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اولین دوره مسابقات استانی تیراندازی باکمان ،پنجم
اردیبهشت ماه برگزار می شود .به گزارش خبرنگار ما ،این
رقابت ها در دو رشته ریکرو و کامپوند ویژه بانوان و آقایان
خواهد بود .بر اساس این گزارش ،در این رقابت ها فاصله
 30متر برای ورزشکاران حرفه ای و  10متر با فیس سی
برای ورزشکاران آماتور در نظر گرفته شده و محدودیت
سنی برای آن ها وجود ندارد.

برترین های تنیس روی میز

رقابت های قهرمانی تنیس روی میز استان به مناسبت
روز جهانی تنیس روی میز با معرفی برترین ها در سالن
شهید سرحدی برگزار شد« .حمیدی» رئیس هیئت تنیس
روی میز استان به خبرنگار ما گفت :در این رقابت ها پویا
احراری اول و مصطفی طاهری دوم شد و معراج محمودی
و میالد رمضانی به صورت مشترک سوم شدند.

دارت هفتگی
رحمان – مسابقات بیست و چهارمین دوره دارت هفتگی
بیرجند برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» بیست و
چهارمین دوره مسابقات هفتگی دارت بیرجند با شرکت
 18نفر برگزار شد که الیاس ایزدی ،علیرضا محمدزاده
و رضا محمدی مقام های اول تا سوم این رقابت ها را
کسب کردند.

داخل گود

ثبت سایتپروازیاستانشاید وقتیدیگر

هیئت همگانی در بین  5استان برتر

 5اردیبهشت ،تیراندازی باکمان
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اعتباراحداث راه دسترسی تامین نشد

روی خط ورزش

زهرایی -هیئت همگانی استان در بین پنج استان برتر کشور
قرار گرفت .رئیس هیئت همگانی استان به خبرنگار ما گفت:
باتوجهبهفعالیتهایانجامشدهبهویژهدرشهرستانها،این
هیئت همگانی در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت .به
گفته «حسینی» ،امسال هم به سمت توسعه ورزش همگانی
پیش خواهیم رفت تا بتوانیم جایگاه این هیئت را ارتقا دهیم.
وی افزود :همانند گذشته توجه به ورزش همگانی به ویژه در
بخش بانوان در برنامه این هیئت قرار دارد.

ورزش

حسین قربانی  -ورزش های هوایی از قابلیت و
ظرفیت های مناسبی در استان برخوردار است
و امید ورزشکاران این رشته هم این بود که با
حضور چند ماه قبل نماینده انجمن ورزش های
هوایی کشور در خراسان جنوبی و بازدید از مکان
های شناسایی شده ،با ثبت حداقل یک سایت
هوایی در استان ،اقدام موثر و مهمی برای رونق
این رشته ورزشی انجام شود .با گذشت چند ماه
از آن زمان و ارائه گزارش نماینده ویژه انجمن
ورزش های هوایی کشور ،مسئوالن مربوط در
خراسان جنوبی اعالم می کنند به دلیل این که
هزینه مربوط به احداث جاده دسترسی به مکان
مورد نظر در بیرجند تامین نشده است ،انجام این
کار منتفی است و پیگیری برای شناسایی مکان
های دیگر در مرکز استان و شهرستان ها که دارای
جادهدسترسیباشددرحالانجاماستتاخلبانان
مجبور نباشند برای پرواز به سایت های پروازی
شمال کشور سفر کنند.به گزارش «خراسان
جنوبی» ،ورزش های هوایی از رشته های ورزشی
مهیج و لذت بخشی است که با اقدامات انجام
شده در این زمینه در سال های گذشته طرفداران
بسیاری در استان پیدا کرده است اما به دلیل
فراهم نبودن زیرساخت های الزم که مهم ترین آن
سایتثبتشدهبرایپروازهایهواییاستفعاالن
این رشته ورزشی (خلبانان) مجبورند با پذیرش
خطرهای سفر و هزینه های بسیار برای تمرین به
سایت های پروازی استان های دیگر بروند .چند
ماه قبل نماینده انجمن ورزش های هوایی کشور
که خود از مربیان دوره های آموزشی خلبان های
استان است برای بررسی وضعیت سایت های
پروازی بیرجند و بشرویه به این منطقه سفر کرد
تا با ارائه گزارش خود بعد از بازدید از مکان های
مورد نظر ،زمینه ثبت حداقل یک سایت پروازی در
استان فراهم شود.

• •چالش ها

«مهدی فیضی» بعد از حضور در خراسان جنوبی

جشنگلریزان
برایکمک به
سیل زدگان

با اشاره به وجود ورزشکاران مستعد و با اخالق و
دارای ظرفیت بسیار خوب در زمینه سایت های
پروازی موجود در استان به خبرنگار ما گفت:
موانعی نظیر نبود مربی بومی و سایت ثبت شده
پروازی در مسیر ارتقای ورزش های هوایی استان
وجود دارد که با رفع آن می توان شاهد رونق این
رشته ورزشی مفرح در خراسان جنوبی بود .او با
بیان این که هدف از سفر به استان بررسی شرایط
مکان های مورد نظر در این زمینه است تا با حمایت
و هماهنگی مسئوالن استان به طور هفتگی
یا ماهانه پروازهایی در نقاط مختلف خراسان
جنوبی انجام شود ،اظهار کرد :در بیرجند چند
سایت وجود دارد که یکی برای انجام پروازهای
آموزشی و کوتاه مدت مناسب است و افراد مبتدی
می توانند از آن جا پرواز کنند .سایت دیگری هم
وجود دارد که برای پروازهای بلند مناسب است
اما باید با حمایت مسئوالن استان راه دسترسی
برای آن احداث شود تا افراد حرفه ای بتوانند از این
سایت برای پروازهای خود استفاده کنند.نماینده
انجمن ورزش های هوایی کشور با بیان این که از
نگاه کارشناسی ،سایت های مورد نظر از ظرفیت
الزم برای ثبت برخوردار است ولی نکته مهم در

جشن گلریزان با حضور ورزشکاران برای
کمکبهسیلزدگانپنج شنبه 29فروردین
برگزار می شود .مدیر کل ورزش و جوانان
گفت :تاکنون دو گروه  10نفری از بیرجند و
زیرکوه برای کمک به سیل زدگان به استان
های مورد نظر با هزینه شخصی اعزام شده
اند و با تامین هزینه های مربوط از سوی

به دلیل فراهم نبودن سایت
پروازی ،فعاالن این رشته مجبورند
با پذیرش خطرها و هزینه های
بسیار برای تمرین به سایت های
پروازی استان های دیگر سفر کنند
این زمینه در نظر گرفتن حساسیت هایی است که
در خراسان جنوبی با توجه به شرایط آن وجود دارد،
افزود :با توجه به قابلیت های موجود باید مسئوالن
استان از فعاالن این رشته ورزشی حمایت کنند تا با
ثبت سایت های پروازی ،خراسان جنوبی به قطب
ورزش های هوایی شرق کشور تبدیل شود.

• •اعتبار تامین نشد

«علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های
ورزشی استان که چند ماه از زمان حضور نماینده
انجمن ورزش های هوایی کشور در استان می
گذرد ،گفت :به دلیل این که اعتبار مورد نیاز
برای احداث راه دسترسی به مکان مورد نظر به

اداره کل ورزش و جوانان گروه های دیگر
با داشتن تخصص های الزم بعد از گزینش
به مناطق سیل زده اعزام می شوند .به گفته
«مهران سرپرست» این گروه ها می توانند
حداقل یک هفته برای کمک به سیل زدگان
در استان های لرستان ،گلستان و خوزستان
اقامت کنند.

منظور ایجاد سایت پروازی در بیرجند فراهم نشد،
مسئوالن کمیته ورزش های هوایی استان تصمیم
گرفته اند در بیرجند و دیگر شهرستان های استان
مکان مناسب دیگری را برای این منظور شناسایی
کنند .مسئول کمیته ورزش های هوایی استان با
اشاره به این که در تیم خودمان حدود  18خلبان
فعال است که دو نفر خانم و بقیه آقا هستند ،افزود:
نماینده انجمن ورزش های هوایی کشور هنگام
حضور در استان فقط از مکان های مورد نظر در
بیرجند بازدید کرد و یکی از این مکان ها که مشرف
بر آبشار چهارده بود به دلیل داشتن مزیت هایی
مانند ارتفاع مناسب و برخورداری قابلیت الزم
برای ارتفاع گیری و  ...از سوی او تایید و گزارش
در این زمینه نیز به انجمن ورزش های هوایی
کشور ارائه شد.

• •شرایط سایت پروازی

به گفته «مهدی هادی نیا» ،یک سایت خوب برای
پرواز باید از آیتم هایی مانند نبود کوه و دکل های
فشار قوی در مسیر آن ،وجود راه دسترسی و ...
برخوردار باشد و با در نظر گرفتن همه این موارد
مکانموردنظردربیرجندباتوجهبهاینکهازسمت
مزار کوه امکان احداث راه دسترسی وجود داشت،
بهترین مکان برای ایجاد سایت پروازی استان بود
اما با دلیل این که اعتبار مورد نظر از سوی اداره
کل ورزش و جوانان برای احداث راه دسترسی
به آن تامین نشد ،استفاده از آن به عنوان سایت
پروازی منتفی شد.او با بیان این که سال  96با
حضور نماینده انجمن ورزش های هوایی کشور از
محل نصب دکل ها در کوه باقران بیرجند یک بار با
ارتفاع زیاد پرواز کردیم ،گفت :فقط خلبانان حرفه
ای می توانند از این مکان پرواز کنند و تا زمانی که
سایت مناسبی در استان شناسایی نشود هر ماه
برای پرواز باید به سایت شمال سفر کنیم که عالوه
بر خطرهای جاده ای هزینه زیادی برای خلبانان
استان دارد با این وجود به دلیل عشق به پرواز همه
مشکالت را تحمل می کنیم.

برترین های تست وزنه برداری

زهرایی -به مناسبت اعیاد شعبانیه و افزایش انگیزه
ورزشکاران ،یک تست وزنه برداری در مرکز استان
برگزار شد.دبیر هیئت وزنه برداری استان گفت :در
این رقابت که با حضور پیش کسوتان و اعضای هیئت
در سالن فتوت بیرجند برگزار شد  30ورزشکار استان
حضور داشتند .به گفته «خالدی» در این رقابت ها در
وزن 49کیلوگرممصطفیحسنی 55،کیلوگرممحمد
غالمی 61 ،کیلو گرم علی افضلیان 67 ،کیلو گرم
احمد محمودی 81 ،کیلو گرم محمد الوانی 89 ،کیلو
گرم میالد شاهین نژاد 94 ،کیلو گرم همایون خالدی،
 102کیلو گرم امین جاللی تبار 109 ،کیلو گرم
محمد زردست و مثبت  109کیلو گرم محمد یعقوبی،
قهرمان شدند .وی افزود :در پایان این رقابت ها به وزنه
برداران قهرمان جوایزی توسط هیئت اهدا و از زحمات
پیش کسوتان این رشته ورزشی نیز قدردانی شد.

کوهنوردی در کوه های مریخی
 70کوهنورد در کوه های مریخی نهبندان کوهنوردی
کردند .به گفته «دآلرام» مسئول روابط عمومی ورزش
و جوانان نهبندان 70 ،کوهنورد قاین و بیرجند به
میزبانی نهبندان و با همکاری باشگاه فرهنگی و
ورزشی شهرداری با حضور رئیس هیئت کوهنوردی
استان در کوه های مریخی نهبندان به کوهنوردی
پرداختند.

انتخابی کشتی نونهاالن
جمعه  30فروردین ماه مسابقات انتخابی کشتی در
رده سنی نونهاالن برگزار می شود« .سروری» رئیس
هیئت کشتی استان به «خراسان جنوبی» گفت:
ساعت هشت تا  8:30وزن کشی وزن ها و  9صبح آغاز
مسابقات خواهد بود و ارائه کارت بیمه ورزشی ،ملی
و معرفی نامه هیئت نیاز است .به گفته وی این رقابت
ها انتخابی مسابقات بین المللی جام خراسان بزرگ
«یادواره فردوسی» است.

