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نگاه پر امید به بلندقامتان

مسابقات ورزشی روز پدر

دوره نجات غریق بانوان
زهرایی  -دوره نجات غریق درجه یک بانوان استان
به مدت  60ساعت به مدرسی لیال آکار و ندا ناظر در
استخر آزادی خرمشهر بیرجند برگزار شد .به گزارش
خبرنگار ما «امامداد» دبیر هیئت نجات غریق و غواصی
استان گفت :در این دوره 15نفر از ناجی های درجه دو
با جدیدترین روش های عملی و تئوری عملیات نجات
غریق و حیات بخشی آشنا می شوند و پس از کسب
نمرات قبولی ،موفق به دریافت گواهی نامه و کارت
نجات غریق درجه یک از فدراسیون خواهند شد.

داوری درجه  3فوتسال
دومین دوره داوری درجه سه فوتسال به همت هیئت
فوتبال دیهوک طبس در حال برگزاری است .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،در این دوره  26نفر از دیهوک،
طبس ،فردوس و کرمان به مدت چهار روز آموزش های
مورد نیاز را زیر نظر مدرس علیزاده در سالن کتابخانه
آیت ا ...خامنه ای دیهوک فرا می گیرند.

اخبار ورزشی
مدال های رنگارنگ ازپاورلیفتینگ کشور

مدیر کل ورزش و جوانان :در سفر نوبخت به استان  10میلیارد تومان برای ورزش اختصاص یافت
حسین قربانی – در دهمین کارگروه بررسی
عملکرد ساختار هیئت های ورزشی استان در
حالی عملکرد هیئت والیبال زیر ذره بین قرار
گرفت که در سال گذشته با وجود همه محدودیت
های موجود ،فعالیت های خوبی توسط این هیئت
انجام شده است و همین موضوع سبب شد بر
خالف بعضی از هیئت های ورزشی دیگر این
جلسه با کمترین چالش برگزار شود و اختصاص
زمان از سالن های ورزشی بیرجند برای تمرین
والیبالیست های بیرجندی مهم ترین مشکلی
بود که در این جلسه مطرح و با مسئوالن بررسی
و با تاکید مدیر کل ورزش و جوانان مقرر شد تا
یک شنبه این هفته این مشکل رفع شود.

• •مشکالت شهرستان ها

درخواست محاسبه هزینه های بخش خصوصی
در ورزش به عنوان مالیات ،برگزاری لیگ والیبال
جوانان به جای لیگ آزاد ،گستردگی رشته والیبال
و ضرورت حمایت و هزینه بیشتر در آن ،کمبود مربی
و داور در شهرستان ها ،نبود حامی مالی و  ...از مهم
ترین مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد و برای
جلوگیری از تخلفات احتمالی مالی پیشنهاد شد
نرم افزار جامع مالی به منظور ایجاد انضباط مالی
تهیه شود و در اختیار همه هیئت های ورزشی استان
قرار گیرد.کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان هم
با اشاره به این که از ظرفیت شهرداری ها و هیئت

دارترهای برتر تیم دانشگاه بیرجند

مسابقات دارت انتخابی تیم دانشگاه بیرجند به همت
تربیت بدنی و فوق برنامه این دانشگاه برگزارشد .به
گزارش خبرنگار ما «مرکی» نایب رئیس هیئت ورزش
های دانشگاهی استان گفت :در این رقابت ها که 30
نفر شرکت کرده بودند مریم زارع دوست ،قهرمان،
نجمه وسیله نایب قهرمان و تکتم براتی و مریم قربانی
به صورت مشترک سوم شدند.
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کارگروه تخصصی ارزیابی عملکرد هیئت والیبال استان برگزار شد

روی خط ورزش

رحمان  -مسابقات دارت ،فوتبال روی میز و طناب
کشی به مناسبت روز پدر در مجتمع آموزشی عالمه
حلی برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،در
مسابقات دارت که با حضور  150نفر برگزار شد ،در
بخش پدران ابوالفضل حسینی ،بازدیدی و صادقی اول
تا سوم و در بخش دختران مونا سبزه کار ،یسنا رضایی و
مریم عرفانی اول تا سوم شدند .بر اساس این گزارش،
در رشته فوتبال روی میز با حضور  75نفر در بخش
انفرادیامینچهاردهی،مرتضیاکبریوسیدمجتبی
حسینی اول تا سوم و در تیمی؛ تیم های اسماعیل پور
و حسن ثابتی اول و تیم های امین چهاردهی و حسن
نیک اختر دوم شدند .در طناب کشی هم که با حضور
 60نفر برگزار شد تیم نرگس قهرمان شد.
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ورزش

زهرایی -حسینی ،گنجی ،خسروی ،آهنی و نوشین
کوهنوردان بیرجندی هستند که در هفته گذشته
توانستند در صعود زمستانه متفاوت چهار قله
خط الراس دوبرار در رشته کوه البرز مرکزی را با
موفقیت پشت سر بگذارند .سید «رضا حسینی»
که سرپرستی تیم منتخب کوهنوردی شهرستان
را بر عهده داشت در گزارشی مختصر از این صعود
گفت :صبح روز یک شنبه  19اسفند ماه به تهران
رسیدیم بعد از استراحتی کوتاه به سمت قرارگاه
فدراسیونکوهنوردیرفتیموپسازرسیدنبهپلور
و ملحق شدن راهنما به تیم با یک دستگاه خودرو
و طی مسافت حدود  ۱۸کیلومتر در جاده ای برف
گرفته و صعب العبور ساعت  12:30به روستای
السم رسیدیم و از یال شمالی قله انگماریک
پیمایش را آغاز کردیم که صعود به دلیل بارش برف

همگانیبایدبرایتوسعهوالیبالاستفادهشود،بردر
اختیار قرار گرفتن هر سالن ورزشی به یکی از هیئت
ها و تعیین سئانس برای دو تا چهار هیئت دیگر،
پرداخت حق الزحمه عوامل برگزاری مسابقات،
نیاز به برگزاری کالس های مربیگری و داوری برای
جبران کمبود در این زمینه و  ...تاکید کردند.

• •فعالیت های هیئت

رئیس هیئت والیبال استان که از سال 94
سکاندار این هیئت شده است با اشاره به تالش
هایی که برای رسیدن والیبال به جایگاه واقعی
انجام شده است گفت :حضور دو بازیکن نونهال در
اردوی استعدادهای برتر کشور ،مقام هفتم بانوان
در المپیاد ،قضاوت داوران در لیگ های کشوری و

 ...گوشه ای از فعالیت هاست« .ملکی» با تاکید بر
این که در خراسان جنوبی توقع از رئیس هیئت از
حد تیم ملی بیشتر است ،خاطرنشان کرد :حدود
 50میلیون تومان از جیب خودم به دلیل این که
والیبال عشق من است هزینه کرده ام و اگر مدیر
کل ورزش و جوانان قبول کند حاضرم همین حاال
استعفا دهم.مدیر کل ورزش و جوانان هم با اعالم
حمایت از این هیئت گفت :با وجود همه سختی
های موجود تالش میکنیم تا نماینده استان در
لیگ دسته یک کشور حضور یابد که امیدواریم
این موضوع با همکاری شهرداری بیرجند با
توجه به صحبت هایی که با شهردار کرده ام ،سال
آینده محقق شود« .مهران سرپرست» با انتقاد از
گزارش های ارائه شده توسط روسای هیئت های

صعود زمستانه متفاوت

والیبال شهرستان ها افزود :با این که هیئت های
شهرستانی زحمت زیادی کشیده اما  70درصد
استان در تیم های المپیاد والیبال حضور نداشته
اند و این در حالی است که از والیبال استان انتظار
بیشتری داریم که امیدواریم سال آینده عملی
شود.به گفته وی ،هیئت های ورزشی شهرستان
ها که سالن های ورزشی را اجاره کرده اند باید هر
هفته حداقل شش ساعت را به هیئت های دیگر
اختصاص دهند و اگر این کار در شهرستان ها
اجرایی نشود عالوه بر این که قراردادهای مربوط
به اجاره سالن ها را امضا نخواهم کرد رئیس اداره
ورزش و جوانان شهرستان مورد نظر هم تغییر
خواهد کرد و مشکل سئانس های سالن ورزشی
تختی بیرجند نیز باید تا یک شنبه رفع شود.

• •اختصاص  10میلیاردی

او متکی بودن به اعتبارات دولتی را یکی از
مشکالت ورزش استان به دلیل نبود حامی مالی
دانست و گفت :وزارت ورزش و جوانان به تعهدات
خود برای تخصیص اعتبار به ورزش استان عمل
کرده است و در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور به استان هم  10میلیارد تومان برای ورزش
اختصاص یافت .به گفته وی ،از مالیات بخش
خصوصی در ورزش بر اساس قانون ششم توسعه
نیز می توان استفاده کرد و سامانه ای برای ارائه
گزارش عملکرد هیئت ها در حال تکمیل است.
چند روز پیش به کندی پیش می رفت و با برف کوبی
سنگین همراه بود.وی ادامه داد :پس از چهار ساعت
حرکت ،ساعت 16:30برای برپایی کمپ در محلی
امن توقف کردیم چرا که منطقه بسیار بهمن خیز و
خطرناک بود .صبح روز بعد از روشن شدن نسبی
هوا ادامه پیمایش صعود به قله دوبرار را آغاز کردیم و
ساعت  11:05بر فراز قله انگماریک با ارتفاع چهار
هزار و  36متر ایستادیم و با قرار گرفتن روی خط
الراس زیبای دوبرار در جهت شرق و عبور از تیغه
های برف گرفته ،نقاب ها و تله های برفی ساعت
 12:50بر فراز قله دوبرار غربی با ارتفاع چهار هزار
و  80متر و سپس در ساعت 13:25بر فراز قله چهار
هزار و  82متری دوبرار شرقی ایستادیم .وی گفت:
پس از کمی استراحت راه برگشت از همان مسیر
رفت را در پیش گرفتیم.

زهرایی -اعضای تیم اعزامی استان به رقابت های قهرمانی
پاورلیفتینگ کشور ،انتخابی تیم ملی توانستند هشت
مدال رنگارنگ از آن خود کنند .به گزارش خبرنگار ما،
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گفت :در رده
سنی نوجوانان ابوالفضل مقامی در دسته  75کیلو گرم
دوم ،علی حسامی در  125کیلو گرم سوم ،بخشی زاده
در  110کیلو گرم اول و علیرضا محمودآبادی در دسته
 140کیلو گرم اول شد .به گفته «کهنسال» ،در رده سنی
جوانان هم علی خسروی در وزن  125کیلو گرم سوم و در
بزرگ ساالن دسته  90کیلو گرم احمد سبزه کار ،سوم و
مرتضی خسروی در وزن مثبت  140کیلو گرم دوم شد و
هادی نژاد در رده پیش کسوتان مقام سوم را به دست آورد.
به گفته وی ،در رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی کشور
در زاهدان  28ورزشکار در همه رده های سنی از خراسان
جنوبی حضور داشتند.

 6تیم در لیگ اسکیت

مرحله اول لیگ اسکیت سرعت استان برای اولین بار با
حضور شش تیم در بیرجند آغاز شد .رئیس هیئت اسکیت
استانبهخبرنگارماگفت:پنج شنبهگذشتهبرایاولینبار
مرحله اول لیگ اسکیت سرعت با شرکت شش تیم ،سه تیم
از بیرجند و تیم هایی از بشرویه ،سرایان و قاین با حضور50
ورزشکار در باشگاه بیرجند آریا در دو بخش بانوان و آقایان
برگزار شد.به گفته «حسن شبانی» ،در مرحله اول این
رقابت ها در بخش دختران تیم های بشرویه ،سرایان و زاور
بیرجندودربخشپسرانتیمهایزاوربیرجند،بیرجندآریا
و بشرویه اول تا سوم شدند .این رقابت ها به منظور انتخاب
تیم های استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و
المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در سه مرحله برگزار می
شودکهمرحلهدومآناردیبهشتدریکیازشهرستانهای
استان و مرحله سوم خرداد در بیرجند برگزار می شود.

