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روی خط ورزش

دور رفت نیمه نهایی لیگ یک
فوتسال

دور رفت مسابقات مرحله نیمه نهایی لیگ یک
فوتسال استان برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما،
«علیانی» مسئول کمیته فوتسال استان گفت :در
این مرحله تیم شهید ناصری بیرجند در مقابل رویال
هلدینگ سرایان به تساوی دو بر دو در سرایان رضایت
داد و پیشگامان بیرجند پنج بر سه از سد زغال سنگ
طبس گذشت .به گفته وی ،دور برگشت این رقابت
ها پایان هفته جاری در بیرجند برگزار خواهد شد.

انتخابی نیمه ماراتن بانوان
رقابتهایانتخابیدوینیمهمارتنبانواناستانبرای
حضور در رقابت های کشوری جزیره هرمز در بیرجند
برگزارشد.بهگزارشخبرنگارما،دراینرقابتهاباوجود
اطالعرسانی،ازشهرستانهافردیاعالمآمادگینکرده
بود و سه ورزشکار بیرجندی حضور داشتند که در پایان
هاجر راضی و زینب السادات حسینی ،برای حضور در
رقابتهایکشوریانتخابشدند.

برترین های فوتبال دستی

زهرا قربانی – با این که عالقه مندان زیادی به
این رشته ورزشی پر هیجان و نشاط آور جذب شده
اند و تیم های فوتسال رده های مختلف سنی در
بیشتر نقاط استان شکل گرفته است و مسابقات
لیگ در برخی شهرستان ها و لیگ دسته اول در
استان دنبال می شود اما کمبودها و کاستی ها
سرعت پیشرفت این رشته ورزشی را گرفته است
طوری که بسیاری از فعاالن این رشته از وضعیت
موجود رضایت کامل ندارند و از برخی کمبودها
در این رشته ورزشی صحبت می کنند.یکی از
مربیان فوتسال طبس از فراهم نبودن زیرساخت
ها برای این رشته ورزشی در استان گالیه میکند
و میگوید :استانداردهای الزم در سالن های
ورزشی رعایت نشده است و بیشتر سالن ها از
امکانات مورد نیاز نظیر اسکوربورد بی بهره است
و از لحاظ سرمایش و گرمایش هم شرایط خوبی
ندارد .به گفته «نیک ذات» ،همچنین زمان برگزاری
مسابقات استانی مشخص نیست و در این زمینه بی
برنامگی هایی وجود دارد که نیاز است مسئوالن در
این زمینه پیگیری کنند .یکی از فوتسالیستهای
درمیان که هفت سال است در این رشته توپ
میزند نیز به کمبود تجهیزات مورد نیاز اشاره
میکند و از نبود حمایت ها از طرف مسئوالن
استانی گالیه دارد و از آن ها می خواهد حداقل
توجهی به این شهرستان محروم و در حال پیشرفت
داشته باشند چرا که ورزشکاران بدون هیچ حامی
مالی در استان می درخشند.

• •سالن های تمرینی

اولینهفتهمسابقاتفوتبالرویمیزبیرجندبامعرفی
برترین ها به کار خود پایان داد .به گفته «علیرضا
علیزاده» رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان،
به همت هیئت انجمن های ورزشی بیرجند مسابقات
فصل زمستان فوتبال روی میز بیرجند آغاز شد و در
اولین هفته این مسابقات احسان نقنجی ،امیر مهدی
حیدری و محمد مرتضایی فرد اول تا سوم شدند.

رقابت های بلندقامتان طبس
رقابت های والیبال طبس یادواره سرداران و دو هزار
شهید استان در سالن شهید االهی این شهر پیگیری
شد .به گزارش خبرنگار ما ،در سه دیدار برگزار شده
تیم های مخابرات ،شبکه بهداشت و درمان و ورزش
و جوانان با نتیجه دو بر صفر از سد تیم های حمل و
نقل جاده ای دیهوک ،ناحیه مقاومت بسیج سپاه و
شهرداری گذشتند.

مسئول برگزاری مسابقات فوتسال بشرویه هم
با تاکید بر این که سالن های شهرستان تمرینی
است و شرایط الزم برای برگزاری رقابت ها ندارد،
میگوید :دو سالن در مرکز شهرستان در اختیار
اداره ورزش و جوانان قرار دارد که یکی قدیمی
است و ابعاد آن استاندارد نیست و بعدی هم شرایط
مطلوب برای برگزاری رقابت ها ندارد و همچنین
سالن آموزش و پرورش برای فوتسال مناسب
نیست« .سلیمی» با اشاره به این که بیشترین
استقبال در مسابقات از رشته فوتسال است ،ادامه
می دهد :رقابت های شهرستانی در سطح اداره ها،
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فوتسال در مستطیل کمبودها

بهمن؛ بیرجند میزبان گوش
• •وعده ها

لیگ ،جام رمضان و مناسبت های مختلف برگزار
می شود اما تیم های شرکت کننده در این رقابت
ها با مشکل هزینه ها و کمبود امکانات و تجهیزات
دست و پنجه نرم می کنند.وی ادامه میدهد :با
توجه به مسافت طوالنی شهرها در استان و نبود
حامی مالی قوی در شهرستان ،شرکت تیم ها
در رقابت های استانی هم با مشکالت زیادی
روبه روست .وی به این نکته هم اشاره می کند که
همیشه بر توسعه فوتسال بانوان تاکید می شود
اما شرط اولیه که داشتن مربی تخصصی است در
شهرستان فراهم نیست.

• •نبود حامی مالی

رئیس هیئت فوتبال درمیان هم با اشاره به ضعف
زیرساخت ها برای توسعه فوتسال می گوید :با
توجه به محرومیت شهرستان در زمینه حامی مالی،
تیم های ورزشی با چالش جدی رو به رو هستند
طوری که بیشتر هزینه های پوشاک و رفت و آمد را
ورزشکاران پرداخت می کنند« .مصطفایی» ادامه
می دهد :با وجود استقبال زیاد اما تعداد سالن ها
در شهرستان کم است و جوابگوی نیاز ورزشکاران
نیست .به گفته وی ،با همه مشکالت ،امسال با
کمک هایی از طرف دهیاری ها رقابت های لیگ
یک و دو فوتسال شهرستان در حال برگزاری است
و طرح های استعدادیابی ویژه بانوان و آقایان هم
برگزار شده است که افراد مستعد در برنامه های

خدمتی:فهرست نهایی مسافران هند مشخص نیست
زهرایی – اسامی نهایی تیم تفنگ اعزامی به رقابت
های جام جهانی هند هنوز مشخص نیست« .نجمه
خدمتی» ملی پوش تیرانداز استان که این روزها در
اردوهای آمادگی تیم ملی تفنگ برای اعزام به جام

داخل گود

جهانی تیراندازی و مسابقات توزیع سهمیه المپیک
 2020به سر می برد به «خراسان جنوبی» گفت:
تمرینات تحت نظر کادر فنی برگزار میشود و تا
این لحظه اسامی نهایی تیم تفنگ برای شرکت در

استانی نیز شرکت کرده اند.

• •توجه به فوتبال!

یکی از فعاالن فوتسال در بیرجند می گوید :بیشتر
باشگاه ها به فوتبال توجه دارند و کمتر در فوتسال
سرمایه گذاری می کنند« .کوزه گران» با اشاره
به مقام سوم تیم اعزامی به رقابت های المپیاد
کشوری و وجود استعدادهای زیاد از باشگاه ها می
خواهد شرایط فعالیت فوتسالیست ها را همزمان با
فوتبال فراهم کنند.
وی با اشاره به نبود سالن اختصاصی فوتسال در
مرکز استان می گوید :امسال رقابت های جام
رمضان برنامه ریزی و هماهنگی های مورد نیاز
هم انجام شد اما زمان برگزاری رقابت ها ،مدیر
سالن این فضا را به بهانه ای که به فرد دیگری اجاره
داده است از واگذاری آن اجتناب کرد و تمام برنامه
ها به هم ریخت .وی که از حمایت های ورزش و
جوانان رضایت دارد ،ادامه می دهد :در بیرجند
حامی مالی موقت که به صورت مقطعی از تیم
ها حمایت کند وجود دارد اما حامی مالی دایمی
نداریم.یکی از بانوان مربی این رشته نیز با اشاره
به نبود فضای اختصاصی می گوید :سالن های
موجود در شهر بیرجند زمان های نامناسب را به
بانوان اختصاص می دهد .به گفته «خواجوی»،
استعدادیابی انجام و تیم ها تشکیل شده است اما
فضا برای تمرین نداریم.
جام جهانی هند از طرف فدراسیون مشخص نشده
است .به گفته وی ،مسابقات جهانی تیراندازی و
کسب سهمیه المپیک از دوم اسفند ماه در هند آغاز
میشود .به گزارش خبرنگار ما ،این ورزشکار پر
افتخار استان عصر جمعه در مرحله چهارم مسابقات
آزاد تفنگ بادی کشور پس از حسنا توتون چی بر
سکوی دوم تفنگ بادی بزرگ ساالن ایستاد.

مسئول کمیته فوتسال استان نیز با اشاره به جلسه
هیئت فوتبال با حضور مدیر کل ورزش و جوانان می
گوید :در این جلسه مشکالت این رشته نیز مطرح
و وعده هایی در زمینه رفع برخی از مشکالت داده
شد .به گفته «علیانی» ،در این جلسه قرار شد در زمینه
تجهیز سالن ها به اسکوربورد و استفاده از این ابزار در
سالن های مجهز به آن نیز اقدام شود .وی با اشاره به
برگزاری دوره های مربیگری فوتسال در استان می
افزاید :از ابتدای سال 96چهار دوره مربیگری بانوان
و چهار دوره مربیگری آقایان و یک دوره مربیگری
سطح یک آسیا برگزار شد اما هنوز در شهرستان هایی
مثل درمیان و بشرویه با کمبود مربی تخصصی رو به
رو هستیم که برای رفع این مشکل هم پیشنهاد شد با
حمایت اداره کل ورزش و جوانان دوره هایی به صورت
منطقه ای و با کاهش هزینه ها برگزار شود چرا که بر
این اعتقادیم تا مشکل مربی و آموزش رفع نشود نمی
توان فعالیت موثری در این رشته داشت .وی ادامه می
دهد :همچنین قول حمایت از قهرمان بانوی استان
برای شرکت در مسابقات کشوری نیز داده شد و در
بخشآقایانهمدرخواستحمایتبهورزشوجوانان
ارائه شد تا این اتفاق برای آن ها نیز رخ دهد.

• • 400فوتسالیست

وی با اشاره به حضور  400فوتسالیست سازمان
دهی شده در استان می گوید :با تمام مشکالت
موجود فعالیت ها در این رشته ادامه دارد طوری
که رقابت های لیگ دسته اول استان در رده
بزرگ ساالن و لیگ دسته یک و دو در شهرستان
درمیان دنبال می شود و قرار است رقابت های رده
های پایه استان هم بهمن ماه برگزار شود .وی با
اشاره به حضور نماینده خراسان جنوبی در رقابت
های کشوری رده های مختلف می افزاید :نخل
طالیی طبس امسال با درخشش در لیگ مناطق
کشور ،جواز حضور در لیگ دسته یک نوجوانان
را به دست آورد .وی ادامه می دهد :در مسابقات
لیگ دسته اول بزرگ ساالن استان هشت تیم در دو
گروه چهار تیمی از شهرستان های بیرجند ،طبس،
فردوس ،سرایان ،بشرویه و درمیان به صورت رفت و
برگشت با یکدیگر رقابت می کنند.

شکسته های نوجوان کشور

حسین قربانی – مسابقات کشتی آزاد و فرنگی
نوجوانان کشور بهمن ماه به میزبانی بیرجند
برگزار می شود« .عباس سروری» رئیس هیئت
کشتی استان به خبرنگار ما گفت :مسابقات کشتی
نوجوانان کشور در دو بخش آزاد و فرنگی با حضور
 26تیم از  13استان از دوم تا پنجم بهمن ماه در
بیرجند برگزار خواهد شد.

توقف ورزشکار استان در یک
هشتم ورزش های رایانه ای
اولین تیم ورزش های رایانه ای استان در رشته
 2019پی اس مسابقات قهرمانی کشور ،انتخابی
تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی چین شرکت
کرد که ورزشکار استان در یک هشتم این رقابت ها
متوقفشد.رئیسکمیتهورزشهایرایانهایاستان
به «خراسان جنوبی» گفت :این تیم شامل ابوالفضل
گنجی از بیرجند و سجاد زمانی از طبس بود .به گفته
«سجاد معینی» ،این مسابقات از بیستم دی ماه در
شهر آفتاب تهران آغاز شد و در مرحله گروهی 128
نفر از برترین های کشور حضور داشتند که در روز اول
 64نفر حذف شدند و ورزشکاران استان بدون باخت
به مرحله حذفی راه یافتند .وی ادامه داد :در مرحله
حذفی «زمانی» در بازی اول شکست خورد و «گنجی»
حریف خود را شکست داد و در یک شانزدهم هم برد و
در یک هشتم به حریف خود باخت داد .بر اساس این
گزارش«سجاد معینی» رئیس کمیته ورزش های
الکترونیک استان در این مسابقات قضاوت کرد.

جست وجو در کوهستان
دودورهکالسجستوجودرکوهستانتوسطهیئت
کوهنوردی بیرجند برگزار شد .به گزارش خبرنگار
ما ،در این دوره آموزشی  20کوهنورد آموزش
های مورد نیاز را زیر نظر «جاللی فراهانی» مدرس
فدراسیون کوهنوردی فرا گرفتند.

آموزش هندبال در بیرجند
کارگاه آموزشی هندبال در بیرجند برگزار شد .به
گزارش خبرنگار ما ،در این دوره آموزشی  60نفر از
مربیان تربیت بدنی آموزش و پرورش حضور داشتند و
آموزش های مورد نیاز را زیر نظر «رسول عربی» مربی
و داور درجه یک هندبال استان فرا گرفتند.

