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اخبار ورزشی

خدمات معنوی نیاز «خدمتی»
زهرایی – حمایت ها از «نجمه خدمتی» ملی پوش
پر افتخار استان بیشتر شود .دبیر هیئت تیراندازی
خراسان جنوبی در آستانه حضور این ورزشکار در
رقابت های جام جهانی هند و انتخابی المپیک
گفت :مراد از حمایت ،فقط مادی نیست بلکه حمایت
های روحی و روانی را هم شامل می شود ،این که
یک تیرانداز با ذهن باز و به دور از دغدغه در رقابت
ها شرکت کند بازدهی اش تا حد زیادی افزایش
می یابد.
«سلیمانی» به این نکته هم اشاره کرد که سال ها
پای ثابت تیم ملی ماندن آن هم در تیراندازی که در
آن تقاضا و استعداد زیاد است کار بسیار دشواری
است که نجمه خدمتی ،با تالش زیاد توانسته است
این اقدام را انجام دهد و نباید از کنار این موضوع به
سادگی گذشت.به گفته وی ،این ورزشکار از ابتدای
امسال در همه رقابت های کشوری جزو نفرات برتر
بوده است و امیدواریم در رقابت های پیش رو هم
بدرخشد و برای دومین بار در المپیک نماینده ای از
خراسان جنوبی حضور داشته باشد.

زغالسنگیها مسافریزد
زهرایی  -تیم هندبال زغال سنگ طبس برای حضور
درمرحلهیکهشتمنهاییرقابتهایلیگدستهیک
کشور ،امروز عازم یزد می شود .به گزارش خبرنگار ما،
«ابوترابی» سرپرست تیم گفت :این مرحله از  25تا
 30بهمن ماه برگزار می شود.

فردوس میزبان کوچولوها

زهرا قربانی -شوتکردن ،دریبلزدن و ریباند
توپ را خوب فرا گرفته اند و سال هاست که پای
ثابت این ورزش گروهی هستند .بسکتبالیست
های بیرجندی در روزهای گرم و سرد بسکتبال
همراه این رشته ورزشی بوده و توپ های زیادی را
درون سبد انداخته اند اما این روزها از تحرک این
رشته ورزشی کاسته شده است و با مشکالتی رو
به رو هستند.

• •کارت های مربیگری دریافت نشد

یکی از بسکتبالیست های با سابقه  20ساله در این
رشته ورزشی می گوید :سال  85در دوره مربیگری
شرکت کردم و بعد از آن دو دوره تکمیلی مربیگری
با دو نفر از مربیان خارجی تیم ملی گذراندم.
همچنین آذر ماه  96در کالس مربیگری درجه سه
در بیرجند حضور داشتم که با وجود پیگیری های
متعدد از طریق هیئت و فدراسیون برای دریافت
کارت این دوره ها اما هنوز موفق نشده ام .به گفته
«رجب پناه» ،این مشکل مختص یک فرد نیست
و افراد زیادی در هیئت با آن درگیر هستند.وی
با اشاره به این که بازه زمانی برای گذراندن دوره
های مربیگری در فواصل سه سال است ادامه
میدهد :از سال  85اگر کارت درجه سه مربیگری
را دریافت می کردم می توانستم دوره مربیگری
درجه یک و حتی باالتر را هم دریافت کنم .وی با
بیان این که بدون کارت مربیگری امکان فعالیت
وجود ندارد ادامه می دهد :با این وجود هیئت مدام
اقدام به برگزاری دوره های مربیگری می کند در
صورتی که برای صدور  90درصد کارت های قبلی
پیگیری نشده است .به گفته وی ،با همه ارادتی
که به رئیس هیئت استان که جزو ستاره های این
رشته است داریم اما از این که به صورت انحصاری
فعالیت کرده و پیگیر امور ورزشکاران نبوده است
گالیه مند هستیم.

• •ضعف در مدیریت

مسابقات هندبال قهرمانان مناطق جنوب کشور
در رده نونهاالن از روز گذشته در فردوس شروع شد
و تا  26بهمن ماه ادامه دارد .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،این رقابت ها با حضور هشت تیم برگزار
میشود که تیم فردوس به عنوان قهرمان منطقه شش
در این مسابقات حضور دارد.

یکی دیگر از ورزشکاران هم با تاکید بر این که بیشتر
مشکالت بسکتبالیست ها به ضعف در مدیریت
بر می گردد ادامه می دهد :سال  96در یک دوره
مربیگری حضور داشتم که هنوز موفق به دریافت
کارت آن نشده ام« .محمد راستین» که از سال 83
در این رشته ورزشی فعالیت می کند می گوید :در
آن سال ها فعالیت در این رشته ورزشی چشمگیرتر
بود و در همه رده های سنی تیم فعال داشتیم اما این
فعالیت ها تا حد زیادی کاهش یافته است .به گفته
وی ،همیشه حرف از کمبود منابع مالی به میان
میآید در صورتی که همه مشکالت مربوط به آن
نیست بلکه می توان با یک مدیریت قوی همه سدها
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بسکتبال درباشگاه مشکالت
را شکست .وی با اشاره به این که فعالیت بسکتبال
در بیرجند به حضور ورزشکاران در سالن تختی
منحصر شده است می گوید :حتی یک باشگاه فعال
در رشته بسکتبال وجود ندارد که این موضوع ضربه
سنگینی به توسعه این رشته ورزشی می زند.

• •صدور کارت ها تا پایان امسال

رئیس هیئت بسکتبال استان در پاسخ به گالیه
های مطرح شده درباره اختاللی که در روند صدور
کارت های مربیگری به وجود آمده است ،می گوید:
در فدراسیون قبلی یک سری نا به سامانی و به هم
ریختگی در صدور کارت ها وجود داشت و مدارک
ورزشکاران مفقود شد که مجبور شدیم بارها این
مدارک را بفرستیم و باز هم نتیجه ای نبینیم ،البته
یک سری مشکالت روابطی هم وجود داشت که
همه دست به دست هم داده بود و حق ورزشکاران
ما ضایع شد« .خزاعی» ادامه می دهد :سال گذشته
با انتخاب رئیس جدید فدراسیون و با پیگیری
های مداوم قرار شد این مشکل رفع شود ،البته با
توجه به جریاناتی که در سال های گذشته وجود
داشته و میزان باالی کارت هایی که از همه استان
ها باقی مانده است و روند کاری که فدراسیون
بر اساس مشاهدات و تایید مستندات اقدام به
صدور کارت می کند این کار زمان بر است اما قول
می دهم تا پایان امسال کارت های ورزشکاران
آماده شود.وی در پاسخ به گالیه فعالیت انحصاری
هیئت نیز میگوید :هیئت های ورزشی بدون هیچ
چشمداشتی فعالیت می کنند و افرادی هم که در

مسابقه دارت بانوان کارگر
حسین قربانی -مسابقات دارت بانوان کارگر برگزار
میشود« .ابوالفضل علیزاده بیرجندی» ،رئیس هیئت
ورزش کارگری استان گفت :این رقابت ها انتخابی بانوی
دارتر استان به المپیاد دارت کارگران کشور  26بهمن ماه
در باشگاه مهر راستین بیرجند برگزار خواهد شد.

 2روستا کفش پیاده روی پوشیدند

• •نبود برنامه

یکی دیگر از فعاالن این رشته ورزشی با تاکید بر این
که برنامه دقیق و منسجمی برای این رشته ورزشی
وجود ندارد می گوید :امسال در حالی تیم از بیرجند
در رقابت های لیگ دسته دو کشور حضور داشت
که تا سه روز قبل از شروع این رقابت ها حتی مربی
تیم مشخص نبود و زمان هم برای تمرین تیم کم
بود و حتی برای دور برگشت این رقابت ها که 10
روز فرصت داشتیم یک بار تمرین برای تیم اعزامی
برگزار نشد بنابراین با توجه به شرایط موجود نتیجه
نگرفتیم .وی که تمایلی به بیان نامش ندارد ادامه می
دهد :با توجه به استعدادی که وجود دارد اگر شرایط
تمرین برای بازیکنان حداقل از دو ماه قبل فراهم
میشد به طور حتم نتیجه بهتری به دست میآوردیم.
وی با اشاره به مشکل دریافت نکردن کارت دوره
مربیگری سال  92ادامه می دهد :تیم های پایه
خوبی نداریم و تمرینات و مسابقات به صورت مداوم
برگزار نمی شود به همین دلیل انگیزه برای حضور
در این رشته ورزشی تا حد زیادی کاهش یافته است.

داخل گود

همایش پیاده روی خانوادگی دهه فجر در روستاهای
مزداب و حاجی آباد برگزار شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» همزمان با جشن  40سالگی پیروزی انقالب
اسالمی ایران به همت دهیاری و شوراهای اسالمی مزداب
و حاجی آباد ،همایش پیاده روی در این روستاها برگزار و
جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

روز تیکاف؛ 10اسفند
این هیئت ها فعالیتی دارند دستمزدی دریافت
نمی کنند به همین دلیل تعهدی ندارند و وقتی آن
هافعالیتیندارندبنابراینمجبوریمبرایروشننگه
داشتن چراغ هیئت فعالیت ها را به همراه چند نفر
که آن ها هم در حق هیئت فداکاری می کنند انجام
دهیم .به گفته وی ،رئیس هیئت استان بر اساس
وظایفش مجبور است که چارت سازمانی اش را
تکمیل کند و این اقدام انجام شده است و بیش از15
نفر برای کمیته های مختلف هیئت انتخاب شده اند
و بارها در جلسه ها از آن ها خواسته شده است که در
حوزه خودشان فعالیت کنند اما به دلیلی که اشاره
شد تمایلی به همکاری ندارند.

• •فعالیت انحصاری نداریم

وی با اشاره به فعالیت  11ساله اش در هیئت استان
ادامه می دهد :فعالیت انحصاری را به هیچ عنوان
قبول ندارم و کمتر از سه سال به پایان این دوره از
فعالیت ها و انتخاب رئیس جدید هیئت باقی مانده
است که امیدوارم با انتخاب رئیس جدید مشکل
ورزشکاران رفع شود .وی با اشاره به این که رشد
و توسعه بسکتبال جزو وظایف هیئت استان است
ادامه می دهد :توجه به گروه پایه ،برگزاری دوره
های مربیگری و داوری و برگزاری مسابقات در
مقاطع مختلف سنی از این وظایف است و باشگاه
داری در چارچوب وظایف هیئت ها نیست و در این
زمینه باید بخش خصوصی ورود کند.

• •حمایت های ورزش و جوانان

رئیس هیئت بسکتبال استان به جریان حضور تیم
بیرجند در لیگ دسته دو اشاره می کند و ادامه
می دهد :با تقاضای ورزشکاران و پیگیری های

ورزش و جوانان قرار شد که این تیم با حمایت بخش
خصوصی در این لیگ حضور داشته باشد البته این
بخش بنا به مشکالت مالی که داشت نتوانست
حمایتی از تیم داشته باشد.به گفته وی برای حضور
تیم در لیگ  185میلیون تومان برآورد هزینه
داشتیم که قرار بود حداقل  100میلیون تومان به
اعضای تیم پرداخت شود ولی زمانی که از سوی
بخش خصوصی این مبلغ تامین نشد به ورزشکاران
اعالم شد که شرایط مالی تیم خوب نیست و اگر
تمایلی ندارند در این رقابت ها حضور نداشته باشیم
که باز هم به درخواست ورزشکاران با حمایت های
اداره کل ورزش و جوانان در دور رفت این رقابت ها
که در مشهد بود شرکت کردیم و در دور برگشت هم
یک سری از ورزشکاران بنا به مشکالت شخصی و
اداری حاضر نشدند به این رقابت ها بروند بنابراین
چند نفر از جوانان را اعزام کردیم.وی با تاکید بر
این که هدف از حضور تیم کسب تجربه بود ادامه
میدهد :مربی برای تیم انتخاب شده بود و تمرینات
همدنبالمیشد،البتهبرخیورزشکارانکملطفی
داشتند و در این تمرینات حضور نداشتند .وی با
اشاره به فعالیت  300بسکتبالیست در بیرجند
ادامه می دهد :برگزاری استعدادیابی در دهه اول
اسفند ماه با حضور مسئول انجمن بسکتبال دانش
آموزی کشور از برنامه های هیئت برای توسعه این
رشته ورزشی در شهرستان است .خزاعی با اشاره
به تعامل خوبی که اداره کل ورزش و جوانان از لحاظ
مالی و معنوی با هیئت دارد می افزاید :مسابقات
بسکتبال با همکاری انجمن کارگری و حضور
 10تیم بزرگ ساالن و شش تیم از جوانان در حال
برگزاری است که برای قهرمان این رقابت جوایز
نقدی خوبی در نظر گرفته شده است.

مسابقات اتومبیلرانی اساللوم آقایان  10اسفند ماه در
پیست امیرآباد بیرجند برگزار می شود« .اکبری»رئیس
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی بیرجند به خبرنگار
ما گفت :پیش بینی می شود این مسابقات با حضور 30
اتومبیلران بیرجندی برگزار شود و برای این که گروه های
مختلف مردم بهتر بتوانند این مسابقات را تماشا کنند در
صورت فراهم شدن امکانات و شرایط الزم برای برپایی این
مسابقات امکان دارد این رقابت ها در بیرجند برگزار شود.

زیرکوه در ایستگاه نیمه نهایی
مسابقات جام فجر فوتسال زیرکوه در حاجی آباد به
ایستگاه نیمه نهایی رسید« .صادقی» مسئول روابط
عمومی ورزش و جوانان زیرکوه گفت :در این رقابت ها 22
تیم حضور داشتند که تیم های سیم آوران بمرود خراسان،
پوشاک ماکسیم غالمی ،دهیاری حسن آباد و شرکت
رهپویان آبادانی زیرکوه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

قهرمان سیاه و سفید
رقابت های شطرنج جام فجر بلیتزریتد در بیرجند با
معرفی برترین ها پایان یافت .به گزارش خبرنگار ما ،در
این مسابقات  ۱۴بازیکن در پنج دور به روش سوئیسی با
یکدیگر رقابت کردند که در نهایت سید ابوالفضل حسینی
قهرمان شد.

کاپ قهرمانی درمحراب فردوس
مسجد ثامن الحجج (ع) بازار فردوس قهرمان یازدهمین
دوره مسابقات فوتسال جام فجر اسالمیه شد .به گزارش
«خراسان جنوبی»« ،سلیم» مسئول نمایندگی ورزش
و جوانان اسالمیه گفت :در این رقابت ها که  16تیم از
فردوس حضور داشتند تیم های امامزادگان فردوس و
کاوش بتن هم در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

