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روی خط ورزش

اولین المپیاد استانی استعدادهای
برتر تیراندازی دختران
رحمان – اولین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی
رشته تیراندازی دختران به میزبانی مود برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» 25 ،دختر تیرانداز  12تا
 15سالاستانجمعهگذشتهدراولینالمپیاداستانی
استعدادهای برتر ورزشی به رقابت پرداختند که در
پایان مبینا کامیابی ،سیده فرزانه سرفرازی و ریحانه
علی آبادی اول تا سوم شدند و به  17نفر هم لوح یادبود
و جوایزی اهدا شد .جعفری ،فضائلی و فورگی نژاد
قضاوتاینرقابتهاومحمدناصرسلیمانیناظریآن
را بر عهده داشتند .این رقابت ها با حضور نایب رئیس
هیئت تیراندازی استان ،بخشدار مود و مسئوالن اداره
ورزش و جوانان و  ...برگزار شد.

تیم شنای بانوان کارگران در راه
مسابقه های قهرماني کشور

تیم شنای کارگران استان به مسابقه های شنای
قهرمانی کارگران کشور اعزام می شود.
به گفته «ابوالفضل علیزاده» رئیس هیئت ورزش
کارگران استان ،معصومه کفاشی ،وجیهه سادات
کاتبی و صدیقه علی نژاد؛ اعضای تیم شنای بانوان
کارگر استان را تشکیل می دهند که به سرپرستی
طاهره رحیمی و طی روزهای  27تا  29آبان در مشهد
با دیگر شرکت کنندگان رقابت می کنند .تيم شنای
بانوان کارگر استان با حمايت هیئت ورزش کارگری
به این مسابقه ها اعزام مي شود.

المپیاد فوتبال دختران در بیرجند

مسابقه های المپیاد فوتبال دختران استان به میزبانی
بیرجند با حضور سه تیم بیرجند ،طبس و زیرکوه در
زمین چمن شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد که
بیرجند به مقام قهرمانی رسید .به گزارش «خراسان
جنوبی»،تیممنتخباستاننیزازبینبازیکنانشرکت
کننده در این مسابقه ها توسط استعدادیابان و مربیان
انتخاب می شود و برای حضور قدرتمند در مسابقه
های المپیاد کشوری به این رقابت ها اعزام خواهند
شد .قضاوت این مسابقه ها را خانم ها؛ نصرآبادی،
زهدی ،حسنی و جمالی بر عهده داشتند.

مسابقه های چند جانبه کاراته

مسابقه های چند جانبه کاراته سبک های آزاد در
بیرجند برگزار شد .به گفته «احمدی پیما» رئیس
هیئت کاراته استان ،در این رقابت ها  126کاراته
کای استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی
و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در  21وزن
و در چهار رده سنی با یکدیگر رقابت کردند و در پایان
جواد پوررضایی ،باشگاه یونس احمدی و باشگاه سید
شاهرخ حسینی اول تا سوم شدند.
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داخل گود

استعدادهای نونهال در سربیشه به مصاف هم رفتند

آیندهسازانکشتی رویدایرهطالیی
حسین قربانی
رقابت های کشتی المپیاد استعدادهای استان در
حالیجمعهگذشتهدرسربیشهبرگزارشدکهحضور
نوجوانان ،جوانان و خانواده ها بر گرمی مسابقات
افزوده بود و تماشاگران شهرستان نیز شرکت
کنندگان را به گرمی تشویق کردند.
به گزارش خبرنگار ما ،در جریان این رقابت ها،
اعتراض یکی از مربیان بیرجند به عملکرد کمیته
داوران سبب گرفتن کارت قرمز و اخراج او از سالن
مسابقه ها شد و یکی از داوران نیز از ادامه قضاوت،
کنار گذاشته شد.
توسل به ائمه (ع) ،تشکر کشتی گیران پیروز در پایان
کشتی ها ،اشتباه برخی کشتی گیران در پوشیدن
دوبنده و حضور زود هنگام روی تشک از دیگر
مواردی بود که در این رویداد ورزشی به چشم آمد.
در این دوره از رقابت ها  95کشتی گیر نونهال
استان در دو بخش آزاد و فرنگی شامل  71کشتی
گیر آزادکار و  24کشتی گیر فرنگی کار در  12وزن
از  10شهرستان در قالب مرحله استانی المپیاد
استعدادهای برتر ورزشی در سالن ادب سربیشه
روی تشک رفتند.
«صادق حشمتیان» از آزادکاران طبس بعد از
دریافت مدال برنز این رقابت ها می گوید :با تشویق
دوستانم جذب این رشته شدم و از سالن ورزشی
و امکانات مناسبی برخورداریم و مربی خوبی
داریم .سطح مسابقات عالی بود و فرصت مناسبی
با برگزاری این رقابت ها برای کشتی گیران فراهم
شد تا خود را ارزیابی کنند.

• •داوران تازه کار

رئیس کمیته داوران این رقابت ها و داور بین المللی
کشتی استان هم می گوید :این دوره با حضور
کشتی گیرانی برگزار شد که سال های قبل در تایم
اول رقابت شان به پایان می رسید اما همه در این
دوره از رقابت ها به دلیل این که کار کرده بودند در
تایم دوم هم به مصاف یکدیگر رفتند.
«عقیلی» درباره مشکالت به وجود آمده در زمینه
داوری می افزاید :داوران کشتی هیئت ،تازه کار
هستند و بعضی از آن ها از سال گذشته فعالیت خود
را در این زمینه آغاز کرده اند و تجربه زیادی ندارند.
وقتی داوران اشتباه می کنند با اعتراض مربیان
مواجه می شویم اما با نگاه کردن به فیلم کشتی
ها تصمیم می گیریم و اگر اشتباهی در داوری و
اعالم امتیازها پیش آمده باشد برای اصالح آن

پایان رکاب زنی استعدادها

و در آزاد برای شهرستان دیگری روی تشک کشتی
برود ،می گوید :این می تواند در قالب تفاهم نامه با
هیئت کشتی استان انجام شود اما مربیان دیگر تیم
ها می توانند نسبت به این امر اعتراض کنند.

• •رقابت  95کشتی گیر

اقدام می شود .وی درباره اعتراض مربی بیرجند
که به دریافت کارت قرمز و اخراج از سالن مسابقه
ها و ممانعت از داوری یکی از داوران منجر شد،
خاطرنشان می کند :مربیان پنج ثانیه فرصت برای
اعالم اعتراض خود بعد از امتیاز داده شده توسط
داوران دارند اما مربیان تیم کشتی آزاد بیرجند
بعد از اتمام کشتی اعتراض کردند که به دلیل
دیرهنگام بودن این اعتراض ،برای آن اقدامی
نشد ،البته ممکن است حق هم با مربی باشد اما به
دلیل اطالع نداشتن از قوانین موجود این مشکل
به وجود می آید.

• •میزبانی سربیشه در  2رقابت

رئیس اداره ورزش و جوانان سربیشه هم می گوید:
همزمان با این مسابقه ها ،میزبانی رقابت های
تیراندازی دختران را هم بر عهده داشتیم که ظهر
جمعه در مود پایان یافت.
«هادی ذوقی» می افزاید :همه امکانات و تجهیزات
مورد نیاز برای این رقابت ها آماده و تشک و عوامل
برگزاری رقابت ها توسط هیئت کشتی تامین شد.
به گفته وی ،مسابقات در سطح خیلی خوبی با
حضور قدرتمند کشتی گیران شهرستان های
استان برگزار شد و با توجه به قابلیت موجود در
کشتی سربیشه ،کشتی گیران شهرستان خوب در

،،

رئیس هیئت کشتی استان:
در این رقابت ها 95کشتی
گیر فرنگی و آزادکار در 12
وزن با هم رقابت کردند

این رقابت ها ظاهر شدند و گروه های مختلف مردم
و خانواده کشتی گیران در سالن حضور یافتند
که این حضور در ارتقای کشتی سربیشه بسیار
تاثیرگذار است.
بر این اساس سالن ورزشی رسالت به عنوان سالن
اختصاصی در اختیار کشتی گیران قرار گرفته است
اما در زمینه تجهیزات مورد نیاز کشتی گیران مانند
تشک کشتی و وسایل بدن سازی کمبود داریم تا
جایی که کشتی گیران شهرستان با داشتن نصف
یک تشک در این رقابت ها شرکت کردند.
وی در پاسخ به این که آیا کشتی گیری می تواند در
مسابقات استانی رشته فرنگی برای یک شهرستان

رئیس هیئت کشتی استان هم با اعالم این که
برگزاری سه رویداد مهم مرحله استانی المپیاد
استعدادهایبرترکشتی،رقابتهایپیش کسوتان
کشتی و مرحله کشوری المپیاد استعدادهای
کشتی کشور در سه هفته متوالی انجام می شود،
می گوید :رقابت های مرحله استانی المپیاد کشتی
در دو بخش آزاد با  71شرکت کننده و فرنگی با
 24کشتی گیر در  12وزن و در سه دور به میزبانی
سربیشه برگزار شد.
به گفته «عباس سروری» همه تالش ها بر این بود
تا این مسابقات با کمترین مشکل برگزار شود هر
چند پیش آمدن بعضی از مشکالت جزئی در این
گونه برنامه های گروهی طبیعی است .وی می
افزاید :در بخش فرنگی فقط کشتی گیران بیرجند
و طبس به رقابت پرداختند که در مسابقه های تیمی
بیرجند اول شد و در بخش آزاد هم کشتی گیران
 10شهرستان شرکت کرده بودند که در وزن 35
کیلوگرم بهزاد زیرک (بیرجند) ،امیر اردونی
(نهبندان) و حجت نعمتی (سربیشه) ،در 41
کیلوگرم امین عبداللهی (طبس) ،مصطفی شهابی
(بیرجند) و حیدر کراری (نهبندان) ،در وزن 44
غالمرضا داوری (طبس) ،مهدی دروگر (قاینات) و
موسی درویشی (سربیشه) اول تا سوم شدند.
وی می گوید :همچنین در  52کیلوگرم علی میری
(سربیشه) ،ابوالفضل روشن (طبس) و امین حسین
حسینی (بیرجند) ،در وزن  57هاشم زنگویی
(بیرجند) ،علیرضا زارع نژاد (قاینات) و زمانی
(طبس) ،در  62کیلوگرم امیر حسن حسن زاده
( قاینات) ،امیر حسین اسالم دوست (خوسف) و
شهرام پرورشی (شوسف) ،در وزن  67محمد رضا
زنگویی ( بیرجند) ،علیرضا اردنی (سربیشه) و
محمد حسین عبدی ( نهبندان)  ،در  75کیلوگرم
حسین فرخ نیا (طبس) ،در وزن  85رضا زینلی
(سربیشه) و علیرضا قربانی (بیرجند) و در 100
کیلو گرم مصطفی گوژیان (بیرجند) ،مهدی پهلوان
(خوسف) و مهدی کشتی (نهبندان) عناوین برتر را
کسب کردند .در این بخش تیم های بیرجند ،طبس
و سربیشه اول تا سوم شدند.

حسینی -مسابقه های دوچرخه سواری استعداد
های برتر استان با معرفی نفرات برتر در قاین پایان
یافت .رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گفت:
این رقابت ها در چهار رده سنی  12تا  15سال ،در
دو بخش دختران و پسران و در سه آیتم؛ تایم تریل
انفرادی ،مهارت و کوهستان برگزار شد.
به گفته «علوی» ،در پایان این رقابت ها نتایج زیر به
دست آمد :متولدان  :1382فائزه مصطفی پور،
سعید دولت آبادی و محمد اعیانی هر سه از قاین اول
تا سوم .متولدان : 1383علی اکبر بهزادی فر از
بیرجند ،ایمان زراعتکار از قاین و سعید خداشناس
از بیرجند .متولدان 1384 :ابوالفضل چوپانی،
ابوالفضل محمدی و امیر حسین خزایی هر سه از
بیرجند و متولدان  :1385امیر علی بیدسکی از
بیرجند ،مهدی یعقوبی و امیر نیک رو از قاین.
در بخش دختران متولد  :1382ملیکا و مبینا
سادات موسویان از قاین و فاطمه سادات پردل از
بیرجند .متولدان  :1383سارا حیدری از قاین و
بهاره مسیح از بیرجند .متولدان  :1384هستی
زربان از بیرجند .متولدان :1385مریم محمودی
از بیرجند ،نازنین سادات ایوب نژاد و نازنین زهرا
آریا نسب از قاین.

برترین های پینگ پنگ بانوان

رقابت های پینگ پنگ آزاد بانوان استان ،اعزامی به
رقابت های کشوری با معرفی نفرات برتر پایان یافت.
رئیس هیئت پینگ پنگ استان گفت :در پایان این
رقابتهاکهباحضور 10بازیکنازشهرهایبیرجند،
طبس ،خضری دشت بیاض و سربیشه انجام شد،
فرانک زردست عنوان قهرمانی را به دست آورد،
عسل ایوبی دوم شد و عنوان سوم مشترک به ستایش
کشهانی و کوثر کفاش رسید.
به گفته «حمیدی» ،نفرات برتر به مسابقه های
کشوری که طی روزهای هفتم تا نهم آذر در مشهد
برگزار می شود ،اعزام می شوند.

کاراته کای خراسان جنوبی
به تیم ملی راه یافت

بانوی کاراته کای خراسان جنوبی به تیم ملی کاراته
آزاد بانوان ایران راه یافت.
رئیس هیئت کاراته استان گفت« :زهرا سادات
بنایی» در مسابقه های انتخابی تیم ملی کاراته
سبک های آزاد بانوان که در سالن کیانیان تهران
برگزار شد ،در وزن منهای  60کیلوگرم با غلبه بر
حریفان مطرح کشوری به تیم ملی راه یافت .به گفته
«احمدی پیما» عالوه بر این طاهره حقگو و طاهره
بخشی در وزن های منهای  60کیلوگرم و به عالوه
 60کیلوگرم ،موفق به کسب عنوان سوم شدند.

