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استان ،میزبانهفته دوم رقابتهای
لیگ برترهندبال کشور

نقشه«زغال سنگ»برای
شکست «کازرون»
زهرایی – تیم زغال سنگ طبس فردا در هفته دوم
رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور
در حالی میزبان نیروی زمینی کازرون است که در
هفته اول این رقابت ها نماینده استان در کرمانشاه
مقابل تیم اسالم آباد غرب ،نماینده ایران در رقابت
هایباشگاههایآسیاقرارگرفت.بااینکهبازیکنان
تیم تالش زیادی برای کسب نتیجه در این مسابقه
داشتند اما نتوانستند سد این تیم را بشکنند و تن به
شکست دادند و حاال همه امید دارند این تیم نوپا که
اولینحضورشرادرلیگبرترتجربهمیکنددربازی
دوم،بتواندنتیجهبهتریبهدستآورد.سرپرستتیم
زغال سنگ طبس با این اظهار نظر ،از حمایت های
مهندسکریتی،مدیرعاملشرکتکههمیشههمراه
اینتیماست،قدردانیکرد«.ابوترابی»همچنینبه
برنامه های اجرا شده و تمرکز بر رفع نقاط ضعف تیم
دریکهفتهفرصتتااینرقابتاشارهووضعیتتیم
را از لحاظ روحی و آمادگی جسمانی رضایت بخش
بیانکرد.ویشرایطمیزبانیرافرصتیبرایکسب
نتیجهبهتردانستواظهارامیدواریکردکهباکسب
دوامتیاز،شرایطتیمدرجدولرقابتهابهبودیابد.

گزارشی ازرقابت های پارکورقهرمانی کشوردر بیرجند

خودنماییپارکورکاران
استاندرقامتمیزبان

ورزشکار استان ،نایب قهرمان شد
زهرا قربانی

کوتاه از ورزش
●● مسابقات دارت ویژه کارکنان آموزش و پرورش
بیرجند با حضور  40نفر برگزار شد که در بخش
آقایان ابراهیم کاظمی ،صادق رضایی و سعید
مالداری و در بخش بانوان الهام ،سرمدی و
غالمحسینی اول تا سوم شدند.
●● جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان غیر شاغل
گرامی داشت دهه والیت ،امروز در سالن ورزشی
فجر انقالب بیرجند برگزار و از برگزیدگان با
اهدای جوایز نفیس تجلیل خواهد شد.
●● همایش پیاده روی و جشنواره ورزشی محله
با نشاط در مهرشهر ،فردا ساعت  18برگزار
می شود و شرکت کنندگان مسیر پارک پروفسور
معتمدنژاد تا پارک آیت ا ...بهجت این محله را
پیاده طی می کنند.
●● مسابقات بوکس بیرجند ،انتخابی تیم برای
اردوی مشترک با تیم تربت حیدریه ،هشتم
شهریور ساعت  19در مجموعه والیت سالن
مروت برگزار می شود.

رئیسشاخه
پارکورفدراسیون
ژیمناستیک:
خراسانجنوبیاز
مراکزمستعداین
رشتهاستکههماز
نظرفنیوهمازلحاظ
فرهنگیمیتواند
الگوییبرایتوسعه
اینرشتهدردیگر
نقاطکشورباشد

نوجوان هستند و سرشار از انرژی .جست و خیزهای شان
تماشاییاست،درنگاهاولعبورازموانعبرایتماشاگران
ساده است اما وقتی در عمل ،بدن های آماده را می بینند
برایتماشایادامهمسابقهمشتاق ترهستند.پارکورکاران
نوجواندرسریعترینزمانممکنبااستفادهازتکنیکها
وکاربردی ترینشیوهحرکتیوباکمترینانرژیمصرفی،
از موانع عبور می کنند تا از رقبای خود پیش بیفتند .آن ها
که هنر حرکت را خوب فرا گرفته اند پدید آورنده صحنه
های جذاب و پر هیجان از این هنر زیبا در مسابقات پارکور
قهرمانی کشور در بیرجند می شوند تا جایی که جمعیت
زیادی به تماشای این هنر زیبا می نشینند .به گزارش
خبرنگار ما ،برای میزبانی این دوره از مسابقات ،در مدت
 20روز با تالش و کوشش ورزشکاران ،مربیان و اعضای
هیئت ژیمناستیک استان و بدون حمایت دیگر نهادها؛
وسایل الزم تهیه و در قسمتی از پارک توحید نصب شد و
این همدلی و همراهی در طول مسابقه نیز ادامه داشت
طوریکهآنهادرروزهایدوشنبهوسه شنبهگذشتهبرای
شرکت کنندگان اولین دوره رقابت های پارکور قهرمانی
زیر 17سالکشورسنگتمامگذاشتند.

رشتهایکهدیدهنمیشود!
در این میان« ،صادق اصالح» از پارکورکاران بیرجند
توانستدربخشاسپیداینرقابتهانایبقهرمانشود.
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اودرحالیکههمراهدیگرهم تیمی هایشدرحالتغییر
موانعبهمنظورآمادهشدنفضابرایفری استایلاست،
ازسطحباالیاینرقابتهادرمقایسهبامسابقاتی کهدر
گذشته شرکت کرده است ،سخن می گوید و کیفیت
و قضاوت این رقابت ها را بسیار خوب و بدون نقص
می داند .دو سال است پا به این رشته ورزشی گذاشته
است ،از حضور ورزشکاران صاحب نامی از مشهد،
شیراز و دیگر نقاط ایران در این رقابت ها صحبت می
کند و بر این عقیده است که همین موضوع بر افزایش
سطح رقابت ها تاثیر زیادی داشت .او البته به مشکالت
ورزشکاران این رشته در بیرجند هم اشاره می کند و از
این که آن طور که باید این رشته ورزشی دیده نمی شود،
گالیه می کند« .امیر حسین براتی» هم ورزشکار دیگر
بیرجندی همراه تیم در این رقابت ها با اشاره به سطح
باالی رقابت ها از امکانات کم و نبود فضا برای فعالیت
در این رشته و کم توجهی به آن در مرکز استان صحبت
و اظهار امیدواری می کند که این میزبانی ،زمینه ساز
بهبود شرایط این رشته ورزشی باشد.

میزبانیعالی
در کنار آن ها «علی شرقی» از ورزشکاران مشهدی از
میزبانیعالیبیرجندونظموانسجامدرروندبرگزاریاین
رقابت ها ابراز رضایت می کند و این میزبانی را در مقایسه
با رقابت های بندر عباس که چندی پیش برگزار شده
است خیلی بهتر می داند .او معتقد است پارکور با این که
رشته ای جوان پسند است اما محدودیت سنی ندارد و به
دلیل تخلیه هیجان ،ترشح آدرنالین بدن زیاد می شود و
زمانی هم که فردی این رشته ورزشی را انتخاب کند دل
بریدنازآنسختاست«.جمالسلیمانی»شرکتکننده
خوزستانیدراظهارنظریمشابه،بااشارهبهبرگزاریاین
رقابتهادربهترینشرایط،ازظرفیتهایزیاداینرشته
دربیرجندمیگویدوبراینعقیدهاستکهدراینرقابت ها
استعدادهای زیادی از بیرجند حضور داشتند که امید
استباحمایت؛شرایطرشدوشکوفاییآنهافراهمشود.
«مهدیشعنایی»شرکتکننده 12سالهآبادانیهمکهسه
سالازفعالیت اشدرفری استایلمیگذرد،برگزاریاین
رقابتهارابابهترینشرایطتوصیفمیکند.

رقابت 16استان
ناظر مسابقات و مسئول امور استان های فدراسیون
ژیمناستیک نیز با اشاره به این که مسابقات پارکور
قهرمانی زیر  17سال کشور با حضور  16استان20 ،
تیم و در مجموع  104ورزشکار در دو بخش سرعت و
فری استایل به میزبانی بیرجند برگزار شد ،می گوید:
دراینرقابتهاافزونبراستعدادیابی،بهدنبالحمایت
بیشتر مسئوالن از این رشته جذاب بودیم و امیدواریم
که با معرفی بیشتر این رشته از طریق رسانه ها ،بخش
خصوصی برای افزایش باشگاه های اختصاصی پارکور
پیش قدم شود و بتوانیم با همکاری فدراسیون به سمت
حرفه ای شدن این رشته ورزشی گام برداریم و تیم ها را
بهرقابتهایآسیاوجهاناعزامکنیم«.مالئکه»ازتالش

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست 056  - 32443939:
 0
تحریریه  56- 32448050 :
نمابــر تحریریه 056 - 32448054 :

های هیئت ژیمناستیک استان برای میزبانی خوبی که
در این دوره از رقابت ها داشته است ،قدردانی و اظهار
می کند که داورهای انتخاب شده همه حرفه ای و از
قدیمی های پارکور بودند و رقابت ها در کمال آرامش و
نظموانسجامبرگزارشد.

قولمدیرانبرایحمایت
رئیس هیئت ژیمناستیک استان هم که در مصاحبه های
قبلی از میزبانی این رقابت ها در فضای باز بدون کمک
دیگرنهادهاگالیهداشت،بههزینهباالی 50میلیونتومان
برای این رقابت ها اشاره می کند و از روزنه های امید برای
حمایتصحبتبهمیانمیآوردوازاینکهدرتماستلفنی
مدیرسازمانمدیریتبرنامه ریزیاستانقولتامینهزینه
هایاینرقابتهاوهمچنینمدیرکلورزشوجوانانقول
حمایترادادهاست«.بیابانی»ازهمکاریمعاونعمرانی
شهرداریبیرجندبرایبرگزاریاینرقابتهاقدردانی
میکندوبااشارهبهفعالیتپارکورازیکسالونیمپیش
در استان و پرورش مربی و داور در این رشته ،از مسئوالن
می خواهد با توجه به هزینه  25میلیون تومانی برای
ساخت ست تجهیزات پارکور ،فضایی را برای نصب این
تجهیزاتدراختیارهیئتقراردهند.

ورزشکمهزینه
رئیسشاخهپارکورفدراسیونژیمناستیکنیزبااشارهبه
قابلیت های این رشته ورزشی و کاربرد آن در بخش های
مختلف ،از هزینه های پایین برای فعالیت در این رشته
می گوید که با تهیه یک لباس و کفش ورزشی سبک و
یک سری موانع که می تواند طبیعی باشد ،جوانان در
این رشته فعالیت می کنند« .مومنی» ماهیت اصلی این
رشتهورزشیراکمکبهدیگرانبیانمیکندومیافزاید:
به همین دلیل بسیاری از حوزه ها نظیر نیروی مسلح،
آتش نشانی و جمعیت هالل احمر عالقه مند به ورود و
سرمایه گذاریدراینرشتهورزشیهستند.ازسوییبرای
رشد این رشتهتعامالتی باآموزش و پرورش ودانشگاه هاو
دیگرنهادهایآموزشیداشتیمتابتوانیمبهبهتریننحواز
اینظرفیتاستفادهکنیم.ویهدفازبرگزاریاینرقابت
هاراشناساییاستعدادهاوبهدنبالآنحضورشاندرتیم
هایملیوآمادگیبرایحضوردررقابتهایالمپیکبیان
و با اشاره به استعدادهای ایران ،یکی از مراکز مستعد این
رشتهراخراسانجنوبیاعالممیکندوبراینعقیدهاست
که استان های قوی هم از نظر فنی و هم از لحاظ فرهنگی
میتوانندالگوییبرایتوسعهاینرشتهدردیگرنقاطکشور
باشند .او با تاکید بر حمایت از خراسان جنوبی برای رشد
اینرشته،آمادگیبرایراه اندازیاولینپارکپارکورایران
دربیرجندرادرصورتفراهمکردنشرایطاعالممیکند.
به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این رقابت ها که سه شنبه
شببرگزارشد،دربخشسرعت،صادقاصالحازخراسان
جنوبیبعدازورزشکارچهارمحالوبختیاری،نایبقهرمان
شد و در بخش فری استایل؛ ورزشکاران استان مقامی به
دست نیاوردند و کاپ اخالق این دوره از مسابقات هم به
خراسانجنوبیاهداشد.
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کدخدا :بیتجربگیسببشکستشد
زهرایی  -تیم ملی والیبال بانوان ایران با همراهی مهسا کدخدا ستاره استان
به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد و امروز در ادامه این رقابت ها به مصاف
تایلند می رود و فردا هم با چین تایپه مبارزه خواهد کرد .او در گفت و گویی کوتاه
به «خراسان جنوبی» گفت :در مرحله اول این رقابت ها  13تیم در سه گروه سه
تیمی و یک گروه چهار تیمی با یکدیگر رقابت کردند که از هر گروه دو تیم به
مرحله بعد صعود کردند .وی گریزی به نتایج تیم ایران در این مرحله زد و افزود:
تیم کره جنوبی به تازگی از رقابت های انتخابی المپیک برگشته بود و تیمی
قوی ،هماهنگ و بی خطا بود و همه تالش مان را به کار بردیم اما بی تجربگی،
سبب شد که بازنده میدان باشیم .به گفته وی ،بازی بعدی با هنگ کنگ بود که
با آنالیز خوبی که از تیم داشتیم بر اساس برنامه ها پیش رفتیم و توانستیم برنده
مسابقه باشیم و در جمع هشت تیم برتر این رقابت ها قرار گیریم.

روی خط ورزش

طالی دوندگی
مرضیه عباسی در رقابت های دو و میدانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول،
درماده 800مترمقامقهرمانیکشوررابهدستآورد«.دادی»مسئولتربیتبدنی
اداره کل آموزش و پرورش گفت :در این رقابت ها که در شهر کرد برگزار شد ،شش
ورزشکار حضور داشتند که مقام های چهارم و پنجم هم داشتیم و در مجموع استان
درمیان 24تیم،هشتمشد.

مقام دوم جشنواره فرزندان مهر
حسینقربانی-ورزشکاراستاندرجشنوارهفرهنگیورزشیفرزندانمهربهزیستی
مقامدومراکسبکرد«.احراری»مدیراجراییجشنوارهفرهنگیورزشیفرزندانمهر
بهزیستیاستانبهخبرنگارماگفت:محمدرضارزمیدراینجشنوارهدرگروهسنی
زیر 18سالدربابلسرمقامدومرشتهآمادگیجسمانیراکسبکرد.

«پیروزی» ،قهرمان فوتبال ساحلی
مسابقاتفوتبالساحلیبیرجند،گرامی داشتدههوالیتبرگزاروتیمپیروزیاول
شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،تیم های آبی پوشان بیرجند و زنده یاد بامری نیز
به ترتیب دوم و سوم شد .این مسابقات پس از  10سال وقفه به همت هیئت فوتبال
استانبرگزارشد.

کاراته کاها روی تاتامی کشوری
تیم کاراته آقایان استان به رقابت های المپیاد استعدادهای برتر بسیج در سمنان و
بانوانبهمسابقاتقهرمانیکشوردرتهراناعزامشد.بهگزارشخبرنگارما،رئیس
هیئتکاراتهاستانگفت:رضاكوثریمقدم،عليومحمدخيرآبادی،محمدحسين
بهشتی،عليرضاسلماني،محمدصفامنشواميرحسيننرگسيبامربیگریجواد
كمالي منش و سرپرستی هادی رفتاری اعضای تیم مردان را تشکیل می دهند .به
گفته«بخشی»تیمبانوانباترکیب13ورزشکاربهمربیگریاکرمایلخانیوسرپرستی
مهنازعباس پوردراینرقابتهاحضوردارند.

