان
این تیم از موقعیت های پیش آمده به خوبی استفاده
نکردند.
در دقیقه  85بازی ضربه کاشته ای از پشت محوطه
 18قدم نصیب بازیکنان  04شد که با ارسال خوب

درخشش سوارکاران

دو سوارکار استان در مسابقات اسب سواری خراسان
رضوی درخشیدند.
به گزارش خراسان جنوبی  ،هادی حاجی زاده از
بیرجند با اسب وای وای با مربیگری امیر رعیت مقام
اول کورس اسب سواری خراسان رضوی را کسب
کرد.
این رقابت ها در دومین روز از هفته تربیت بدنی و
ورزش با حضور هشت راس اسب از نژاد دوخون و
تروبرد و  ۹نژاد ترکمن و عرب برگزار شد.
در پایان این مسابقات «احمد سبزبان» با اسب ترکمن و
با مربیگری «مهدی قمی» از بیرجند سوم شد.

همراه بود اما بازیکنان نتوانستند از آن به خوبی
استفاده کنند .در آخرین دقیقه بازی روی همکاری
خوب بازیکنان  04مهاجم این تیم بعد از این که با کار
تکنیکی خود چند مدافع حریف را جا گذاشت ،توپ
را به روی دروازه شهرداری ارسال کرد که بازیکنان
 04از این توپ هم نتوانستند استفاده کنند تا بازی با
همان نتیجه یک بر یک پایان یابد.

• • 2نیمه متفاوت

مربی تیم  04بعد از پایان بازی به خبرنگار ما گفت:
بازی در واقع دو نیمه متفاوت داشت ،با توجه به این
که اولین گل بازی را در دقایق ابتدایی بازی دریافت
کردیم ،این موضوع تاثیر منفی روی بازیکنان ما
گذاشت و در نیمه اول ،بازی چندان خوبی را از آن
ها ندیدیم ولی با صحبت هایی که در بین دو نیمه
شد بچه ها در نیمه دوم هماهنگ تر و هدفمندتر
بازی کردند و در چند موقعیت گل روی دروازه حریف
ایجاد کردند.
«کوثری» افزود :تیم مقابل هم تیمی بود که با  9امتیاز

هفت سنگ بازی در قاین

مسابقات بومی و محلی در شهرستان قاینات برگزار
شد.
مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان قاینات به
خبرنگار ما گفت :مسابقات بومی و محلی به مناسبت
هفته تربیت بدنی و ورزش در سه رشته هفت سنگ،
دال پالن و تیر و کمان سنتی برگزار شد.
به گفته «تقی زاده» ،این رقابت ها در سالن عفاف قاین
با شرکت  40ورزشکار انجام شد.
وی افزود  :در پایان و در مجموع امتیازات تیم نوغاب
حاجی آباد اول وتیم اسفشاد دوم شد و تیم اسالم آباد
«الف» نیز مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.

در رده سوم جدول قرار داشت و چون نمی خواست از
کورس باالی جدول باز بماند با تمام قوا به میدان آمده
بود .وی درباره روند حرکتی تیم هم گفت :سه هفته
پیاپی است که در برابر سه تیم قدرتمند نتیجه مساوی
کسب می کنیم .در دیدار اول برابر نماینده بندر گز،
صدرنشین گروه نتیجه مساوی کسب کردیم ،هفته
گذشته در تهران در برابر مقاومت این شهر هم به
تساوی رسیدیم و مقابل تیم شهرداری هم که در رده
سوم قرار دارد یک امتیاز گرفتیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد بازیکنان بومی
درون زمین هم تصریح کرد :در جمع  11بازیکن
اصلی دو نفر و روی نیمکت هم هفت بازیکن بومی
داریم.
وی در زمینه داوری بازی هم گفت :این موضوع که
داور برای بازیکن خاطی دست در جیب کرد و کارت
درآورد ولی وقتی دید بازیکن کارت زرد دارد دوباره
کارت را در جیب گذاشت ،چه می توان گفت؟ ولی
اگر بچه های ما قدر موقعیت ها را می دانستند نیازی
به این صحبت ها هم نبود.

 15گل در اولین هفته لیگ قاینات

اولین هفته مسابقات لیگ فوتبال قاینات گرامی
داشت هفته تربیت بدنی و ورزش (جام مقاومت) به
یاد شهید مدافع وطن «علی غالمی» با برگزاری سه
بازی به اتمام رسید.
به گفته «علی آبادی» رئیس هیئت فوتبال شهرستان
قاینات در هفته اول مسابقات والیبال لیگ این
شهرستان  ،تیم طالی سرخ هفت بر یک از سد لوازم
ورزشی کویر گذشت ،فوالد نیمبلوک دو بر یک مقابل
شهرداری نیمبلوک پیروز شد و تیم اتحاد بزن آباد
نیزسه بر یک تیم شهید قوی آرین شهر را شکست داد
و ادامه این رقابت ها در هفته دوم پیگیری می شود.

5شمشیرباز در راه اصفهان
تیم شمشیربازی استان برای حضور در
مسابقات جایزه بزرگ اسلحه اپه ،به استان
اصفهان اعزام می شود .به گفته «قالسی
مود» رئیس هیئت شمشیر بازی استان  ،تیم
شمشیربازیخراسانجنوبیشاملحمیدرضا
رزاقی ،محمد عارف دانشمند ،نیما نخعی،
مبینغفاریوعلییوسفیدومآبانبرایحضور
در این رقابت ها راهی اصفهان خواهند شد.

 2مدال برای باستانی
حسینی« -حسین بیدختی» در مسابقات
ورزش باستانی امید کشور مدال طال و برنز
را از آن خود کرد .به گزارش خراسان جنوبی،
«حسین بیدختی» تنها شرکت کننده استان
در مسابقات کشوری امید که به میزبانی
اردبیل برگزار شد در رشته کباده مدال طال
و در کشتی پهلوانی مدال برنز این رقابت ها
را از آن خود کرد تا با کارنامه ای درخشان به
خراسان جنوبی برگردد.

دارت در دانشگاه آزاد اسالمی

مسابقات دارت بانوان گرامی داشت هفته تربیت
بدنی و ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند
برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی»مسابقات دارت با
همکاری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بیرجند ویژه بانوان این دانشگاه برگزار شد.
در پایان این دوره از مسابقات «زینب علیزاده» اول شد.
این دوره از رقابت ها با هدف ایجاد نشاط و پویایی در
بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند برگزار
شد و به مناسبت های مختلف در آینده این رقابت ها
برگزار خواهد شد.

