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روی خط ورزش

پدر و پسرها در مستطیل سبز

زهرایی -مسابقاتفوتبالپدرانوپسراندردبستان
رودکی بیرجند برگزار شد « .اشرف زاده» مدیر
دبستان رودکی به خبرنگار ما گفت :این دوره از
مسابقات برای دومین سال متوالی و با شعار کاهش
آسیب های اجتماعی با ورزش و با حضور ۱۰تیم از
ابتدای بهمن ماه آغاز شد که در نهایت و پس از انجام
 22بازی ،تیم خاوران قهرمان و «آرمان» نایب قهرمان
شد و تیم شاهین به مقام سوم دست یافت.

بانوان راکت به دست
مسابقات قهرمانی پینگ پنگ بانوان استان در رده
های مختلف سنی با معرفی قهرمانان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این رقابت ها در رده سنی
نوجوانان فرانک زردست ،در جوانان سیده مهدیه
حسینی ،امید افسانه حسن نژاد و آزاد مژگان جعفری
قهرمان شدند.

لیگ فوتبال روی میز
هفته پنجم مسابقات فوتبال روی میز پایگاه شهید
بهشتی مسجد امام حسین (ع) بیرجند برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،با همت ورزشکاران
بسیجی پایگاه شهید بهشتی مسجد امام حسین(ع)،
لیگ مسابقات فوتبال روی میز با حضور هشت تیم
آغاز شد که تا پایان هفته پنجم تیم شهید مهدی
شریفیباکسب 12امتیازصدرنشیناستوتیمهای
شهید محمد علی راستگومقدم و شهید خاکشور در
رده های دوم و سوم هستند.

قاینات درصدرکونگ فوی استان
مسابقات کونگ فوی قهرمانی استان در چهار رده
سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن به
میزبانی قاینات با قهرمانی تیم «الف» قاینات پایان
یافت .به گزارش خبرنگار ما ،در این رقابت ها که
 140کونگ فوکار از بیرجند ،قاینات ،بشرویه ،ارسک
بشرویه و نیمبلوک حضور داشتند ،تیم «الف» قاینات
اول ،بشرویه دوم و بیرجند سوم شد.
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بوکسدرخانه اجاره ای!
زهرا قربانی – بعد از  15سال صاحب خانگی،
امسال مسئولیت خانه بوکس بیرجند واقع در سالن
مروت مجموعه والیت با تصمیم ورزش و جوانان
شهرستان از هیئت بوکس خارج و به هیئت دیگری
واگذار شده است .رئیس هیئت بوکس بیرجند که
دل پر دردی در این باره دارد گفت :همه تجهیزات
این سالن متعلق به هیئت بوکس و جزو اموال
این هیئت است« .خزاعی» از مهم ترین دغدغه
بوکسورها که مربوط به فضاست صحبت کرد و از این
که ورزشکاران یکی از باشگاه ها به دلیل ناتوانی در
پرداخت اجاره مجبور شده اند در پارک تمرین کنند.
به گفته وی ،در حالی این موضوع اتفاق افتاده است
که این هیئت با همکاری هیئت استان و ورزش های
دانش آموزی و مربیان بوکس با حضور در مدارس
اقدام به شناسایی استعدادها کردند طوری که آمار
 88بوکسور در سال  96به  174بوکسور در  11ماه
امسال رسید که با رشد دو برابری ورزشکاران رو
به رو بودیم .وی به این نکته هم اشاره کرد که یکی
از شاخصه های توسعه هر رشته ورزشی افزایش
تعداد ورزشکاران است و افزایش زیرساخت ها و
امور زیربنایی تکمیل کننده این شاخص است که در
آینده هر رشته ورزشی تاثیر بیشتری خواهد داشت.
وی با تاکید بر این که برای توسعه پایدار باید
زیرساخت ها فراهم شود ادامه داد :برای انجام هر
فعالیتی اعم از برگزاری مسابقات ،دوره های ارتقا،
استعدادیابی ،افزایش باشگاه ها و  ...وجود فضای
ورزشی نیاز اصلی است که در این زمینه مسئوالن

• •منابع مالی

رئیس بوکس بیرجند :آمار
 88بوکسور در سال  96به
 174بوکسور در  11ماه امسال
رسیده است که با رشد دو برابری
ورزشکاران رو به رو بودیم
شهرستان باید بیشتر از هیئت حمایت کنند .وی
با بیان این که فعالیت بوکسورهای بیرجندی با

هزاران دغدغه برای اجاره
در سه شیفت در همان
سالن مروت دنبال می
شود به این نکته هم اشاره
کرد که با توجه به افزایش
آمار ورزشکاران ،عالوه بر
این که باید سالن مروت در
اختیار هیئت قرار گیرد نیاز است فضاهای دیگری
هم در شهر به این رشته ورزشی اختصاص یابد.

«خزاعی»بهکمبودمنابعمالیبرایانجامفعالیتها
هم اشاره کرد و ادامه داد :هیئت بوکس شهرستان
هیچ درآمدی ندارد و بیشتر هزینه های سالن که
در سال های گذشته در اختیار داشتیم از طریق
هیئت استان پرداخت شده و حتی حق الزحمه های
مربیان و داوران هنوز بر دوش هیئت است .به گفته
وی از طرف اداره ورزش و جوانان هم کمک های
چشمگیری نداشتیم طوری که از سال  89فقط 40
میلیون ریال در اختیار هیئت قرار گرفته است و حتی
 20میلیون ریال مصوبی که برای برگزاری المپیاد
قرار بود به هیئت بوکس پرداخت شود بعد از گذشت
سه ماه پرداخت نشده است.وی ادامه داد :با وجود
همه چالش هایی که در زمینه کمبود منابع مالی
وجود دارد بر اساس برنامه ریزی های انجام شده
رقابت های استان جام فجر ،دوم و سوم اسفند ماه
در بیرجند برگزار خواهد شد .وی به عملکرد هیئت
در سال گذشته اشاره کرد و گفت :شهریور امسال
با حضور  25نفر دوره مربیگری زیر نظر کیهانی از
مدرسان فدراسیون برگزار شد که همه این افراد
کارت مربیگری دریافت کردند و هشت نفر از این
مربیان در قالب پنج باشگاه به صورت مداوم و برخی
از آن ها به صورت فصلی فعالیت می کنند .به گفته
وی ،همچنین امسال به مدت  20روز میزبان یکی از
مربیان با تجربه و سه ستاره فدراسیون برای آموزش و
ارتقای مربیان و هنرجویان بوکس بودیم که روزانه در
سه جلسه آموزش های مورد نیاز را فرا می گرفتند.

اخبار

سریع ترین ناجی ها
مسابقات نجات غریق (انفرادی) در بخش بانوان در
دو ماده با معرفی برترین ها برگزار شد .به گزارش
خبرنگار ما ،در این رقابت ها در ماده شنای 100
متر کرال سینه با مانع «شیرین حسین آبادی» و
در ماده  50متر حمل آدمک سيده «زهرا سیادت»
قهرمان شدند.

اسفند ،شتر دوانی درحلوان طبس
حسین قربانی – مسابقات شتر دوانی با شرکت
ورزشکاران  11استان ،اسفند ماه در حلوان طبس
برگزار می شود .رئیس هیئت ورزش های روستایی
و بومی محلی استان به خبرنگار ما گفت :نهم و دهم

اسفند ماه این مسابقات در حلوان برگزار خواهد شد.
به گفته «محمد شفیعی» ،همزمان با این مسابقات،
جشنواره فرهنگی و ورزشی ورزش های روستایی با
حضور 300ورزشکار از نقاط مختلف استان در رشته
های فوتوالی ،چوب کشی ،طناب کشی و کشتی در
روستای زیبای کویری حلوان برگزار می شود.

لیگ اسکیت سرعت
دور اول لیگ اسکیت سرعت نهم و دهم اسفند ماه در
بیرجند آغاز می شود .رئیس هیئت اسکیت استان
به خبرنگار ما گفت :تاکنون دو تیم از بشرویه ،سه
تیم از بیرجند و تیم های قاین و طبس برای حضور
در این رقابت ها آمادگی خود را اعالم کرده اند.
به گفته «حسن شبانی» ،دور دوم این مسابقات

اواخر فروردین ماه  98در یکی از شهرستان های
متقاضی و دور سوم این مسابقات خرداد ماه  98در
بیرجند برگزار می شود و با انجام این رقابت ها تیم
استان برای شرکت در مسابقات لیگ کشور تیر ماه
اعزام می شود.

میزبان مسابقات به برتری رسید ولی در ادامه و در
مرحله یک چهارم نهایی در برابر شهرداری تهران
متوقف شد و از حضور در جمع چهار تیم برتر باز ماند.
بر اساس این گزارش ،در پایان این رقابت ها تیم های
آموزش و پرورش اردبیل و شهرداری تهران عنوان
های قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کردند.

توقف فرهنگیان راکت به دست
در یک قدمی سکوی کشوری

اردوی تیم ملی دارت در طبس

حسینی-تیمپینگپنگفرهنگیاناستان،نماینده
خراسان جنوبی در رقابت های قهرمانی کارکنان
دستگاه های اجرایی کشور ،در مرحله یک چهارم
نهایی این رقابت ها متوقف شد .به گزارش خبرنگار
ما ،نماینده استان بعد از صعود از مرحله گروهی ،در
مرحلهیکهشتمنهاییدرمقابلتیمقدرتمندقزوین

شانزدهمین اردوی تیم ملی دارت جوانان کشور
در طبس برگزار می شود .به گزارش خبرنگار ما،
«قدیمی» رئیس ورزش و جوانان طبس گفت :این
اردو برای آماده سازی تیم ملی به منظور حضور در
مسابقات جهانی رومانی با حضور برترین های کشور
از اول تا سوم اسفند ماه برپا خواهد شد.

داخل گود

فوتسال فرهنگیان
در جمع  8تیم برترکشور
صبا -تیم فوتسال آموزش و پرورش استان ،در مرحله
یک چهارم نهایی مسابقات کشوری کارکنان دولت که
در مشهد در حال برگزاری است ،در ضربات پنالتی در
برابر نماینده کرمان متوقف شد .به گزارش خبرنگار
ما ،نماینده استان بعد از صعود از مرحله مقدماتی
توانست تیم لرستان را شکست دهد ولی در مرحله
بعد و در یک بازی نزدیک و فشرده در ضربات پنالتی
نتیجه را به تیم کرمان واگذار کرد و از حضور در مرحله
نیمه نهایی باز ماند.

سکونشینیبلندقامتانباربریسرایان

مسابقات والیبال جام فجر سرایان با قهرمانی تیم
باربری به پایان رسید .به گزارش خبرنگار ما ،نماینده
بسطاق و کرغند «الف» مقام های دوم و سوم این رقابت
ها را به دست آوردند.

تجلیل نخبگان انجمن ها
رحمان -نخبگان ورزشی اسپوکس ،راگبی و دارت
استان در طبس تجلیل می شوند« .علیرضا علیزاده»
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار
ما گفت :با حضور رئیس انجمن دارت کشور ،نماینده
فدراسیون انجمن های ورزشی کشور و رئیس کمیته
اموراستانهایانجمندارتکشور،تجلیلازنخبگان
ورزشی رشته های اسپوکس ،دارت و راگبی استان
چهارشنبه این هفته در طبس برگزار می شود.

هیئت ورزش های دانشگاهی
چارت ندارد
هنوز چارت هیئت ورزش های دانشگاهی ابالغ نشده
است .رئیس هیئت ورزش های دانشگاهی استان
به خبرنگار ما گفت :در صورتی که بحث در زمینه
اساسنامه این هیئت در مجمع عمومی فدراسیون
ورزش های دانشگاهی نهایی و ابالغ شود زمینه
انتخاب روسای هیئت های ورزش های دانشگاهی
در استان فراهم می شود .به گفته دکتر «سعید ایل
بیگی» هم اکنون مدیران تربیت بدنی دانشگاه های
استان این مسئولیت را بر عهده دارند.

