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روی خط ورزش

کالس نیازسنجی در ورزش
دوره آموزشی نیازسنجی در ورزش به مدرسی دکتر
«ایمان صفایی» ویژه کارشناسان ورزش اداره کل و
اداره های ورزش و جوانان استان برگزار شد .

هم اندیشی بانوان باشگاه دار قاینات
هم اندیشی بانوان باشگاه دار قاینات برگزار شد« .تقی
زاده» مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان قاینات به
خبرنگار ما گفت 13 :آبان با حضور رئیس اداره ورزش
و جوانان و حجت االسالم طاهری رئیس هیئت ورزش
های همگانی ،جلسه هم اندیشی بانوان باشگاه دار
برگزار شد.
در این جلسه برنامه ریزی برای مسابقات آمادگی
جسمانی بین باشگاه های شهر انجام و مقرر شد یک
روز در هفته ،ورزش همگانی در سالن غدیر قاین برای
بانوان به صورت دوره ای توسط مربیان برگزار شود.

برنامه ریزی مسابقات سنگ نوردی
جلسه برنامه ریزی مسابقات سنگ نوردی المپیاد
استعدادهای برتر خراسان جنوبی به میزبانی قاینات
برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» این رویداد
ورزشی در دو بخش پسران و دختران شنبه  19آبان
در دیواره سنگ نوردی سالن شهید امین زاده قاین
برگزار می شود.
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داخل گود

محک شطرنج بازان در یک رقابت استانی

پسران جودوکار روی تاتامی می روند
مسابقات انتخابی جودوی پسران استان برای حضور
در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد .به گفته «نیما
تاجریزی» سرپرست هیئت جودوی استان ،مسابقات
جودوی پسران برای حضور برترین ها در مسابقات
قهرمانی کشور شنبه نوزدهم آبان ماه در ورزشگاه
آزادی بیرجند برگزار می شود .منتخبان استان در
چهل و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور که از
 23تا  27آبان ماه در مشهد برگزار می شود به رقابت
با دیگر شرکت کنندگان خواهند پرداخت.

ورزش

حسین قربانی
کیش و مات ،پایان کار شرکت کنندگانی است که
از شهرستان های استان در قالب هشت تیم گرد
هم آمدند تا در مسابقات انتخابی استعدادهای
برتر المپیاد دانش آموزی در تاالر شطرنج بیرجند
با هم رقابت کنند.
تقابل رخ به رخ  62شطرنج باز سبب ایجاد شور و
هیجان در نوجوانان و جوانان دختر و پسر شرکت
کننده در این رقابت ها شد.
بعضی از آن ها برای اولین بار است که با پیمودن
مسافت طوالنی از شهرستان خود را به مرکز استان
رسانده اند تا استعدادهایشان را در مصاف با دیگر
رقبا محک بزنند و با انتخاب به عنوان نفرات برتر
موفق به حضور در اولین دوره مسابقات المپیاد
استعدادهای برتر ورزشی رشته شطرنج کشور به
میزبانی گیالن شوند.
با قرار گرفتن شطرنج بازان پشت میزهای شطرنج؛
سکوت بر سالن مسابقات حاکم می شود تا شرکت
کنندگان بتوانند با تمرکز به رقابت بپردازند و
ساعتی بعد مسابقات دور اول به پایان می رسد و
اشک و لبخند شرکت کنندگان بر چهره ها نقش
می بندد.

• •استقبال کم

یکی از شطرنج بازان درمیان می گوید :در
شهرستان مکان اختصاصی برای بازی نداریم و در
مدرسه شطرنج بازی می کنیم و من در مسابقات
دانش آموزان شهرستان اول شدم و از این رشته
به دلیل نبود امکانات در درمیان استقبال زیادی
نمی شود.
به گفته «احمد ساالری» فعالیت در این رشته با
توجه به این که شطرنج نیاز به تمرکز فکری دارد
تاثیر زیادی در درسش داشته و بهتر توانسته است
با صبر مشکالت را تحمل کند.
یکی از شطرنج بازان پایه نهم بیرجند می گوید :به
دلیل این که از نظر جسمی مشکل دارم؛ والدینم
مرا تشویق کردند که در رشته شطرنج فعالیت کنم،
از شش سالگی در این رشته فعالم و دو سال است
که به شکل حرفه ای تمرین می کنم و در مسابقات
حضور می یابم و با حضور در مسابقات دانش آموزی
زنجان و خرم آباد در میز خودم چهارم شدم.
سید «مهدی اسالمی» با بیان این که امکانات این
رشته در بیرجند عالی است ،خاطرنشان می کند:

قهرمانانتفکربرتر

،،

باشگاه برای حضور شطرنج
دوره های آموزشی برگزار
بازان در تمرینات و مسابقات
شده در بیرجند تا حدی مفید
استفاده می کنیم.
است و از آن زمان به بعد باید
به گفته «قاصری» حدود
این دوره ها با حضور مربیان
 10میز شطرنج ،پنج ساعت
کشوری برگزار شود و در در بیرجند ،تاالر شطرنج
و تعدادی مهره و  ...تنها
این زمینه یک دوره آموزشی
با ظرفیت  80نفر از
امکاناتی است که در اتاقی در
توسط مربی از مشهد برگزار
امکانات و تجهیزات خوبی اداره ورزش و جوانان قاینات
شد.
برای استفاده ورزشکاران
به گفته وی ارتقای شطرنج برخوردار است و در همه
قرار دارد و بیشتر از فضاهای
استان به شرکت در
مسابقات روزهای هفته در دو بخش
بخش خصوصی برای
استانی و کشوری وابسته
خواهران و برادران دوره
برگزاری مسابقات استفاده
است.
می شود ،البته رئیس هیئت
های آموزشی برگزار و
شطرنج استان وعده داد که
• •تنها امکانات قاینات
روز پنجشنبه هر هفته
در صورت داشتن برنامه در
رئیس هیئت شطرنج قاینات
با برگزاری مسابقات به
طول سال مساعدت خواهد
هم با تاکید بر این که بیشتر
کرد.
هیئت های ورزشی استان نفرات برتر هر رده سنی
وی با اشاره به این که از
از نظر امکانات و فضاهای هدایایی تقدیم می شود
تشکیل هیئت این شهرستان
ورزشی ضعیف هستند،
هشت سال می گذرد و از
می گوید :با وجود این که
نونهال تا پیش کسوت در
استعدادهای بسیاری در این
این رشته فعالیت می کنند
شهرستان در رشته شطرنج
وجود دارد اما سالن اختصاصی نداریم و از حدود می افزاید :حتی در مسابقات شهرستان افرادی
هشت سال قبل باشگاه شطرنج رخ به رخ توسط از مشهد ،خواف و  ...شرکت می کنند و در میان
یکی از فعاالن این رشته راه اندازی شد و بیشتر ورزشکاران زیر  10و  12سال رتبه های کشوری
از امکانات و همچنین حمایت مالی مسئول این داریم .

اعزام  12خلبان به دوره آموزشی

رئیس هیئت شطرنج بیرجند نیز استقبال
خواهران و برادران را از فعالیت در این رشته خوب
اعالم می کند و می گوید :برگزاری مسابقات
المپیاد در رده سنی  12تا  15سال زمینه پرورش
پشتوانه های خوب برای آینده شطرنج استان
می شود.
عالوه بر این جام شطرنج نوروز هم که چند سالی
است در بیرجند برگزار می شود در ارتقای سطح
شطرنج استان با توجه به حضور تعدادی از استادان
و شطرنج بازان مطرح کشور در این رقابت ها تاثیر
دارد.
«بصیرت» می افزاید :یکی از مهم ترین مشکالت
ما در این رشته نبود حامی مالی است که همین
امر سبب می شود نتوانیم شطرنج بازان را با هزینه
هیئت استان به مسابقات کشوری اعزام کنیم،
این در حالی است که چند بار از کسانی که می
توانستند ما را در این زمینه کمک کنند دعوت
کرده ایم اما تاکنون در جذب حامی مالی موفق
نبوده ایم.

• •کمبود فضای اختصاصی

رئیس هیئت شطرنج استان با اشاره به این که
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی برای
اولین بار در کشور برگزار می شود تا افراد منتخب
در رقابت های کشوری شرکت کنند می گوید :این
امر سبب ارتقای سطح همه رشته های ورزشی و
این مسابقات در رده سنی  13تا  15سال برگزار
می شود و نفرات اول هر تیم آذر ماه در گیالن به
رقابت می پردازند.
به گفته «جعفری» جز زیرکوه؛ در همه شهرستان ها
هیئت شطرنج تشکیل شده است و شطرنج بازان با
وجود کمبود فضای اختصاصی فعالیت می کنند.
وی می افزاید :در بیرجند ،تاالر شطرنج با ظرفیت
 80نفر از امکانات و تجهیزات خوبی برخوردار
است و در همه روزهای هفته در دو بخش خواهران
و برادران دوره های آموزشی برگزار و روز پنجشنبه
هر هفته با برگزاری مسابقات به نفرات برتر هر رده
سنی هدایایی تقدیم می شود.
او به این نکته هم اشاره می کند که با توجه به
استعدادهای بسیار در این رشته ،در صورت حمایت
مالی و فراهم شدن فضای مناسب در شهرستان
ها شطرنج بازان استان می توانند بیش از گذشته
در رقابت های کشوری بدرخشند و برای خراسان
جنوبی افتخارآفرینی کنند.

حسین قربانی –  12خلبان استان به دوره ارتقای
درجه های آموزشی گلستان اعزام شدند.
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار
ما گفت :کمیته ورزش های هوایی هیئت انجمن
های ورزشی استان با همکاری باشگاه هوایی
ققنوس خلبانان منتخب استان شامل مهدی هادی
نیا ،محمد ساالری ،سمیه زنگویی ،احمد آزاد ،رضا
هادی نیا ،ایمان دالور ،مهدی زابلی ،تهمینه کیانی،
آریانفر ،محمدباقر امین زاده ،امیر احمدی و میثم
کیانی را برای ارتقای درجه های آموزشی خلبانی
به اردوی تمرینی در سایت پروازی رامیان گلستان
اعزام کرد.
به گفته «علیرضا علیزاده» این خلبانان از  15تا 18
آبان ماه تمرینات پروازی را زیر نظر استاد «فیضی»
در این سایت انجام می دهند.

معرفی بوکسورها برای حضور
در المپیاد استعدادها
بوکسورهای برتر استان برای حضور در رقابت های
المپیاد استعدادهای برتر کشور معرفی شدند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،بوکسورهای برتر
استان شامل امیر حسین صفرزاده ،علی ناصح،
ارسالن مودی ،ابوالفضل زنگنه ،علیرضا عباسی،
حسین عباسعلی زاده ،امیرحسین نوروزی ،امید
مهدیان و محمد حسین مهدی نیا در مسابقات
المپیاد استعدادهای برتر کشور شرکت می کنند.

اسکیت بازان سرایان
در پیست تمرین
تیم منتخب اسکیت سرعت سرایان تمرینات خود را
برای کسب آمادگی و شرکت در رقابت های المپیاد
استعدادهای ورزشی برتر کشور انجام می دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
سرایان ،برنامه های تمرینی تیم منتخب المپیاد
ورزشی نخبگان برای آمادگی هر چه بیشتر
ورزشکاران این رشته در سرایان به شکل منظم
برگزار و پس از انتخاب سه اسکیت باز پسر و دو
اسکیت باز دختر از سرایان در ترکیب تیم منتخب،
تمرینات این ورزشکاران در فضای باز زیر نظر مربیان
شهرستان انجام می شود.
بر اساس اعالم هیئت اسکیت استان دیگر اسکیت
بازانی که جواز حضور در تیم استان را کسب نکرده
اند ،می توانند رکورد مورد نظر را تا هفته آینده در
تمرینات به دست آورند تا به تیم استان دعوت شوند.

