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روی خط ورزش

جوانان در راه رقابت هندبال
منطقه ای
زهرایی -رقابتهایهندبالجواناناستانانتخابی
مسابقات منطقه ای برگزار می شود .به گزارش
خبرنگار ما «عربی» دبیر هیئت هندبال استان
گفت :این مسابقات بهمن ماه برگزار خواهد شد .به
گفته وی همچنین تیم اعزامی به مسابقات المپیاد
استعدادهای برتر کشور به مسابقات منطقه ای
خردساالن هم اعزام خواهد شد.

ناجیان غریق به دوره بین المللی
می روند

بیست نفر از آقایان و بانوان استان در دوره نجات غریق
بینالمللی ILSشرکتخواهندکرد.دبیرهیئتنجات
غریق استان به خبرنگار ما گفت :این دوره آموزشی
تاکنونبهصورتمتمرکزدرتهرانبرگزارشدهاستکه
امسالبهصورتمنطقهایخواهدبودوخراسانجنوبی
با استان های خراسان شمالی و رضوی و سمنان در
منطقهشمالشرققرارگرفتهاست.بهگفته«امامداد»
استانهای خراسانجنوبیورضویبرایمیزبانیاین
دورهاعالمآمادگیکردهاندکهبهاحتمالزیادایندوره
آموزشی بهمن ماه در خراسان رضوی برگزار میشود
و شرکت کنندگان به مدت  30ساعت آموزش های
مورد نیاز را فراخواهند گرفت و گواهی این دوره را از
فدراسیونجهانیدریافتمیکنند.

مسابقات پرتاب آزاد ویژه بانوان
در طبس

کمیته مسابقات هیئت بسکتبال طبس در نظر دارد
بهمناسبتچهلمینسالگرد پیروزیانقالباسالمی
مسابقات پرتاب آزاد ویژه بانوان را برگزار کند .رئیس
اداره ورزش وجوانان طبس گفت :مسابقات در رده
سنی آزاد ،جوانان و نونهاالن به صورت زمان دار و
با تعداد مشخص توپ در هر مرحله و یکسان برای
تمام شرکت کنندگان برگزارخواهد شد .به گفته
«قدیمی» این رقابت ها بهمن ماه در ورزشگاه شهید
کاظمیان طبس برگزار می شود و متقاضیان برای
حضور در این رقابت ها به هیئت مراجعه کنند.

برترین مربی سازنده راگبی کشور
از طبس

مربی طبسی به عنوان مربی سازنده راگبی در سال
 97انتخاب شد .به گزارش «خراسان جنوبی» پس از
اعالم رسمی انجمن راگبی کشور «محدثه آتش رز» از
مربیان و ورزشکاران نخبه طبس و اولین بازیکن لیگ
برتری راگبی کشور که تیم راگبی استعداد های برتر
استانرادرالمپیادنخبگانکشوردرگلستانهمراهی
کرد و نتیجه آن کسب مقام ششم کشور و انتخاب
«زهرا شیردل» به عنوان نخبه راگبی استان بود ،به
عنوان برترین مربی سازنده راگبی انتخاب شد.
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خط و نشان مدیر کل برای هیئت دو و میدانی
حسین قربانی – هیئت دو و میدانی از هیئت های
ورزشی است که به دلیل وجود مشکالت خاص
در آن همواره در سال های گذشته با چالش ها و
همچنین حاشیه هایی همراه بوده است به گونه ای
که در جلسه کارگروه تخصصی بررسی ساختاری و
عملکردی این هیئت ،برگزار نشدن جلسات رئیس
هیئت با فعاالن این رشته ،نبود پول برای حفاظت و
نگهداری از زیر ساخت ها ،نگهداری تجهیزات در
انبار ،نبود مربی تخصصی برای پرش با نیزه ،حضور
نداشتن قهرمانان استان در تیم ملی با وجود شرکت
در اردوهای آن ،نبود تعامل هیئت با ادارات ،حمایت
اندک از مربیان و بانوان قهرمان ،بهره نبردن از
پیشکسوتان ،همه کاره بودن هیئت استان در
مسابقات به میزبانی بیرجند و  ...از جمله مواردی
بود که از سوی شرکت کنندگان مطرح شد.به
گزارش خبرنگار ما در این جلسه که پنج ساعت به
طول انجامید مدیر کل ورزش و جوانان بعد از شنیدن
صحبت حاضران در بخشی از صحبت های خود
تاکید کرد :ناهماهنگی در بخش های مختلف این
هیئت موج می زند و ورود هیئت به جزئیات موجب
به وجود آمدن حاشیه های بسیاری شده است؛
و همه مشکالت موجود در هیئت باید در مدت یک
ماه اصالح شود در غیر این صورت تصمیم الزم در
زمینه مدیریت هیئت گرفته خواهد شد.

• •رفع نشدن نواقص

کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان هم به وجود
نواقص در اسناد مالی و  ...این هیئت بعد از گذشت
 9ماه از اعالم بازرسان وزارت برای اصالح آن ،رفع
حاشیه های موجود در هیئت برای فعالیت بانوان در
این رشته و غیر قانونی بودن تمرین ورزشکار خانم
با مربی آقا ،نبود تقویم ورزشی متناسب با فرمت
فدراسیون و اشاره نکردن به استعدادیابی در آن،
فعال بودن تنها چند ماده دو و میدانی از  23ماده

دارد ،افزود :چرا باید در بین  12استان شرکت
کننده در المپیاد ،استان دوازدهم باشیم؟ وی با
اشاره به این که دوران بستن در اتاق ها و منیت
ها تمام شده است و باید از همه فعاالن این رشته و
دانشجویان رشته تربیت بدنی و استادان دانشگاه
برای سامان دادن وضعیت هیئت دعوت شود
تصریح کرد :مدیران هیئت یک ماه فرصت دارند تا
مشکالت موجود را اصالح کنند در غیر این صورت
تصمیم الزم گرفته خواهد شد.

• •شورای رفع اختالفات!

کشوری ،برنامه ریزی برای برپایی مجمع عمومی
هیئت ،تعداد کم مربیان در شهرستان ها و ضرورت
برگزاری دوره های مربیگری ،رها شدن افراد بعد
از استعدادیابی ،نداشتن برنامه در حوزه آسیب
های اجتماعی و  ...اشاره کردند و خواستار رفع آن
شدند.رئیس هیئت دو و میدانی استان نیز گفت:
با نظر شخصی تغییراتی در هیئت ایجاد کردم که
توسط بعضی ،حاشیه ایجاد شد و متهم شدم که چرا
برای جوانان و نوجوانان مسابقه برگزار کرده ام .به
گفته«چاجی» به دلیل این که نایب رئیس هیئت در
جلسه استان کردستان شرکت نکرد هشت میلیون
و  500هزار تومانی که در این جلسه به هیئت های
استان ها پرداخت شد به خراسان جنوبی تعلق
نگرفت .قبل از من هیئت بیرجند فعال نبود و همه
اقدامات توسط هیئت استان مدیریت می شد و در
دوره فعلی ،هیئت بیرجند فعال شد.

• •کمک به شرط اصالح اسناد مالی

مدیر کل ورزش و جوانان هم با تاکید بر این که
کارشناسان و معاون توسعه ورزش اداره کل به

 363کوهنورد دربیرجند فعالاند
 363کوهنورد در شهرستان بیرجند فعالیت
میکنند .رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای
ورزشی بیرجند گفت :کوهنوردان شهرستان 60
درصد آمار کوهنوردان استان را تشکیل می دهند.
«خسروی» با اشاره به فعالیت های انجام شده از
ابتدای امسال ادامه داد :تست کوهنوردی برای
انتخاب تیم برتر با حضور  15نفر ،تست انتخابی
تیم دره نوردی با حضور  18نفر ،پیمایش دره های
سیمک و فوسک در کرمان با تیم  10نفره  ،برگزاری
همایشکوهپیماییخانوادگیبهمناسبتهفتهمعلم

با حضور  80نفر ،برگزاری مسابقه اسکای رانینگ
با حضور  42نفر و صعود باشگاه های کوهنوردی
بیرجند به ارتفاعات باقران با حضور  145کوهنورد
بخشی از فعالیت های انجام شده است .به گفته وی
همچنین برگزاری دوره های آموزشی سنگ نوردی،
کوهپیماییوهمایشهایمتعددکوهپیماییازجمله
فعالیت هاست و در این مدت خانم «آهنی» مدرک
مربیگری کوهپیمایی را کسب کرد و در رقابت های
کشوری جانبازان و معلوالن مقام اول بانوان و چهارم
آقایانمربوطبهورزشکارانبیرجندبودهاست.

وظایف خود در زمینه هیئت دو و میدانی به خوبی
عمل نکرده اند و این موضوع بر مشکالت هیئت
افزوده است گفت :یکی از مشکالت موجود
در ورزش و دیگر حوزه های استان استفاده از
شیوه های اشتباه مدیریتی است که سبب افزایش
حاشیهها شده است .به گفته «سرپرست» در هیئت
دو و میدانی ناهماهنگی بسیار زیادی در بخش های
مختلف آن وجود دارد که سبب افزایش حاشیه ها
شده است و برای کاستن از حاشیه ها نباید هیئت
رئیسه وارد جزئیات شود زیرا ورود به حاشیه ها
عالوه بر این که جذابیتی ندارد سبب افزایش
مشکالت می شود.وی با اشاره به این که در هفت
تا هشت شهرستان پیست دو و میدانی وجود دارد
که با مرمت می توان از این پیست ها استفاده کرد
گفت :باید این هیئت وعده کسب  10مدال در
المپیاد استعدادهای برتر ورزشی سال آینده را
بدهد و تا زمانی که اسناد مالی آن اصالح نشود،
هیچ پولی توسط این اداره کل و فدراسیون به هیئت
دو و میدانی پرداخت نخواهد شد .او با بیان این که
ظرفیت های بسیاری در این رشته در استان وجود

معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان
که در زمینه مشکالت به وجود آمده در این هیئت
مورد خطاب مدیر کل قرار گرفت نیز گفت :دو سوم
وقت ما در این معاونت صرف رفع مشکالت بین
ورزشکاران با هیئت ها می شود و اتاق این معاونت
به شورای رفع اختالفات تبدیل شده است« .مهران
پور» با تاکید بر این که از این به بعد ادبیات گفت
وگویم با هیئت های ورزشی با رعایت همه موارد
اخالقی تغییر می کند ،افزود :با وجود توزیع حدود
سه میلیارد تومان در سال  96بین هیئت های
ورزشی هنوز در جایگاه  31کشور هستیم .نباید
فقط چند نفر در همه برنامه های هیئت از برگزاری
مسابقات ،مربیگری و اعزام حضور داشته باشند
و باید از همه فعاالن این رشته استفاده شود .وی
با طرح این سؤال که چرا در المپیاد استعدادهای
برتر ،ورزشکاران دو و میدانی استان هیچ مدالی
کسب نکردند؟ خاطر نشان کرد :مسئوالن کمیته
ها و شهرستان ها باید بر اساس ضوابط موجود
انتخاب شوند و هر فردی که نمی تواند خود را با
هیئت هماهنگ کند از فعالیت کناره گیری کند.به
گزارش خبرنگار ما در پایان این نشست چند ساعته،
برای اجرا و رفع مشکالت هیئت دو و میدانی 11
مصوبه داشت.

داخل گود

رقابت دوستانه رول بال
عرب نجات -رقابت دوستانه دو تیم رول بال آیسک
و مشهد در سالن ورزشی شهدای آیسک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما این رقابت با نتیجه  ۱۲بر  ۸به
نفع تیم مهمان از مشهد پایان یافت.

همایش خیران ورزش یار در بیرجند
حسین قربانی – همایش خیران ورزش یار کشور در
بیرجند برگزار می شود« .سرپرست» مدیر کل ورزش
و جوانان گفت :در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب در هفت ماه گذشته حدود  40میلیارد تومان
برای ایجاد زیر ساخت های ورزشی استان هزینه شد
که بخشی از آن هزینه کرد  62پروژه خیر ساز است .
به گفته وی از نظر تعداد پروژه های ورزشی خیر ساز
رتبه اول کشور را داریم و بهمن همایش خیران ورزش
یار کشور به میزبانی بیرجند برگزار می شود.

 5بهمن،المپیادخانههایورزش
روستایی
مسابقات المپیاد خانه های ورزش روستایی کشور
پنجم بهمن ماه به میزبانی قاین برگزار می شود.
دبیر هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان
به خبرنگار ما گفت :مسابقات هفت سنگ رده سنی
نوجوانان و جوانان کشور نیز به میزبانی فردوس
با حضور ورزشکاران منطقه چهار کشور از 11
استان برگزار می شود .به گفته «جعفر علی آبادی»
همچنین رقابت های کشتی عشایر کشور با شرکت
 150ورزشکار به میزبانی زیرکوه در دهه فجر
برگزار خواهد شد.

پایان مسابقات کارکنان
دستگاه های اجرایی
مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه های اجرایی،
در هشت رشته ورزشی در دو گروه آقایان و بانوان با
حضور بیش از 46دستگاه اجرایی و 1617ورزشکار
برگزار شد« .صالحه غالمی مقدم»رئیس گروه توسعه
ورزش همگانی و روستایی به خبرنگار ما گفت:
مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه های اجرایی
خراسان جنوبی در رشته های تیمی فوتسال،
والیبال ،بدمینتون ،طناب کشی ،دارت و تنیس
روی میز و در رشته های انفرادی  ،آمادگی جسمانی،
ورزش های زورخانه ای و  ...در سالن های ورزشی
بیرجند در مدت  77روز برگزار شد و تیم ها و نفرات
برتر در هر رشته معرفی شدند.

