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مسابقه وزنه برداران هم استانی با سیستان و بلوچستان دیدنی شد

رقابتی تماشایی

رئیس فدراسیون در مجمع سالیانه:
مجمع اسکواش استان
راه به جایی نمی برد

حسین قربانی -مجمع سالیانه هیئت اسکواش استان پنج
شنبه گذشته با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد اما سکوت
اعضای هیئت و طرح ناچیز مطالبات از سوی آن ها سبب شد تا
رئیس فدراسیون لب به گالیه باز کند و مجمع را خسته بداند و
بگوید که این مجمع راه به جایی نمی برد .به گزارش خبرنگار
ما« ،سلیمانی» برگزاری مجمع را بی نتیجه دانست و گفت:
کمیتههایهیئتتشکیلشدهاستاماهیچبرنامهوراهکاری
در آن ها وجود ندارد و با این مجمع به جایی نمی رسیم.وی با
تاکیدبراینکهانتقادبایدهمراهباراهکارباشد،ازرئیسهیئت
اسکواشاستانبهدلیلفعالیتهاییکهدرمدتحضورشدر
اینهیئتداشتهاست،قدردانیکرد.بهگفتهوی،بعدازکلنگ
زنیاحداثکورتهایقاینمعلومنشدچهاتفاقیافتادکهاین
کار هنوز به جایی نرسیده است در حالی که برنامه های زیادی
برای کورت های آن داشتیم که عملی نشد.او با بیان این که با
احداث کورت بین المللی استان یکی از مسابقات بین المللی
سال آینده در خراسان جنوبی برگزار می شود افزود :فقط یک
کورت غیر استاندارد در مجموعه والیت بیرجند وجود دارد.
با توسعه اسکواش پای بازیکنان خارجی به استان باز و این
موضوع سبب تحول در استان می شود .وی خاطرنشان کرد:
با ساخت کورت بین المللی ،مربیان تیم های ملی با حضور در
استان دانش خود را به مربیان منتقل می کنند.

اخبار

دوره داوری تکواندوی بانوان
دوره داوری درجه سه کیورگی با حضور  46تکواندوکار
بانوی کشور در بیرجند برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما،
از این تعداد  10نفر از خراسان جنوبی بودند که آموزش
های مورد نیاز را زیر نظر «بابایی» از مدرسان فدراسیون
فرا گرفتند.

راه یافتگان به مرحله دوم فوتسال
نونهاالن

با برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی
نونهاالناستان،تیمهایراهیافتهبهمرحلهدوماینرقابتها
مشخص شدند .به گزارش «خراسان جنوبی» ،نخل طالیی
طبس ،عماد نظام الف بشرویه ،مصباح قاین و پژوهش سرای
امام رضا (ع) قاین تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی این
رقابت ها هستند که مرحله نیمه نهایی و نهایی این رقابت ها
 26بهمن ماه در سرایان برگزار خواهد شد و تیم قهرمان این
مسابقات به عنوان نماینده استان اسفند ماه در لیگ فوتسال
مناطق کشور حضور خواهد داشت.

زهرا قربانی – بعد از مدت ها سکوت و حاشیه
های مختلف وزنه برداری ،به دنبال برگزاری
کمیته تخصصی ارزیابی عملکرد این هیئت
ورزشی ،دوباره دوست داران این رشته شاهد
جنب و جوشی در این رشته هستند طوری که عصر
جمعه گذشته سالن فتوت مجموعه ورزشی والیت
بیرجند شاهد حضور وزنه بردارانی از شهرستان
های بیرجند ،قاین و زاهدان در یک رقابت دوستانه
با عنوان جام فجر بود .به گزارش خبرنگار ما،
ورزشکاران پشت سر هم اقدام به بلند کردن و
باالی سر بردن وزنه می کنند ،مسابقات شامل دو
حرکت یک ضرب و دو ضرب است و ورزشکاری که
در مجموع دو حرکت ،وزنه بیشتری را باالی سر
ببرد برنده مسابقه است و مورد تشویق تماشاگرانی
قرار میگیرد که تعدادشان کم نیست.

• •رقابت هایی در سطح باال

«غالمی» از قهرمانان استان در وزن 60کیلو گرم که
در این رقابت ها حضور دارد از برگزاری این رقابت ها
ابراز رضایت و از مسئوالن هیئت قدردانی می کند و
با اشاره به سطح باالی این رقابت ها می گوید :البته
جای برخی از مربیان و وزنه برداران خالی است که
دلیل حضور نیافتن آن ها را نمی دانم«.همایون
خالدی» دیگر وزنه بردار استان که  10سالی است
در این رشته فعالیت می کند با اشاره به سطح باالی
این رقابت ها اظهار می کند :بعد از مدت ها شاهد
برگزاری این گونه رقابت ها در استان هستیم و

امیدواریم که این مسابقه سکوی پرتاب برای وزنه
برداران استان باشد و این رشته از وضعیت موجود
خارج و روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد«.پری
پور» رئیس هیئت وزنه برداری قاینات هم با اشاره به
برگزاری این رقابت ها در سطح باال می گوید :تیم
وزنه برداری شهرستان با  12ورزشکار نوجوان در
این مسابقات حاضر شد و امیدواریم که با حمایت
مسئوالن این گونه رقابت ها تداوم داشته باشد تا
بتوانیمدرکشورهمحرفیبرایگفتنداشتهباشیم.

• •کشف استعدادها

رئیس هیئت وزنه برداری سیستان و بلوچستان
هم با اشاره به برگزاری رقابت هایی با کیفیت باال

دنیایی از هیجان در رقابت بانوان فوتسالیست

«امید»همه را جا گذاشت

زهرا قربانی  -جمعه ساعت 10:30رقابت
های جام فجر فوتسال بانوان بیرجند به فینال
نزدیک شده است .با توجه به مشکل ظاهرا پایان
ناپذیر ورزش بانوان که مربوط به نداشتن فضای
اختصاصی است ،رقابت ها به صورت فشرده در
کمتر از سه روز برگزار شده است .سالن کمی سرد
است و در گوشه ای از آن تعداد کمی برای تماشای
این دیدارها به سالن آمده اند اما با این وجود و
شرایط سخت ،با شروع رقابت فینال تماشاگرها
کم نمیگذارند و هیجان و غوغایی در سالن به پا می
شود طوری که صدا به صدا نمی رسد« .فشردگی
رقابت ها ،سیستم ضعیف گرمایشی ،سکوها و

افتتاح دومین پدل اسکواش کشور
در بیرجند

توسعه آن و استفاده از قابلیت ها و ظرفیت ها نیاز
است که مسئوالن نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.
وی تاکید می کند :اگر وزنه برداران این استان های
مرزی حمایت شوند به طور قطع حرفی برای گفتن
در سطوح ملی و بین المللی خواهند داشت.

• •استقبال بی نظیر

بهداشت سالن ،سطح مطلوب رقابت ها و ضعف در
داوری» از مسائلی بود که در گفت وگوی خبرنگار ما
با چند فوتسالیست حاضر در این رقابت ها و نایب
رئیس بانوان هیئت فوتبال مطرح شد.نایب رئیس
بانوان هیئت فوتبال بیرجند با اشاره به حضور پنج
تیم در این رقابت ها گفت :در مجموع رقابت های
خوبی را پشت سر گذاشتیم و دیدارها با سطح
باالیی دنبال شد.خواجوی به مشکل نبود فضای
اختصاصی برای ورزش بانوان شهرستان اشاره
کرد و ادامه داد :با پیگیری های انجام شده فقط
توانستیم به مدت دو روز سالن شهیدین قاسمی را
در اختیار بگیریم که این زمان برای برگزاری دیدارها

و شرایط مطلوب می گوید :برگزاری این گونه
مسابقات فضای کار را برای عالقه مندان به این
رشته ورزشی بیشتر می کند و همان طور که شاهد
هستیم استعدادهای زیادی کشف می شود .به گفته
«ناروئی» با توافقی که با هیئت وزنه برداری خراسان
جنوبی داشتیم قرار است این مسابقات تداوم داشته
باشد و به صورت رفت و برگشت هر چند ماه برگزار
شود .وی با اشاره به وجود استعدادهای نهفته در
این رشته ورزشی المپیکی در خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان ادامه می دهد :با توجه به
این که وزنه برداری رشته ای است که حامی مالی
چندانی ندارد و افرادی که در آن فعالیت می کنند
فقط با عشق و عالقه ادامه می دهند بنابراین برای

کافی نبود و یک سری از دیدارها در تایمی که سالن
عفاف برای تمرین تیم شهرستان در اختیار هیئت
قرار دارد انجام شد .دیدارهای سالن شهیدین
قاسمی هم به صورت پشت سر هم و روزی چهار
بازی برگزار شد که از این نظر ورزشکاران خیلی
اذیت شدند چرا که هر تیم حداقل روزی دو بار بازی
می کرد.وی به سردی سالن هم اشاره کرد و ادامه
داد :روز اول سالن به حدی سرد بود که هر بازیکن
که به زمین می افتاد توان بلند شدن نداشت که البته
در روز دوم با پیگیری های انجام شده و همکاری
مسئوالن مربوط کمی هوا مطلوب تر شد .وی
وضعیت نظافت سالن را مطلوب ارزیابی و از داوری
خوب این رقابت ها صحبت کرد و ادامه داد :بر اساس
برنامه ریزی انجام شده از داوران جوان در کنار
داوران با تجربه استفاده کردیم تا آن ها هم در این
رقابت ها فضایی برای نشان دادن ظرفیت هایشان

داخل گود

رئیس هیئت وزنه برداری استان هم با اشاره به این
که مسابقات به صورت دوستانه به مناسبت دهه فجر
بین استان های سیستان و بلوچستان و خراسان
جنوبی برگزار شد ،به استقبال وزنه برداران از این
رقابت ها اشاره می کند و می گوید :سه تیم در قالب
 40ورزشکار و در  11وزن و رده های سنی مختلف
در این رقابت ها حضور داشتند« .مظفری نیا»
می افزاید :هیئت داوران و هیئت ژوری به صورت
مستقیم رقابت ها را زیر نظر داشتند و داوری ها
بدون هیچ خطایی انجام شد .وی از تعامل ورزش
و جوانان برای برگزاری این رقابت ها قدردانی
میکند و از مسئوالن ورزش و جوانان می خواهد
که با حمایت هیئت و رفع کمبودها به ویژه در زمینه
تجهیزات ،زمینه توسعه این رشته ورزشی را در
شهرستان های دیگر استان فراهم کنند .به گزارش
خبرنگار ما ،این رقابت ها شش ساعت طول کشید
و در نهایت با معرفی برترین ها به پایان رسید که
در مجموع تیمی ،تیم های «الف» و «ب» خراسان
جنوبی به ترتیب اول و دوم شدند و سیستان و
بلوچستان در جایگاه سوم ایستاد.

رحمان -دومین پدل اسکواش کشور پنج شنبه گذشته
با حضور رئیس فدراسیون اسکواش ،استاد جامع پدر
پدل کشور و جمعی از مسئوالن استان در پارک ظفر
بیرجند افتتاح شد .به گزارش خبرنگار ما« ،سلیمانی»
رئیس فدراسیون اسکواش در این مراسم گفت :با
بهره برداری از سالن بین المللی اسکواش بیرجند ،تا
اردیبهشت ماه آینده این شهر به پایگاه اسکواش شرق
کشور تبدیل می شود« .غنی» رئیس هیئت استان هم
با اشاره به هزینه یک میلیارد و  500میلیون ریالی برای
ساخت این پدل افزود :این فضا با همکاری شهرداری،
شورای اسالمی شهر بیرجند و اداره کل ورزش و جوانان
ایجاد شده است.

نقره بسکتبالیست های بیرجندی
پرونده مسابقات قهرمانی تورنمنت چهارجانبه بسکتبال
«جام فجر» شرق کشور در خراسانجنوبی با نایب قهرمانی
تیم بیرجند بسته شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این رویداد
ورزشیبسکتبالیستهایسیستانوبلوچستان،خراسان
ن رضوی در سالن غدیر قاینات
جنوبی و تربتجام از خراسا 
با یکدیگر رقابت کردند که تیم بسکتبال زاهدان قهرمان
شد ،بیرجند نایبقهرمانی را کسب کرد و قاینات در
جایگاه سوم رقابتها قرار گرفت.

کاپ اخالق برای تیراندازان
زهرایی  -تیم تیراندازی نوجوانان و جوانان سپاه
انصارالرضا (ع) در مسابقات تیراندازی کشور کاپ اخالق
را از آن خود کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این تیم با
سه ورزشکار و یک مربی و یک سرپرست در این رقابت ها در
اهواز حضور داشت.

سریع ترین پرتاب به دیوار

داشته باشند.وی از حمایت های ورزش و جوانان
شهرستان برای برگزاری این رقابت ها قدردانی
کرد و افزود :با توجه به ورودی کم و هزینه های
باالی سالن ها برای برگزاری رقابت ها اگر مشکل
فضای اختصاصی ویژه بانوان برطرف شود دیگر
برای برگزاری این گونه رقابت ها مجبور نیستیم که
به این صورت عمل کنیم.به گزارش خبرنگار ما ،در
پایان این رقابت ها تیم های امید ،پیروزی و سی گل
در جایگاه های اول تا سوم ایستادند.

رحمان  -رقابت های اسکواش جام فجر در دو بخش بانوان
و آقایان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،در بخش نونهاالن پسر ،مهدی مطیع و
سید محمد حسن حسینی اول و در بخش بانوان ،منصوره
ابوالحسن نژاد و عطیه خزاعی قهرمان شدند.

نتایج  2هفته لیگ برتر ووشو
نتایج دور هفتم و هشتم رقابت های لیگ برتر کونگ فوی
چینی ووشو استان اعالم شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این
مسابقات تیم های کفش میامی ،معماری داخلی اشکوب،
شهرداری خضری دشت بیاض و آرین فایتر آرین شهر از سد
حریفان خود گذشتند و تیم های هیئت ووشوی نهبندان و
شانه تخم مرغ گوهر کویر به تساوی رضایت دادند.

