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«خدمتی» دراردویتیم ملی

مشاوره ورزشی

 5فایده ورزش درسرما
در زمستان بیشتر افراد عالقهای به ورزش کردن ندارند و به
دلیل سرمای هوا بیشتر دوست دارند که در خانه باشند .با
این وجود بهتر است بدانید که ورزش در سرما فواید زیادی
دارد و به سالمت جسم و روح کمک میکند.
سوزاندن کالری
به گزارش «بیتوته» ،سرما سبب میشود که انرژی بیشتری
برای افزایش دمای بدن مصرف شود .یک استاد علم
حرکت شناسی در این باره میگوید :اگر در سرما ورزش
کنید  ۱۰تا  ۴۰درصد بیشتر کالری میسوزانید.
افزایش قدرت استخوان ها
معموال افراد در زمستان در خانه میمانند در صورتی که اگر
در فضای باز ورزش کنید ویتامین  Dبیشتری در بدن تولید
خواهد شد که سبب قدرتمند شدن استخوانها میشود.
افزایش سالمتی
معموال تصور میشود که قرار گرفتن در هوای سرد سبب
افزایش احتمال سرماخوردگی و آنفلوآنزا میشود اما این
تصور غلط است و ورزش در هوای سرد و آزاد باعث افزایش
کارایی سیستم ایمنی بدنی میشود.
بهبود بخشیدن روحیه
افراد زیادی در زمستان روحیه خوبی ندارند و احساس
افسردگی میکنند .قدم زدن و ورزش کردن در هوای سرد
میتواند روحیه افراد را بهبود بخشد.
افزایش کیفیت ورزش
مطالعات مختلف نشان داده است که ورزش در فضای باز
و در طبیعت نسبت به ورزش در باشگاه نتیجه بهتری دارد.
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موتورسواری روی پیست اما و اگرها

خبر ویژه

«نجمه خدمتی» ملی پوش تیرانداز استان به همراه 10
ورزشکار دیگر از روز گذشته در اردوی تیم ملی حضور
یافت .به گزارش خبرنگار ما ،این مرحله از اردوهای
آمادگی تیم ملی تیراندازی به منظور حضور موفق در رقابت
های جام جهانی تیراندازی و مسابقات توزیع سهمیه
المپیک  2020برگزار می شود که ورزشکاران تا 20
بهمن ماه تحت نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.
بر اساس این گزارش مسابقات جهانی تیراندازی و کسب
سهمیه المپیک از دوم اسفند ماه در هند آغاز میشود .این
گزارش حاکی است که در آخرین خبرها از «نجمه خدمتی»
ورزشکار پر تالش استان این ملی پوش بعد از رکوردشکنی
در هفته چهارم لیگ برتر بانوان توانست در هفته پنجم این
رقابت ها هم عملکرد خوبی داشته باشد .در این دوره از
رقابت ها که با حضور شش تیم و به میزبانی تیم نزاجا در
سالن  80خط مجموعه ورزشی آزادی پیگیری شد ،با
برگزاری فینال تفنگ بادی ،نجمه خدمتی از مقاومت ،اول
شد ،آرمینا صادقیان از نزاجا بر سکوی دوم ایستاد و الهه
احمدی از مقاومت عنوان سومی را به خود اختصاص داد.
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ورزش

حسین قربانی – اتومبیل رانی و موتورسواری
از رشته های مهیج ورزشی است که رده های
مختلف سنی به ویژه نوجوانان شور و اشتیاق
بسیاری برای فعالیت در آن دارند .از ابتدای
تشکیل خراسان جنوبی ،این رشته فراز و
فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است.
موتورسواران شهرستان های بیرجند ،سرایان و
قاینات از پیست موتورسواری بهره می برند و هر
چند هنوز به دلیل فراهم نشدن همه زیرساخت
ها مشکالتی وجود دارد اما فعاالن این رشته
ورزشی از امکانات موجود نهایت استفاده را
میبرند و توانسته اند با حضور در مسابقات
قهرمانی کشور مقام های ارزنده ای از آن خود
کنند .در بیرجند هر چند از مدت ها پیش پیستی
برای موتورسواری با امکانات محدود ایجاد شد
اما آرزوی دیرینه ورزشکاران این رشته احداث
پیست استاندارد بود تا بهتر بتوانند به ورزش
مورد عالقه خود با بهره گیری از زیرساخت
های مورد نیاز بپردازند .با واگذاری زمین
شش هکتاری توسط ورزش و جوانان به هیئت
موتورسواری و اتومبیلرانی بیرجند ،اقدامات
اولیه برای احداث پیست استاندارد آغاز شد تا
 100موتورسوار بیرجندی راحت تر بتوانند به
این ورزش بپردازند.

• •پیست ناقص امیرآباد

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان
درباره آخرین وضعیت ساخت پیست در مرکز
استان گفت :سال  91با همکاری موتورسواران
بیرجندی و دهیاری امیرآباد و چند دستگاه
اجرایی ،فاز اول پیست بیرجند به مساحت حدود
یک هکتار شروع شد و با توجه به این که در قالب
سه فاز باید ساخته شود هنوز تکمیل نیست.
به گفته «رضا ستوده» ،از سال  95با تشکیل
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی بیرجند پیست

امیرآباد تحویل هیئت بیرجند شد تا فازهای
بعدی آن توسط این هیئت اجرا شود .همچنین
در زمان مدیر کل سابق ورزش و جوانان ،پیگیر
احداث پیست دوم بیرجند در زمین های متعلق
به ورزش و جوانان در کنار ورزشگاه غدیر بیرجند
بودیم تا این که این امر عملی شد و زمین مورد
نظر در اختیار هیئت قرار گرفت و از آن زمان
با تشکیل هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی
بیرجند این زمین برای احداث پیست استاندارد
موتورسواری تحویل هیئت شهرستان شد تا با
همکاری دستگاه های اجرایی و خیران احداث
آن آغاز شود و هیئت استان هم نظارت بر انجام
این کار را بر عهده دارد.

• •نیاز  500میلیون تومانی

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی
بیرجند هم با بیان این که برای احداث پیست
استاندارد با توجه به نوسانات قیمت ها در
ماه های گذشته حدود  500میلیون تومان
نیاز است ،گفت :اقدامات اولیه برای انجام

مسابقات تنیس خاکی بانوان
مسابقات تنیس خاکی قهرمانی بانوان بیرجند در زمین تنیس
خاکی این شهر برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این
دورهازرقابتهادالوریان،خورشیدیوعبداللهیاولتاسومشدند.

صدرنشینی بانویکاراته کا درسوپر لیگ
زهرا سادات بنائی کاراته کای استان که هم اکنون به عضویت
تیم کاراته پارس آمود تهران درآمده است ،در مسابقات سوپرلیگ

این کار در پیست مورد نظر انجام شده است
و در چند هفته گذشته جمعه ها از  10صبح
موتورسواران با حضور در آن به موتورسواری
می پردازند و شهروندان هم می توانند شاهد
فعالیت موتورسواران باشند« .محمد اکبری»
با قدردانی از اداره ورزش و جوانان شهرستان،
افزود :برای تکمیل این پیست باید هزینه های
مورد نظر در اعتبارات عمرانی سال  98پیش
بینی شود تا بتوانیم با توجه به وعده رئیس
کمیته موتورکراس فدراسیون ،میزبانی رقابت
های کشوری را در این پیست داشته باشیم .وی
با تاکید بر این که برای ارتقای این رشته ورزشی
تکمیل زیرساخت ها ضروری است ادامه داد:
امیدواریم با راه اندازی این پیست ،قهرمانان
این رشته ورزشی در مرکز استان برای انجام
تمرینات خود مجبور به عزیمت به شهرهای
دیگر استان از جمله قاین و سرایان نباشند.

• •طرح استعدادیابی

به گفته وی در برنامه های امسال هیئت ،اجرای

کاراته آزاد بانوان کشور در دور اول و همچنین در دور دوم با غلبه
بر حریفان خود در صدر جدول ایستاد .به گزارش خبرنگار ما،
دور بعدی این مسابقات  25بهمن در تهران برگزار خواهد شد.

نیمه دوم بهمن،لیگ سرعت اسکیت
رحمان  -اولین دوره لیگ سرعت اسکیت نیمه دوم بهمن
برگزار می شود .رئیس هیئت اسکیت استان به خبرنگار ما
گفت :ثبت نام برای شرکت در اولین دوره مسابقات لیگ سرعت
اسکیت از  25دی ماه آغاز و به دلیل درخواست ورزشکاران،
اسکیت شهرستان ها تا پنجم بهمن ماه تمدید شد .به گفته

طرح استعدادیابی موتورکراس ،اندروکراس
و اتومبیلرانی پیش بینی شده است .وی ،با
بیان این که به شکل حرفه ای  15موتورسوار
آقا و در مجموع حدود  100موتورسوار در
بیرجند فعالیت می کنند افزود :بعد از هشت
سال مسابقات اتومبیلرانی اساللوم بانوان در
بیرجند برگزار شد که با استقبال بسیار خوب
بانوان همراه بود و در این ماه هم برای اولین بار
مسابقات اتومبیلرانی اساللوم آقایان برگزار
می شود .وی خاطرنشان کرد :در سال های
گذشته به دلیل نبود زیرساخت ،بعضی از
موتورسواران موتورهای خود را فروختند که
با توجه به افزایش قیمت ها اگر فردی بخواهد
فعالیت خود را در زمینه موتورسواری آغاز کند
فقط برای خرید موتور باید  70تا  80میلیون
تومان بپردازد و عالوه بر این هزینه نگهداری
این موتورها هم زیاد است.

• •قیر رایگان

رئیس اداره ورزش و جوانان بیرجند هم با بیان
این که با همکاری دستگاه های اجرایی از جمله
راه و شهرسازی و شهرداری بیرجند و تعامل
های انجام شده و کمک خیران امیدواریم
پیست استاندارد موتورسواری بیرجند در
زمینی به مساحت شش هکتار احداث شود،
افزود :مقدمات اولیه برای تمرین موتورسواران
در این پیست انجام شده است و با پیگیری های
انجام شده امیدواریم بتوانیم احداث این پیست
را به عنوان پروژه های عمرانی سال  98تعریف
کنیم .به گفته «بازیار» ،پیگیری برای تامین
قیر رایگان این پیست با همکاری نمایندگان
مجلس انجام شد و نماینده شهرستان های
بیرجند ،درمیان و خوسف از این پیست بازدید
کرد و از نزدیک در جریان چگونگی احداث آن
قرار گرفت.

«حسن شبانی» ،به دلیل تمدید ثبت نام برای حضور در لیگ
اسکیت ،این رقابت ها در رده های سنی نونهاالن ،نوجوانان
و جوانان نیمه دوم بهمن ماه برگزار می شود و عالقه مندان به
حضور در این رقابت ها به شکل تیمی از شهرستان های استان
باید برای ثبت نام اقدام کنند.

برترین های خال سیاه
رقابت های دارت در بیرجند با معرفی برترین ها در دو بخش
آقایان و بانوان برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این رقابت
ها الیاس ایزدی و فروزان زارعی قهرمان شدند.

داخل گود

پدران گود در آیین ملی
زهرایی  -هفت نفر از پیش کسوتان ورزش زورخانه ای و کشتی
پهلوانی استان در دومین آیین ملی «پدران گود» در مشهد مقدس
به عنوان پایتخت معنوی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی حضور
یافتند .به گزارش خبرنگار ما ،مهدی قمری رئیس هیئت ورزش
زورخانهایوکشتیپهلوانیاستانبههمراهحسن خونیکی،خلیل
کریمیان ،حسن صولتی ،سید عباس دلباز ،احمد نادی مقدم و
علی اکبر درستکار در این آیین حضور دارند .بر اساس این گزارش،
در این آیین ملی که تا فردا سوم بهمن ماه ادامه دارد بیش از 220
پیش کسوت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی حضور دارند و
برگزاری همایش و هم اندیشی کهنه سواران ،بزرگان و دلسوزان
این رشته ملی ،نشست روسای هیئت های استانی ،برگزاری اولین
نشست تخصصی شورای عالی پیش کسوتان ورزش زورخانه ای و
کشتی پهلوانی و  ...از دیگر برنامه های این آیین ملی خواهد بود.

دانشگاه بیرجند،میزبان والیبال منطقه ای
کارکنان

صبا -رقابت های والیبال کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی منطقه 9کشور هفته آینده به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار
می شود .معاون تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند گفت:
این رقابت ها در روزهای هشتم تا  12بهمن ماه برگزار خواهد شد.
«زهره حسن پور» افزود :در رشته های پینگ پنگ ،بدمینتون،
فوتسال آقایان و دارت و آمادگی جسمانی بانوان هم تیم های
ورزشی دانشگاه به سمنان ،مشهد و سبزوار اعزام می شوند .به
گفته وی ،تیم های غریق نجات دانشجویان دختر و پسر و دوچرخه
سواری دختران دانشگاه بیرجند هم تا پایان هفته جاری به رقابت
های قهرمانی کشور که در شهرهای تهران و قزوین برگزار می شود،
اعزام می شوند.

گروه بندی لیگ دسته اول والیبال
گروه بندی مسابقات لیگ دسته یک والیبال استان اعالم شد .به
گزارش خبرنگار ما ،تیم های علوم پزشکی 04 ،بیرجند ،خوسف،
باشگاه زاور و رعد پدافند در گروه «الف» و تیم های طبس ،فردوس،
بشرویه ،قاین و سرایان در گروه «ب» قرار گرفته اند و دور جدید
این رقابت ها از این هفته با برگزاری دیدارهای مرحله رفت این
مسابقات آغاز خواهد شد.

چاله های ورزش هوایی به گوش مسئوالن
رسید

رحمان -خلبان «مهدی هادی نیا» مسئول باشگاه هوایی بیرجند
که برای شرکت در کالس آموزش مربیگری پاراگالیدر به تهران
سفر کرده بود ،در دیدار با «بختیاری» دبیر انجمن ورزش های
هوایی کشور ،مشکالت این رشته در خراسان جنوبی را با او در
میان گذاشت و از او درخواست کمک برای رفع آن کرد .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،دبیر انجمن ورزش های هوایی کشور هم در
این دیدار خواستار رعایت موارد ایمنی در پروازهای خراسان
جنوبی شد.

