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 4ورزش

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مالی زیادی که در این رشته وجود دارد ،بسیاری از
خانواده ها با الگو قرار دادن ستاره های داخلی و بین
المللی ،به امید این که فرزندشان در آینده به چنین
جایگاهی دست یابد ،همزمان با فرا رسیدن اوقات
فراغت به سوی مدارس فوتبال کشیده می شوند.
«حسن قهوه چی» به اهمیت توجه خانواده ها به ثبت
نام در مدارس فوتبال اشاره می کند و بر این عقیده
است که اگر در انتخاب مربیان و افراد حاضر در مدارس
فوتبال دقت کافی رخ ندهد ،ممکن است به بروز اتفاق
های جبران ناپذیری منجر شود.

مجوز فعالیت

مدارس فوتبالازتبلیغتا واقعیت
سید حسین حسینی

شهرت ،محبوبیت ،پول و  ...فالن فوتبالیست مشهور
او را به فکر وا می دارد تا آینده ای این چنینی برای
فرزندش رقم زند ،آینده ای که به خیالش ،می تواند
سرنوشت او را از همین سن پایین تضمین کند و از
فرزندش ،اسطوره ای بسازد! در این افکار ،شاید کمتر
به این نکته بیندیشد که چه بسا پسر نوجوانش ،رغبتی
به فوتبال حرفه ای نداشته باشد و اگر در کوچه و میادین
مدرسه و محله پا به توپ می شود از سرگرمی و پرداختن
به ورزش باشد نه این که استعداد ورود به دنیای حرفه
ای فوتبال را داشته باشد پس باید به خواست والدین،
رنج حضور در کالس های متعدد ،تمرین های سخت و
 ...را بر خود هموار سازد و سعی کند ذره ای از آرزوی
آنان را برآورده سازد حال آن که ...
موضوع ایام فراغت و شرکت در کالس های متعدد ،در
مواردی به چالشی برای خانواده ها و فرزندان تبدیل می

رئیس هیئت
فوتبال  :خانواده
ها برای ثبت
نام به مدارسی
مراجعه کنند که
مجوز و تاییدیه از
اداره کل ورزش
و جوانان و هیئت
فوتبال دارند

درگذشت اولین المپیکی بیرجند

حسینی« -نجم الدین فارابی» اولین راه یافته به رقابت
های المپیک ( 1956ملبورن) از بیرجند در تهران
دار فانی را وداع گفت .به گزارش خبرنگار ما ،این
ورزشکار سال 1312در خانواده ای فرهنگی به دنیا
آمد و پدرش از جمله مدرسان مدرسه شوکتیه بیرجند
بود .او ابتدا شانس خود را در مسابقات بوکس امتحان
کرد ولی با وجود کسب عنوان قهرمانی کشور در این
رشته به دلیل مخالفت پدر آن را کنار گذاشت و در دو

شود به ویژه درباره برخی رشته های ورزشی مثل فوتبال
که طرفداران خاص خود را دارد .این که در کدام باشگاه
یا مدرسه فوتبالی ثبت نام کنند و پس از آن بتوانند از پس
برنامه ها ،تمرینات و حتی هزینه های آن برآیند .در این
میان مدارس فوتبال در اذهان بسیاری از خانواده ها
پررنگ تر است و در نهایت هم صدها نفر برای ثبت نام
در این مدارس اقدام می کنند .خانواده هایی که برخی
شاید فقط برای پر کردن اوقات فراغت فرزندان به سراغ
مدارس فوتبال می روند و بعضی هم با دیدن محبوبیت
زیاد فوتبال و البته شهرت و ثروتی که در آن وجود دارد،
فرزندشان را که به گمان آن ها از نبوغ خاصی در این
رشته برخوردار است به امید این که به یکی از ستاره
های این رشته تبدیل خواهد شد ،راهی این مدارس
می کنند.در این میان نوع تبلیغات مدارس فوتبال که
در بنرهای تبلیغاتی خود از عکس های بازیکنان و تیم
های مشهور ملی و جهانی و عبارت هایی مانند «زیر
نظر برترین مربیان» و  ...استفاده می کنند بر ترغیب

و میدانی فعالیت خود را ادامه داد .وی که سال ها
رکورددار ایران در رشته دهگانه ،یکی از سنگین ترین
رشته های دو و میدانی بود ،در سال 1335( 1956
شمسی) به همراه کاروان ورزشکاران المپیکی
ایران که مرحوم تختی پرچمدار آن بود راهی ملبورن
استرالیا شد و در رشته دهگانه توانست با کسب پنج
هزار و  211امتیاز عنوان پانزدهم جهان را از آن
خود کند .به گفته «مهرور» رئیس اسبق تربیت بدنی

شهروندان بی تاثیر نیست ولی در پایان واقعیتی که
خود را نشان می دهد این است که بسیاری از خانواده
ها به ویژه آن ها که با دقت کافی ثبت نام نکرده اند ،در
بهترین حالت ،جز پر کردن اوقات فراغت فرزندشان
عایدی نداشته اند اما فعالیت های انجام شده از مسائل
فنی گرفته تا حساسیت های فرهنگی و اجتماعی در
این مدارس تا چه اندازه مطابق با استانداردهای الزم
است؟ آیا به هر تبلیغ می توان اشاره کرد؟یا این که نوع
نظارت ها بر این مدارس چگونه است؟ و سوال های
بسیار دیگری که در این باره وجود دارد.

رویای ستاره ها!
رئیس هیئت فوتبال استان که خود از منتقدان برخی
مدارس و تبلیغات غیر واقعی در این باره است می گوید:
با توجه به رقابت های زیادی که در کشور و جهان در
این رشته برگزار و از سوی گروه زیادی از مردم به ویژه
نونهاالن و نوجوانان دنبال می شود همچنین گردش

وی برای نحوه تشخیص مدارس فوتبال مطمئن از
سوی خانواده ها ،با تاکید زیاد از آنان می خواهد که
برای ثبت نام به مدارسی مراجعه کنند که مجوز و
تاییدیه از اداره کل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال
دارند .به گفته وی در غیر این صورت مدرسه غیر
قانونی است و از فعالیت آن توسط اماکن جلوگیری
خواهد شد.حساسیت هایی در اعطای این مجوز
وجود دارد و فقط به باشگاه ها اعطا می شود بنابراین
یک نفر و یک تیم بدون تشکیالت نمی توانند مدرسه
فوتبال داشته باشند .او حساسیت های موجود درباره
مدارس فوتبال را حتی فراتر از داشتن مجوز می داند
و بر این نکته تاکید می کند که خانواده ها ،هیئت و
دیگر مسئوالن باید وسواس بیشتری به خرج دهند
تا در کنار مدارس فوتبالی که استانداردها را رعایت
می کنند ،سودجویان با تبلیغات اغوا کننده سبب
زیان های مادی و معنوی برای خانواده ها نشوند .وی
با اشاره به مراجعه سالیانه هزاران نونهال و نوجوان به
مدارس فوتبال ،اظهار امیدواری می کند که با نظارت
ها و همچنین دقت ،در این مراکز از مربیان و مدرسان
دوره دیده ،اخالق مدار ،با شخصیت و دارای سالمت
روان استفاده شود .زمین های چمن مصنوعی و
طبیعی نیز فقط باید در اختیار باشگاه ها و مدارس
فوتبال دارای مجوز قرار گیرد .وی در پاسخ به سوالی
درباره نحوه راهیابی استعدادهای برتر به تیم های ملی
هم اظهار می کند :مسیر راهیابی به تیم های ملی در
رده نونهاالن و نوجوانان فقط از طریق مدارس فوتبال
دارای مجوز و شرکت در فستیوال های کشوری است.

تیر،المپیاد ورزش روستایی طبس
زهرایی-ورزشکارانروستاهایطبسماهآیندهدرششرشتهورزشیدرسهمرحله
دهستان ،بخش و شهرستان با یکدیگر رقابت می کنند تا بتوانند یک تیم منتخب
برای حضور در رقابت های استانی تشکیل دهند« .قدیمی» رئیس اداره ورزش و
جوانان طبس در حالی از برگزاری این رویداد ورزشی در تیر خبر داد که شرکت
کنندگان در رشته های فوتبال ،والیبال ،دو و میدانی ،چوب کشی ،هفت سنگ و
طناب کشی در دو بخش بانوان و آقایان در رده سنی نوجوانان و جوانان با یکدیگر
رقابتخواهندکرد.براساساخباراعالمی،زمانبرگزاریمرحلهاستانیاینرقابت
هاشهریوراستوتیممنتخباستانهمبهرقابتهایمنطقهایکرمانخواهدرفت.

کارگاه توجیهی و مسابقه دارت
اولین دوره کارگاه توجیهی رشته مفرح دارت به همراه برگزاری مسابقات ویژه
کارکنان آموزشکده های فنی و حرفه ای بیرجند برگزار شد .به گزارش خبرنگار
ما ،در این دوره آموزشی که علیرضا محمدزاده رئیس هیئت انجمن های ورزشی
بیرجند و سمیرا سلیم از بازیکنان لیگ برتر شهرستان تدریس را بر عهده داشتند
شرکت کنندگان با آخرین قوانین و مقررات رشته مفرح دارت و نحوه برگزاری و
پرتاب دارت آشنا شدند و در پایان مسابقه ای بین آن ها برگزار شد که در بخش
بانوان طاهره باقری ،الهه ابراهیمی و صدیقه صفرنژاد و در بخش آقایان محمد
خراشادی ،مهدی یوسفی و حمیدرضا پیرنیا اول تا سوم شدند.

مربیگری پارکور در طبس
اولین دوره مربیگری پارکور استان در طبس به مدت چهار روز در حال برگزاری
است« .بیابانی» رئیس هیئت ژیمناستیک استان به خبرنگار ما گفت :در این
دوره آموزشی که از روز گذشته شروع شده است  24نفر از بیرجند ،طبس ،قاین
و بشرویه همچنین استان های بوشهر و خراسان رضوی حضور دارند و آموزش
های مورد نیاز را زیر نظر هومن بهرامی زاده از مدرسان شاخه پارکور فدراسیون
ژیمناستیک فرا می گیرند.

اعزام دونده ها به تعویق افتاد
رقابت های کشوری نوجوانان که قرار بود پایان این هفته برگزار شود بر اساس
اعالم جدید فدراسیون دو و میدانی ،به زمان دیگری موکول شد و اعزام دونده
های استان به این رقابت ها به تعویق افتاد .به گزارش خبرنگار ما ،رقابت های
کشوری در دو بخش بانوان و آقایان در شهر کرد خواهد بود و سوم و چهارم تیر،
رقابت آقایان و ششم و هفتم تیر هم رقابت بانوان برگزار می شود که منتخبان
استان متشکل از  14نفر که هفته پیش در رقابت های استانی رکوردشکنی
کرده بودند به این رقابت ها اعزام خواهند شد.

رقابت کارگران فوتسالیست طبسی
بیرجند و از هم دوره ای های مرحوم فارابی ،وی سال
ها به عنوان استاد در دانشگاه های تهران در رشته
تربیت بدنی تدریس کرد .کمیته ملی المپیک ،مدیر
کل ورزش و جوانان و بسیاری از شخصیت های مطرح
کشور و استان درگذشت این پیش کسوت را تسلیت
گفته اند .روزنامه خراسان جنوبی نیز درگذشت این
پیش کسوت را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش
استان و کشور تسلیت می گوید.

مسابقات فوتسال کارگری جام شهدای کارگر طبس در حال برگزاری است.
«محمدی» رئیس هیئت ورزش کارگری طبس با اشاره به این که هفته سوم این
رقابت ها در روزهای  23و  24خرداد برگزار می شود از حضور  19تیم در این
رقابت ها خبر داد و گفت :در مرحله مقدماتی تیم ها در سه گروه با یکدیگر رقابت
می کنند و در مرحله بعدی هشت تیم در دو گروه چهار تیمی شانس خود را برای
صعود به مرحله بعدی آزمایش می کنند و بعد از آن هم مرحله حذفی و فینال
برگزار خواهد شد .به گفته وی بر اساس برنامه ریزی انجام شده این رقابت ها تا
اواسط مرداد به پایان خواهد رسید.

