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روی خط ورزش

نقره کشوری هاپکیدوکاران قاینی

زهرایی – تیم هاپکیدوی قاینات  KSBنماینده استان
در رقابت های کشوری نایب قهرمان شد .به گزارش
خبرنگار ما ،این تیم در این رقابت ها که در مشهد
برگزار شد 10طال ،سه نقره و یک برنز را به دست آورد.

نخل طالیی طبس نماینده استان
درکشور

تیم نخل طالیی طبس با قهرمانی در رقابت های
فوتسال در رده نونهاالن و نوجوانان توانست جواز
حضور در رقابت های مناطق کشور را به دست آورد .به
گزارش خبرنگار ما« ،علیانی» مسئول کمیته فوتسال
استان گفت :رقابت های مناطق کشور در رده نونهاالن
از  20اسفند به میزبانی بندرعباس برگزار می شود.

کوله پشتی تجربه کوهنوردان
تیم هیئت کوهنوردی بیرجند به قلل النگ ،قوچ و
نرگس در ارتفاعات باقران صعود کرد .به گزارش
«خراسان جنوبی» این تیم برای آمادگی بیشتر یک
شب را در خط الراس باقران میان برف و باد سپری
کرد تا برای اعزام پیش رو کمی تجربه را در کوله پشتی
خود نیز جای دهد.

مات نشده های طبسی
مسابقات شطرنج جام فجر طبس با معرفی برترین
ها برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در این رقابت
ها حسین احمدی ،ابوطالب اصغری و جواد شکاری
اول تا سوم شدند.
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داخل گود

رئیس فدراسیون درگفت وگو با «خراسان جنوبی» مطرح کرد:

فرمول تبدیل بیرجند به قطب اسکواش

حسین قربانی  -بیرجند از ظرفیت ها و قابلیت های بسیار خوبی در
زمینه اسکواش برخوردار است که می توان با مدیریت درست آن،
زمینه تبدیل این شهر به قطب اسکواش کشور را فراهم کرد .این
جمله را رئیس فدراسیون اسکواش که هفته گذشته برای شرکت
در مجمع عمومی سالیانه این هیئت و افتتاح دومین پدل اسکواش
کشور به بیرجند سفر کرده بود در گفت وگوی اختصاصی با «خراسان
جنوبی» مطرح کرد و گفت :اداره کل ورزش و جوانان و هیئت اسکواش
به تنهایی نمی توانند این موضوع را عملی کنند و تحقق آن نیازمند
مشارکت و همت مسئوالن دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی به
ویژه استانداری و شهرداری هاست .به گفته «مسعود سلیمانی» ،فقط
یک کورت اسکواش در استان آن هم نه استاندارد در مجموعه ورزشی
والیت بیرجند وجود دارد در حالی که برای رشد این رشته نیاز به ایجاد
فضاهایی با استانداردهای مورد نظر است ،قرار بود دو کورت استاندارد
در مجموعه ورزشی والیت بیرجند ساخته شود که برای این پروژه
مشکل معارض زمین به وجود آمد و اقدامی در این زمینه انجام نشد.

• •مشکل احداث کورت های قاین

وی گفت :با این که به احداث سه کورت اسکواش استاندارد در قاین
بسیار امیدوار بودیم و فدراسیون برنامه برگزاری مسابقات کشوری و
برپایی اردوهای تیم های ملی را برای آن پیش بینی کرده بود اما هنوز
مشکالت این کورت ها توسط مسئوالن ورزش و جوانان قاینات رفع
نشده است .وی با اشاره به تفاهم نامه های منعقد شده توسط هیئت
اسکواش استان با دانشگاه بیرجند و تعدادی دیگر از دستگا ههای
اجرایی ،زندان بیرجند و مدارس این شهرستان گفت :امیدواریم

با برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه توسط هیئت اسکواش
خراسان جنوبی در سال های آینده شاهد گسترش این رشته ورزشی در
استان باشیم .به گفته وی برای توسعه این رشته ورزشی شهرداری های
شهرهای استان هم می توانند در هر محله با اختصاص یک دیوار برای
توسعه مینی اسکواش در محله های مختلف شهر اقدام کنند.

• •وعده هایی برای استان

رئیس فدراسیون اسکواش خاطرنشان کرد :اگر اداره کل ورزش و
جوانان ،سالنی برای ایجاد کورت اسکواش اختصاص دهد فدراسیون
هم آمادگی دارد تجهیزات مورد نیاز و پارکت سالن را انجام دهد .به گفته
وی ،در صورتی که کورت بین المللی اسکواش بیرجند تا اردیبهشت
آینده تکمیل شود ،مسابقات جونیوی اسکواش کشور را همراه با پخش
زنده در بیرجند برگزار می کنیم و حتی آمادگی داریم تا مسابقات

اسکواش با حضور ورزشکاران خارجی در این کورت برگزار شود که با
انجام این اقدام مربیان تیم های ملی برای انتقال دانش خود به مربیان
خراسان جنوبی ،به این استان اعزام خواهند شد .وی افزود :اگر هیئت
اسکواش خراسان جنوبی بخواهد در هر یک از شهرستان های استان
کالس های آموزشی داوری و مربیگری برگزار کند ،فدراسیون آمادگی
دارد استاد برای تدریس در این دوره ها بدون دریافت پول و به منظور
کمک به گسترش این رشته ورزشی ،به خراسان جنوبی اعزام کند.
«سلیمانی» با اشاره به بهره برداری از دومین پدل اسکواش کشور
در بیرجند خاطرنشان کرد :با تجهیز این پدل ،از این فضای ورزشی
میتوان به عنوان پایگاه تیم های ملی اسکواش کشور استفاده کرد .به
گفته وی ،این رشته یکی از بازی های بسیار مفرح است و اولین زمین
پدل ویژه بانوان شهریور ماه امسال در مجموعه ورزشی انقالب تهران
راه اندازی شد .وی با بیان این که زمین این رشته ورزشی شبیه زمین
تنیس است که اطراف آن با دیوارهای شیشه ای حصار می شود افزود :با
بهرهبرداری از زمین پدل بیرجند امیدواریم بیرجند در این رشته ورزشی
به یکی از شش استان مهد پدل کشور تبدیل شود .وی با تاکید بر این که
بر اساس میزان عملکرد و تالش هیئت های اسکواش استان ها اعتبار
به آن ها اختصاص می یابد ،افزود :به هر استان پنج میلیون ریال برای
راه اندازی وب سایت اختصاص یافته است تا عالوه بر ارسال سریع
اخبار مربوط به فعالیت ها ،مکاتبات اداری خود را هم از این طریق انجام
دهند .وی در زمینه برنامه های دیگر فدراسیون اسکواش خاطرنشان
کرد :با توجه به این که در استان های ایالم ،بوشهر ،چهارمحال و
بختیاری و خراسان شمالی هنوز هیئت اسکواش تشکیل نشده است تا
پایان امسال روسای این هیئت ها انتخاب و معرفی می شوند.

کوتاه از ورزش

پرش بلند سرایانی ها

برنز بانوانکاراتهکای
بانوان کاراته کای استان در رقابت های کشوری
مدال برنز به دست آوردند .به گزارش خبرنگار ما ،در
این رقابت ها که با حضور  14تیم در بیرجند برگزار
شد تیم های تهران و خراسان رضوی در جایگاه های
اول و دوم ایستادند.

ورزش

در رقابت های موتورکراس استان ،گرامی داشت
چهلمین سالگرد انقالب در باشگاه کویران طبس،
تیم سرایان قهرمان شد .رئیس هیئت موتورسواری و
اتومبیلرانیاستانبه«خراسانجنوبی»گفت:دراین
رقابت ها که برای اولین بار در این منطقه برگزار شد
شش تیم از شهرستان های بیرجند ،سرایان ،طبس،
فردوس ،قاینات و بشرویه و در مجموع  30ورزشکار
حضور داشتند که بعد از سرایان تیم های طبس و

بیرجند در جایگاه های بعدی ایستادند« .ستوده»
افزود :در بخش انفرادی این رقابت ها در کالس
 65سی سی ،محمد سینا داشگر ،سجاد جوزانی و
محمد جواد مدبری زاده ،در کالس  250سی سی
جوانان امیر حسین جمال ،سجاد شیردل و حسن
ضیغمی ،در  450سی سی جوانان محمد خانی،
محسن خدیوفرد و علی مدبری زاده و در کالس
 250سی سی پیش کسوتان محمد حسن رنجبر،
جواد جمال و جواد بیدختی ،اول تا سوم شدند .به
گفته وی 90،درصد شهرستان های استان به پیست
موتورکراس تجهیز شده است و آقایان و بانوان در این
رشته ورزشی فعال هستند.

طالی گلف بازان
خراسان جنوبی در رقابت های مینی گلف شرق
کشور در دو بخش آقایان و بانوان قهرمان شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،رقابت های مینی
گلف شرق کشور در بیرجند با حضور تیم هایی از

استا نهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی،
سیستان و بلوچستان و کرمان برگزار شد که مینی
گلف بازان طی دو روز در  ۱۴زمین در قالب  ۲۸راند
با یکدیگر به رقابت پرداختند.

پرواز «خدمتی» به سرزمین
هفتاد و دو ملت
زهرایی – «نجمه خدمتی» تیرانداز ملی پوش استان
به همراه تیم ملی برای حضور در رقابت های جام
جهانی عازم هند شد .به گزارش خبرنگار ما ،عصر روز
گذشته اولین کاروان تیم ملی تیراندازی کشورمان
تهران را به مقصد دهلی نو محل برگزاری مسابقات
جام جهانی ترک کرد که «نجمه خدمتی» تیرانداز
استان نیز در این فهرست قرار داشت .بر اساس
این گزارش خدمتی ،ستاره تیراندازی استان شنبه
چهارم اسفند ماه در مقدماتی و فینال تفنگ 10
متر بانوان و دوشنبه ششم اسفند ماه در مقدماتی

سه وضعیت به رقابت با حریفانش خواهد پرداخت.
این گزارش حاکی است که این مسابقات اولین جام
جهانی تیراندازی در سال 2019به شمار می رود که
در آن  16سهمیه المپیک توزیع می شود .بر اساس
این گزارش ،در رقابت های جام جهانی هند که از اول
تا 9اسفند ماه خواهد بود 495ورزشکار از 58کشور
حضور دارند که تیم ملی ایران نیز با  15ورزشکار در
این رقابت ها شرکت می کند.

دارت بازی فعاالن فضای مجازی
رحمان -نفرات برتر رقابت های دارت فعاالن فضای
مجازی معرفی شدند .به گزارش خبرنگار ما ،در این
مسابقاتسیدمحمدحسینی،محسنیاریومیرزایی
اول تا سوم شدند.

بیرجند سکونشین نینجا
مسابقات قهرمانی هنرهای فردی نینجای استان
با قهرمانی تیم بیرجند به پایان رسید .به گزارش
خبرنگار ما ،در این رقابت ها که  78رزمی کار از
شهرهای بیرجند ،قاین ،طبس ،محمد آباد طبس،
قاینات ،درمیان ،زیرکوه و مشهد حضور داشتند قاین
و زیرکوه در جایگاه های بعدی ایستادند.

قهرمان فوتسال قاینات
رقابت های فوتسال جام فجر اداره های قاینات با
قهرمانی مدیریت آموزش و پرورش به پایان رسید .به
گزارش خبرنگار ما ،در این رقابت ها تیم های نیروگاه
سیکل ترکیبی و شبکه بهداشت مقام های دوم و سوم
را به دست آوردند و تیم انجمن های ورزشی اداره
ورزش و جوانان به عنوان تیم اخالق معرفی شد.

سکونشینی بانوان هالل احمر
نهبندان

تیم هالل احمر ،فاتح رقابت های والیبال جام فجر
بانوان نهبندان شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این
رقابت ها باشگاه ایروبیک آفرینا نایب قهرمان شد.

مسابقات شطرنج جام خاوران
در فروردین 98

پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران
خراسان جنوبی برگزار می شود .به گزارش «خراسان
جنوبی» پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام
خاوران استان در سه رشته استاندارد ،بلیتس و تیمی
سیامی پنجم تا  10فروردین ماه  98در بیرجند برگزار
می شود .عالقه مندان به شرکت در این مسابقات تا
 29اسفند ماه 97می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

مسابقات pes2019

مسابقات رایانه ای  pes 2019ورزش های
الکترونیک برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما ،دانیال
خسروی و علی صالحی برنده جایزه نقدی این دوره از
مسابقات شدند.

رقابت های سپک تاکرا
به گزارش«خراسان جنوبی» ،دومین دوره رقابت های
سپک تاکرا در رده سنی زیر  14سال نیمه اول اسفند
توسط کمیته سپک تاکرای استان با همکاری هیئت
انجمن های ورزشی استان در بیرجند برگزار می شود.

