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کوتاه از ورزش
●● تیم والیبال نونهاالن دختر اسـتان بـه المپیاد
اسـتعدادهای برتر کشـور اعزام شـد .این رقابت
ها از امروز در سـاری برگزار می شـود.
●● تیم پسـران اسـتان در رده امید به رقابت های
قهرمانـی والیبـال کشـور در بجنـورد اعزام شـد.
این رقابـت ها از روز گذشـته آغاز شـد.
●● دوره تئـوری مربیگـری درجـه  3بـا شـرکت
 22نفـر از شـهرهای فـردوس و همجـوار آن در
فـردوس در حـال برگـزاری اسـت.
●● جـام خوشـه نشـین فـردوس بـا شـرکت 80
نفـر در بخـش آقایـان و  40نفـر در بخـش بانـوان
در مجتمـع شـهید درخشـان ایـن شـهر در شـش
رشـته ورزشـی برگـزار مـی شـود و منتخبـان این
مسـابقات به مرحله اسـتانی اعزام خواهند شـد.
●●  9نفـر از کوهنـوردان باشـگاه سـتاره کاویـان
قاینـات بـه سرپرسـتی علیرضـا خاشـاکی و
هدایـت محسـن رحمانـی بـه قلـه دماونـد صعـود
کردنـد.
●● طرح بزرگ تابسـتانه با ورزش؛ فردا در بوستان
نرگـس روسـتای کریت با همـکاری هیئـت ورزش
های همگانـی طبس برگزار می شـود.
●● مجتبـی خالصی از داوران تکواندوی اسـتان،
مسـابقات قهرمانـی نونهـاالن کشـور و دومیـن
دوره المپیـاد اسـتعدادهای برتر (پسـران) را که
چهـارم و پنجـم شـهریور بـه میزبانـی اسـتان قـم
برگـزار مـی شـود ،قضـاوت مـی کند.
●● مسـابقات دارت کارکنـان دولت روز دوشـنبه
ویـژه آقایـان و روز سه شـنبه ویـژه بانـوان سـاعت
 18در خانـه دارت طبـس برگـزار می شـود.
●● مسابقات تنیس روی میز هفته دولت (آقایان) با
حضور  ۳۲شـرکت کننـده در طبس برگزار شـد که
در پایان ایـن رقابـت ها سـامان سـمیعی ،نورالدین
توکلی و احمد بشـری اول تا سـوم شدند.
●● تیـم کوهنـوردی کارگـران اسـتان بـا ترکیـب
ماشـاءا ...عرفانـی کیـا ،میثـم طالبـی ،علـی
خزاعـی ،جعفـر اشـرفی و حسـین بهزادیـان
(سرپرسـت) بـه قلـه دماونـد صعـود کـرد.
●●  24شـطرنج بـاز نوجـوان دختـر و پسـر در
رقابـت هـای نوجوانـان زیـر  16سـال بیرجنـد
شـرکت کردند و البرز قیاسـی ،اشـکان حسینی
و پویـا کارگـر بـه ترتیـب اول تـا سـوم شـدند.
●● همایـش دوچرخـه سـواری بـا حضـور ۳۰
دوچرخـه سـوار در طبـس برگـزار شـد کـه در
پایـان بـه شـرکت کننـدگان هدایایـی بـه صورت
قرعه کشی توسـط رئیس اداره ورزش و جوانان
اهـدا شـد.

استان درجمع 10هیئت برتر بدمینتون کشور
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داشتند که شـش نفر آن ها
از فردوس بودند که در یک
برنامـه عملیاتـی دو سـاله
توانسـتند بـه ایـن سـطح
برسند« .تابعی» افتخارات
دیگر بدمینتـون بـازان این
شهرسـتان در رقابـت های
گذشته را در حالی با گالیه
از مسئوالن مطرح می کند
کـه بـه گفتـه او ایـن کارنامه
درخشـان بـا کمتریـن
حمایت از سـوی مسئوالن
بـه دسـت آمـده و تـداوم این
افتخـارات نیازمنـد توجـه
بیشـتر بـه ورزشـکاران
ایـن رشـته ورزشـی اسـت.
وی کـه بـه گفتـه خـودش،
مربیگـری این اسـتعدادها
را بـدون چشمداشـتی بـر
عهـده دارد ،از بـی فایـده
بـودن طـرح مشـکالت،
صحبـت و ایـن موضـوع را
مطرح مـی کند کـه در کنار
کمبود منابع مالـی و نبود حامی بـرای فعالیت ،مهم ترین
نیـاز بدمینتـون بـازان فـردوس ،اختصـاص فضایـی بـرای
تمرین است .به گفته وی ،سه جلسـه در هفته برای تمرین
ورزشـکاران در نظـر گرفته شـده اسـت و همه ورزشـکاران
رده هـای سـنی بـه ناچـار در این فضـا تمریـن می کننـد .او
حمایـت بیشـتر آمـوزش و پـرورش از ایـن رشـته ورزشـی را
درخواست می کند و از مسئوالن هیئت بدمینتون استان
می خواهد که هیئت های شهرستانی را با یک دید نبینند
و از هیئت های فعال و آن ها که در میدان ،نتیجه بهتری به
دسـت مـی آورنـد بیشـتر حمایـت کننـد.

بدمینتونبازانشهرستانها
با استعداد؛بی امکانات

رئیسهیئت:
باتوجهبه
استعدادهایمتعدد
درشهرستانها
برایرفعمشکالت
هیئتهانیاز
استمسئوالن
شهرستانیتعامل
بیشتریداشته
باشند

زهرا قربانی  -با سرعت تصمیم می گیرند ،استقامت،
دقت و تعادل ،اصل کارشان است .این رشته ورزشی پر
هیجان و شاداب از سال های گذشته در استان به سرعت
رشدوطرفدارانزیادیرابهخودجلبکردوورزشکارانش
در میدان های کشوری بارها پرچم استان را باال بردند که
در جدیدترین آن می توان به راهیابی دو بانوی بدمینتون
باز به اردوی ملی پارابدمینتون و کسب مقام سوم تیم
نونهاالن پسر استان در رقابت های کشوری اشاره کرد.
در این میان هر چند بیشتر افتخارات هیئت ،مربوط به
هنرجویانشهرستانیاستاماکمبودهاوکاستیهازنگ
خطری برای ادامه پیشرفت بیشتر بدمینتون در این نقاط
محسوبمیشود.

نبودحمایت
رئیـس هیئـت بدمینتـون فـردوس کـه از پایـه گـذاران این
رشـته ورزشـی در شهرسـتان اسـت بـه مقـام سـوم تیـم
نونهاالن اسـتان که هفته گذشـته در رقابت های کشوری
ارومیـه بـه دسـت آمـد اشـاره و ایـن نکتـه را یـادآوری مـی
کنـد کـه در ترکیـب تیـم اسـتان ،هفـت نونهـال حضـور

12مدال رنگارنگ بانوانکاراتهکار
بانوانکاراتهکادررقابتهایکیوکوشینماتسوییکشور
 12مدالبهدستآوردند.بهگزارشخبرنگارما،رئیس
هیئتکاراتهاستانگفت:دراینرقابتهازهراجعفری
درکاتاومهدیهابراهیمی،تارابهبودیویگانهمیرهادیان

کمبوداعتباروفضا
رئیس هیئت بدمینتون قاینات هم با اشاره به این که
دختران این شهرستان در کشور درخشش خوبی
داشته اند و یکی از پسران نیز به تازگی در کشور سوم شد،
از کمبودهایی می گوید که مربوط به اعتبار و فضاست .به
گفته «حقگو» ،در سال گذشته فقط  500هزار تومان به
هیئت کمک شد که این مبلغ حتی جوابگوی یک اعزام
ورزشکاران به رقابت کشوری نیست .گالیه دیگر او از بد

درکومیتهقهرمانشدندوراضیهداریوشدرکاتاوزهره
شجاعی ،زهرا جعفری و زهرا غالمعلی پور در کومیته
مقام دوم را به دست آوردند و مهدیه ابراهیمی در کاتا و
زهراخوشاونگی،مبیناحدادیانوریحانهبرهانیمقام
سوم این رقابت ها را به دست آوردند.به گفته وی ،این
رقابتهاباحضور 500هنرجودرتهرانبرگزارشد.

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
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قولی های مسئوالن است و اظهار می کند که چند سال
پیش،رقابتهایکشوریبهمیزبانیشهرستانبرگزارشد
که نه تنها از سوی فدراسیون و استان کمکی دریافت نشد
بلکهمسئوالنشهرستانهمبهقولهایخودعملنکردند
و اگر دوباره پیشنهاد میزبانی ارائه شود به هیچ وجه قبول
نمیکنیم.ویدرکنارتنگنایاعتباری،مشکلکمبودفضا
راهمبیانمیکندوازاینکهباهمهفعالیتهاوآمارباالی
100هنرجوهنوزفضایاختصاصیبرایبدمینتونبازان
شهرستانوجودندارد،گالیهدارد.

لزومدورههایبازآموزی
رئیسهیئتبدمینتونبیرجندنیزبااشارهبهکمبودهایی
که در زمینه اعتبار وجود دارد ،میزان کمک به هیئت
شهرستان از ابتدای امسال را دو میلیون تومان اعالم می
کند که با توجه به فعالیت ها جوابگوی نیاز نیست و باید
افزایش یابد .بنا به گفته «علی پور» ،هر چند مربی در این
رشته وجود دارد اما دانش آن ها به روز نیست و به دلیل
کمبوداعتبار،فراهمکردنشرایطبرایبرگزاریدورههای
بازآموزیهمبرایمربیانسختاست.

شهرستانهاشرایطرافراهمکنند
رئیس هیئت بدمینتون استان ،اما به فعالیت این رشته
ورزشی در شهرستان ها به جز نهبندان اشاره می کند و از
فعال شدن بدمینتون حتی در شهرهای مود و آیسک خبر
می دهد و بر این عقیده است که بهترین استعدادها در
شهرستانهاهستندکهنشانمیدهدمناطقدراینرشته
ورزشیخوبکارمیکنند«.ثانی»بااشارهبهاینکهاعتبار
هیئت های شهرستانی بر اساس تصمیم اداره کل ورزش
و جوانان به صورت مستقیم به حساب هیئت واریز می
شودتاکیدمیکندکهبرایپرداختبودجه،هیئتاستان
مداخله ای ندارد و نگاه به شهرستان ها نیز یکسان است
زیرا با وجود اعتبار کم آن چه در توان است به هیئت های
شهرستانی کمک می شود و سعی هیئت هم بر این است
که مطلوب ترین شرایط برای اعزام ورزشکاران به رقابت
های کشوری فراهم شود .وی با اشاره به جمعیت باالی
 500ورزشکار این رشته ورزشی در استان و قرار گرفتن
هیئتبدمینتوندرجمع10استانبرترکشور،ازمسئوالن
شهرستانهامیخواهدفضاوشرایطالزمرابرایفعالیت
هنرجویاندرایننقاطفراهمکنند.ویمیافزاید:قولمی
دهیماگرمسئوالنشهرستانهاشرایطبهتریبرایتمرین
ورزشکارانفراهمکنندمیتوانیمپایگاهقهرمانیاینرشته
رادرشهرستانهاداشتهباشیم.

قهرمانی دارتر استان
رحمان« -زهرا رجبی» دارتر استان در مسابقات آزاد دارت نجف آباد اصفهان
قهرمان شد« .علیرضا علیزاده» رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به
خبرنگار ما گفت :رجبی به همراه  9دارتر دیگر استان هفتم و هشتم شهریور در
رقابت های آزاد جهانی شیراز شرکت می کند.
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روی خط ورزش

صعود فرنگی کاران به لیگ برتر
تیم کشتی فرنگی استان به لیگ برتر صعود کرد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
رئیس هیئت کشتی استان گفت :تیم کشتی فرنگی استان در مرحله نیمه نهایی
مسابقات لیگ دسته یک کشوربا میزبانی مشهد ،نایب قهرمان شد و توانست
به لیگ برتر صعود کند .به گفته «سروری» ،کاظم عقیقی داور برتر استان نیز در
این رقابت ها قضاوت کرد.

برنزکشوری برایکونگفوکاراستان
بانوی کونگ فوکار استان در رقابت های کشوری مقام سوم را به دست آورد.
به گزارش خبرنگار ما« ،رضایی» رئیس هیئت کونگ فو گفت :در دومین دوره
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور تیم بانوان با ترکیب هشت ورزشکار
شرکت کرد که در پایان زکیه محمدی در وزن منهای  38کیلو گرم مقام سوم را
به دست آورد .بر اساس این گزارش ،روز گذشته مراسم استقبال از این ورزشکار
در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

رکابزنیدرکشور
تیم دوچرخه سواری استان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور حضور
دارد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،رئیسهیئتدوچرخهسواریاستانگفت:تیمبا
ترکیبچهارورزشکاربهمربیگریمرتضیاکبرپوروسرپرستیامیرحسینزراعتکار
به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام شد .به گفته «علوی» این دوره از
رقابتهااولتاسومشهریوربهمیزبانیآذربایجانشرقیدرتبریزبرگزارمیشود.

قاینقهرمانرقابتهاینینجا
تیم قاین در دومین دوره مسابقات قهرمانی نینجای استان جام مدافعان امنیت
(بازوان والیت) قهرمان شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،مسئول سبک نینجای
استانگفت:دراینرقابتهاتیمهایبیرجندوطبسدرجایگاههایبعدیایستاد.
بهگفته«رنگیدن»،درمسابقاتاستانی 156نفرازطبس،بیرجند،قاینات،زیرکوهو
مهوالتخراسانرضویدر 170استایلبایکدیگررقابتکردند.ویافزود:ایندوره
ازمسابقاتباهمکاریگردانیکمامنیتیامامعلی(ع)سپاهناحیهبیرجندبرگزارشد.

شطرنج بازان پسر در رقابت های المپیاد
تیم شطرنج استان با ترکیب چهار ورزشکار به دومین دوره مسابقات المپیاد
استعدادهای برتر ورزشی پسران کشور اعزام شد .به گفته «میزانی» دبیر هیئت
شطرنج استان ،این شطرنج بازان از دوم تا نهم شهریور در رشت به مصاف دیگر
رقبای خود می روند.

اعزام تیم تنیس روی میز استان به المپیاد
تیمتنیسرویمیزبانواناستانبهمسابقاتقهرمانیدومینالمپیاداستعدادهای
برترکشوردراصفهاناعزامشد.بهگزارشخبرنگارما،تیمباترکیبچهارورزشکاربا
مربیگریزهراچهکندینژادوسرپرستیراضیهثاراللهیبهاینرقابتهااعزامشد.

