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4
هیجان و نشاط به وقت نیمه شب

مسابقه بلیتس جام رمضان

کدخدا در اردوی تیم ملی
زهرایی« -مهسا کدخدا» ملی پوش
والیبال استان در اردوی تیم ملی به
سر می برد .او در گفت وگویی کوتاه
به «خراسان جنوبی» گفت :این
اردو از  28اردیبهشت شروع شد و تا
سوم خرداد ادامه دارد .به گفته این ستاره
بلند قامت استان ،این اردو برای آمادگی بیشتر به
منظور حضور در رقابت های قهرمانی آسیا که 26
مرداد در کره جنوبی برگزار می شود ،برپا شده است
و تیم ملی متشکل از  20بازیکن آموزش های الزم را
زیر نظر مهرگان ،مربی تیم فرا می گیرد.

ثبت 18گل در ۲شب جام رمضان
نهبندان
 18گل در شب های چهارم و پنجم مسابقات
فوتسال جام رمضان نهبندان ثبت شد.به
گزارش«خراسان جنوبی» ،در ادامه مسابقات
فوتسال جام رمضان نهبندان در شب های چهارم
و پنجم ،شش بازی برگزار و در مجموع  18گل زده
شد و تیم های دهیاری حیدرآباد ،الغدیر ،لوازم
یدکی قائم ،هالل احمر ،دهیاری امید بندان و
دهیاری خوانشرف از سد حریفان خود گذشتند.

برترین های پینگ پنگ بانوان
حسینی -مسابقات پینگ پنگ آزاد بانوان استان
با معرفی نفرات برتر پایان یافت« .زهرا چهکندی
نژاد» ،مسئول برگزاری این رقابت ها گفت :در
پایان این مسابقات که با حضور  15نفر در سالن
سرحدی بیرجند انجام شد افسانه حسن نژاد،
عنوان قهرمانی را کسب کرد ،رضوانه رضوی نایب
قهرمان شد و عنوان سوم مشترک هم به فرانک
زردست و ستایش کهشانی رسید.
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گزارشی از فوتسال جام رمضان در بیرجند

داخل گود

حسین قربانی-مسابقه بلیتس جام رمضان با حضور
 ۲۶شطرنج باز در تاالر شطرنج بیرجند برگزار شد.
دبیر هیئت شطرنج استان به خبرنگار ما گفت :این
مسابقه با شرکت  26شطرنج باز در تاالر شطرنج
بیرجند برگزار شد .به گفته «جواد میزانی» ،پس از
ششدوررقابتبهروشسوئیسیسیدمهدیاسالمی
نیا و اشکان حسینی با  4.5امتیاز در صدر جدول قرار
گرفتند اما با امتیاز شکنی بهتر ،سید مهدی اسالمی
نیا مقام اول را از آن خود کرد و سید اشکان حسینی و
مرتضی زمانی مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
مهرنوش آرمند و محمود حیدری نیز عنوان خانم برتر
و نوجوان برتر جدول را از آن خود کردند.

ورزش

سید حسین حسینی -سالن شهیدین قاسمی
بیرجند در این ایام شاهد رقابت های پر شوری
است که با عنوان جام رمضان و در رده های سنی
مختلف برگزار می شود .عقربه های ساعت کمی
از  22گذشته است ،از خیابان هیاهوی تماشاگران
حاضر در سالن به گوش می رسد .دو تیم با بازیکنان
میان سال در دو طرف میدان منتظر سوت داور
برای شروع بازی هستند ،ثبت نتیجه  ۲بر یک روی
تابلو نشان دهنده اتمام نیمه اول است .روسای
هیئت فوتبال استان و بیرجند به همراه جمعی از
پیش کسوتان فوتبال و حدود  100تماشاگر که
به صورت پراکنده روی سکو ها نشسته اند در حال
تماشای بازی هستند.

• •استفاده از فرصت ها

این بازی بین دو تیم بانک ملی و دانشگاه علوم
پزشکی و در رده پیش کسوتان برگزار می شود که
نیمه اول آن با برتری  ۲بر یک «بانک ملی» به پایان
رسیده است .عمده بازیکنان حاضر در میدان ،میان
سال هستند و برخی هم نشانه های اضافه وزن را
دارند ولی با وجود این تحرک و تکنیک آنان درون
زمین نشان از سال ها فعالیت در این رشته دارد.
دقایق زیادی از نیمه دوم نگذشته است که بازیکنان
دانشگاه علوم پزشکی صاحب یک موقعیت خوب
برای رسیدن به نتیجه برابر می شوند .در این
لحظه بازیکنان تیم که حمله ای را تدارک دیده اند
پس از پاس خوب دکتر «قائمی» بازیکن شماره 11
این تیم که جلوی دروازه صاحب توپ شده بود ،با
ضربهای حساب شده و یک ضرب ،گل مساوی را به
ثمر رساند .دقایقی بعد فوتسالیست های دانشگاه
علوم پزشکی در حمله ای غافل گیر کننده می
توانستند گل برتری خود را به ثمر برسانند ولی
ناهماهنگی سه بازیکن این تیم که فقط دروازه
بان را پیش رو داشتند سبب شد این تیم نتواند از
فرصت استفاده کند ،اما در نقطه مقابل ،بازیکنان
«بانک ملی» از فرصتی که فقط چند لحظه بعد به
دست آوردند به خوبی استفاده و برای سومین بار

اولین میزبانی رقابت های
دسته یک کشتی کشور

رحمان  -بیرجند برای اولین بار ،دوم خرداد میزبان
رقابت های لیگ دسته یک کشتی کشور است.
رئیس هیئت کشتی استان با اشاره به این که هفته
اول مسابقات آزاد و فرنگی لیگ دسته یک کشتی
باشگاه های کشور از  31اردیبهشت آغاز می شود،
به خبرنگار ما گفت :این مسابقات به مناسبت

وی ،با بیان این که در مجموع  15نفر از برترین
داوران استان قضاوت این دیدارها را بر عهده دارند
خاطرنشان می کند :کمیته داوران طی این ایام
فعالیت های خوبی داشته است و داوران مسابقات
مختلفی را در بیرجند ،مود و خوسف قضاوت کرده
اند .به گفته وی از پنج شنبه هفته جاری مرحله
حذفی رقابت های رده آزاد برگزار می شود.

• •هزینه ورودی و جوایز

نایب رئیس هیئت فوتبال بیرجند :امسال مسابقات جام رمضان در
 ۵رده سنی نونهاالن ،جوانان ،پیش کسوتان ،آزاد و یک رده آزاد بانوان
برگزار می شود که تا  26رمضان به طول خواهد انجامید
دروازه تیم علوم پزشکی را باز کردند و این نتیجه تا
پایان بازی پا بر جا ماند.

می گوید :البته این موضوع تا حدودی کم رنگ شده
است ولی این گونه برنامه ها می تواند به بهبود این
شرایط کمک کند.

«حسن جباری» ،از پیش کسوتان فوتبال که در دهه
های  50و  60عضو تیم فوتبال بیرجند بود و در این
رقابت ها سرپرستی تیمی با نام برادر مرحومش
(حسین جباری) را بر عهده دارد ،می گوید :با تصمیم
گرفته شده ،قرار شد رقابت های پیش کسوتان هم
در جام رمضان برگزار شود که در نهایت با حضور پنج
تیم در حال برگزاری است .به گفته وی ،دو تیم به نام
پیش کسوتان مرحوم «ابراهیم آرگینی» و «حسین
جباری» در رقابت ها حضور دارند .وی برگزاری
رقابت های ویژه پیش کسوتان را در جام رمضان
حرکت خوبی دانست که سبب می شود آن ها خیلی
از میدان دور نباشند« .جباری» ،در پاسخ به سوالی
درباره رضایت از نوع برخوردها با پیش کسوتان هم

• •رقابت ها در  5بخش

• •حرمت پیش کسوتان

گرامی داشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر
برگزار خواهد شد و خراسان جنوبی در رقابت های
فرنگی لیگ دسته یک با تیم کامل  10نفره شرکت
کرده است .به گفته «عباس سروری» ،فرنگی کاران
هیئت کشتی خراسان جنوبی در اولین دیدار از
هفته اول این لیگ ،پنج شنبه دوم خرداد ،میزبان
کشتی گیران بهبهان خوزستان در سالن حجاب
بیرجند خواهند بود که اولین میزبانی استان در

نایب رئیس هیئت فوتبال بیرجند که مسئولیت
برگزاری رقابت های آزاد جام رمضان را بر عهده
دارد درباره چگونگی این مسابقات می گوید:
امسال مسابقات جام رمضان در پنج رده سنی
نونهاالن ،جوانان ،پیش کسوتان ،آزاد و یک رده آزاد
بانوان برگزار می شود که تا  26ماه مبارک رمضان
به طول می انجامد« .دادگر» ،می افزاید :بخش آزاد
رقابت ها با حضور 20تیم در چهار گروه پنج تیمی به
صورت دوره ای از شب پنجم ماه مبارک آغاز شد که
به همراه رده های دیگر برگزار می شود .به گفته وی
در بخش آقایان هم پنج تیم در رده پیش کسوتان،
چهار تیم جوانان و هشت تیم نونهاالن حضور دارند.
مسابقات لیگ دسته یک کشور است.

ثبت  16گل در ۲دیدار
 16گل در چهاردهمین شب مسابقات فوتسال
جام رمضان طبس در دو دیدار به ثبت رسید .دبیر
هیئت فوتبال طبس به خبرنگار ما گفت :تیم طبس
پودر در دیداری حساس و نفس گیر «نخل طالیی»
را با نتیجه  ۷بر  ۴شکست داد و تیم بهشت آباد هم

روی خط ورزش

«ایروبیک آفرینا» ،قهرمان والیبال
بانوان نهبندان

رحمان – تیم باشگاه ایروبیک آفرینا قهرمان مسابقات
والیبال جام رمضان بانوان نهبندان شد .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،در پایان مسابقات والیبال جام
رمضان نهبندان تیم های باشگاه ایروبیک آفرینا ،تیم
بیمارستان شهید آتشدست و تیم دختران آفتاب مقام
های اول تا سوم را کسب کردند.

معرفی رئیس هیئت موتورسواری
خوسف

رئیس هیئت فوتبال بیرجند هم می گوید :رویکرد
اصلی این هیئت در برگزاری رقابت های جام
رمضان ،حضور حداکثری اقشار مختلف در میدان
های ورزشی است« .حبیب زاده» در پاسخ به سوالی
درباره هزینه ورودی تیم ها و همکاری مسئوالن
مربوط برای کاستن از میزان این مبلغ ( 500هزار
تومان آزاد 300 ،هزار تومان جوانان و  200هزار
تومان نونهاالن) می گوید :طی تماس و جلسه
هایی که با اداره کل ورزش و جوانان داشتیم،
مساعدت هایی در برخی بخش های مربوط به
برگزاری مسابقات مانند تامین پزشک یار و تخفیف
 50درصدی برای سالن و البته در صورت تامین
اعتبار ،اهدای اقالم ورزشی را تقبل کردند .وی
درباره موضوعی که هر سال برای برخی تیم ها در
زمینه متناسب نبودن مبلغ دریافتی هزینه ورودی و
جوایز تیم های برتر مطرح می شود تصریح می کند:
با توجه به تورم موجود و تاثیر پذیرفتن هزینه های
برگزاری رقابت ها مانند سالن ،نیروی انتظامی،
داوری ها و وسایل سخت افزاری به ناچار هزینه
ورودی را افزایش دادیم که البته جوایز هم نسبت
به سال قبل به حدود دو برابر افزایش یافت.وی،
یکی از مهم ترین مشکالت هیئت فوتبال بیرجند را
در برگزاری رقابت ها ،نداشتن سالن بیان می کند
و می گوید :بارها اعالم کردیم که سالن شهیدین
قاسمی را در اختیار هیئت قرار دهند که در صورت
تحقق می توانیم به جز برگزاری چنین رقابت هایی
در بخش آقایان و بانوان ،برای تیم های پایه هم به
خوبی برنامه ریزی کنیم.

قهرمانان بسکتبالی

 ۵بر صفر «فست فود دنج» را از پیش رو برداشت.
به گفته «علیانی» ،تاکنون صعود تیم های شاهین
دیهشک ،بانک قرض الحسنه مهر ایران ،طبس
پودر ،نخل طالیی ،فروشگاه توکل ،پایگاه حضرت
ابوالفضل (ع) اصفهک و کاالی برق جواد به دور
دوم مسابقات مسجل شده است .دور دوم رقابت
ها از چهارشنبه شب با حضور هشت تیم در دو گروه
چهار تیمی پیگیری خواهد شد.

زهرایی  -مسابقات بسکتبال سه به سه کارگران
استان در دو رده بزرگ ساالن و جوانان با معرفی
برترین ها به پایان رسید.به گزارش خراسان جنوبی،
«علیزاده» رئیس هیئت ورزش کارگری استان گفت:
در رده بزرگ ساالن تیم های بورس سنگ الماس نمای
بیرجند ،ظفر بیرجند و تیم قاین مقام های اول تا سوم
این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند .در رده جوانان
نیز تیم آرمان قهرمان شد و خانه فرهنگ ارژنگ از
بیرجند و تیم جوانان قاین در سکوهای بعدی ایستادند.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خوسف
معرفی شد .به گزارش روابط عمومی اداره ورزش
و جوانان خوسف« ،مجید چهکندی نژاد» با حضور
«رضا رجبی ستوده» رئیس هیئت اتومبیلرانی و
موتورسواری استان و «فاطمه چهکندی نژاد» رئیس
اداره ورزش و جوانان شهرستان به عنوان رئیس
هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری خوسف منصوب
شد .رئیس این هیئت با اشاره به این که خوسف از
نظر زیرساخت های این رشته با کمبودهای زیادی
مواجه است گفت :با همکاری دستگاه های اجرایی
شهرستان از سرمایه گذاران این رشته حمایت خواهد
شد .وی ،برگزاری رالی خانوادگی و نقشه خوانی،
جشنواره حرکات نمایشی با ماشین و موتور و همایش
تورینگ و سافاری را از مهم ترین برنامه های تابستان
این هیئت اعالم کرد.

مسابقات فوتسال سربیشه
در ایستگاه آخر

مسابقات فوتسال جام رمضان سربیشه با قهرمانی
تیم مهاجران پایان یافت .به گزارش خبرنگار ما ،بعد
از هفت شب مسابقات فوتسال جام رمضان سربیشه
پایان یافت و تیم های مهاجران ،متحدان و نواب
صفوی مقام های اول تا سوم این رقابت ها را از آن خود
کردند و جام اخالق مسابقات به تیم پارسا اهدا شد.

