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یک نفر هم برای ورزش هم برای جوانان بشرویه!
روی خط ورزش

قاین میزبان هندبالیست های
کشور
زهرایی –هندبالیست های نونهال دختر منطقه 6
کشور از فردا در قاین به مصاف هم می روند .رئیس
هیئتهندبالقایناتبهخبرنگارماگفت:مسابقات
هندبال نونهاالن دختر منطقه 6کشور از 22تا24
آبان در سالن غدیر قاین برگزار خواهد شد .به گفته
«جواد صادقی» این مسابقات به مناسبت گرامی
داشتهفتهوحدتوجشنچهلمینسالگردبسیجبا
شرکتتیمهاییازاستانهایکرمان،یزد،سیستان
وبلوچستانوخراسانجنوبیبرگزارمیشود.

23آبان،دویکوهستاندرطبس
سومین دوره مسابقات استانی دوی کوهستان
 23و  24آبان در طبس برگزار می شود .به گزارش
«خراسان جنوبی» با همکاری هیئت کوهنوردی و
صعودهایورزشیطبسبهمناسبتگرامیداشت
هفتهوحدت،سومیندورهمسابقاتاستانیاسکای
رانینگ (دوی کوهستان) انتخابی قهرمانی کشور
ویژهآقایان 23و ۲۴آباندرروستایگردشگریخرو
طبسگلشنبرگزارخواهدشد.

یک امتیاز «زغال سنگ»
در رقابت های جوانان

تیمزغالسنگطبسباحضوردررقابتهایجوانان
باشگاههایکشوربهمیزبانیقزوینیکامتیازبرای
تیماینباشگاهدرلیگبرتربهدستآورد«.ابوترابی»
سرپرستتیمزغالسنگبهخبرنگارماگفت:دراین
رقابت ها تیم با سه پیروزی ،یک مساوی و یک باخت
بهدلیلآسیبدیدگیدروازهباننتوانستبهمرحله
بعدیراهپیداکندامابااینحضورتیمحاضردرلیگ
برترباشگاهیکامتیازبهدستآورد.

جشنواره سنگ نوردی
در طبس برگزار می شود

جشنوارهسنگنوردیاز 29آبانتااولآذردرطبس
برگزارمیشود.بهگزارشخبرنگارمااینجشنواره
با حضور مربیان رسمی فدراسیون و سنگ نوردان
کشور در روستای خرو و کال سردر برگزار می شود و
عالقهمندانبرایحضوردراینجشنوارهتا 25آبان
فرصتدارندثبتنامکنند.

مستطیلهایمشکلدار
پورغزنین  -شهرستان  20هزار نفری بشرویه در
حالی بیش از دو هزار ورزشکار دارد که کمبودهای
متعدد زیرساختی و پشتیبانی ،سبب شده است حال
ورزش این منطقه چندان خوب نباشد و پیگیری های
مسئوالن و ورزشکاران هم ،چندان راه به جایی نبرد.
در این میان یکی از مهم ترین مشکالت ورزشکاران
مربوط به نبود سالن استاندارد برای تمرین است
طوری که بر اساس گفته برخی از آن ها از دو سالن
موجود در شهرستان یکی،جایگاه تماشگر ندارد و
دیگری نیز که این ظرفیت را دارد از نظر ابعاد استاندارد
نیست« .رضایی» از ورزشکاران با اشاره به این که
شرایط ورزشی شهرستان سبب شده است تا پیش
کسوتان و افراد با استعداد این شهرستان از ورزش
داخل سالن استقبال نکنند می گوید :به دلیل بی
توجهی مسئوالن ،زمین چمن طبیعی بشرویه خشک
شد و چمن دیگر نیز که در حال خشک شدن بود با
همت جوانان احیا شد اما برج نوری و جایگاه تماشاگر
ندارد.

زمینچمنغیرقابلاستفاده
یکی از فعاالن حوزه ورزش نیز اظهار می کند که از
افتتاحزمینچمنمصنوعیواقعدرورزشگاهآزادیاین
شهرستانحدودیکماهمیگذرداماقابلاستفادهنیست
وباآنکهورزشکارانبهدلیلنیازشدیدبهچنینفضایی،
مکرر اعتراض خود را به روش های مختلف به گوش
مسئوالن رسانده اند اما نتیجه ای نداشته است .به گفته
«حسنی»زمینچمنمصنوعیتازهافتتاحشده،سیستم
روشنایی مناسبی ندارد و زیرسازی آن مناسب نیست و
چمن نامرغوب ،نبود دروازه و دستگاه مخصوص چمن
(فر)ازجملهمشکالتاساسیاینفضایورزشیاست.

«جاده وصال»
قهرمان فوتسال بیرجند شد

تیم «جاده وصال» در رقابت های لیگ دسته دوم
فوتسالبیرجندرویسکویاولایستاد.بهگزارش
«خراسان جنوبی»« ،خسروی» مسئول کمیته
فوتسال بیرجند گفت :در این رقابت ها  28بازی
در هفت هفته به صورت دوره ای برگزار شد که
در پایان تیم های جاده وصال با کسب  19امتیاز،
شهید خسروی خونیکسار با کسب  16امتیاز و
رعد پدافند با کسب 15امتیاز اول تا سوم شدند.

داخل گود

شرط میزبانی رقابت های کشتی دانشجویان

وعدههایعملنشده

دیگر ورزشکار این شهر هم می گوید :کمترین
حق و خواسته جوانان این دیار داشتن سالن
استاندارد و زمین چمن طبیعی مناسب است
اگر چه وعده های مسئوالن برای ساخت
سالناستانداردوتجهیزچمنطبیعیموجود
بسیار بود اما هیچ کدام محقق نشد .به گفته
«محمدی»شهرستان،ورزشکارانیبااستعداد
داردکهحائزمقامهایکشوریبسیارشدهاند
اما مینی بوس شرکت در مسابقات استانی و
کشوری بشرویه در گوشه ای خراب و بدون
استفاده است در حالی که مجوز خروج تا
 30کیلومتر از شهر را دارد و حاال حتی برای
روستاهای این شهر نیز مناسب نیست چرا
که سال هاست بدون الستیک و بیمه در فضای باز رها
شدهاست.

کمبودشدیدنیرو
سرپرست نمایندگی ورزش و جوانان بشرویه که از 13
مهر در این جایگاه قرار گرفته است با گالیه از وضعیت
موجودمیگوید:ازسال 76بااینمجموعههمکاریمی
کنمدرآنزمانهفتنیروحضورداشتندکهبهمرور،همه
آن ها در مدیریت های مختلف ورزش و جوانان استان به
شهرهای مجاور رفتند و در سال های گذشته با تعریف
چارتسازمانیدردوپست،نیروجذبشدکهکارشناس
ورزش چند ماه پیش انتقالی گرفت و کارشناس جوانان
همهنوزنیامدهاست«.ساداتیپور»بااشارهبهاینکهاین
نمایندگیفقطبایکنفرادارهمیشودادامهمیدهد:با
توجهبهوجود 27هیئتورزشیوبیشازدوهزارورزشکار
وحجمباالیفعالیتهاجوابگوییبهنیازهایآنهاورفع
دغدغههاازتوانیکنفرخارجاست.بهگفتهویدرمدت

حسین قربانی – شرط برگزاری رقابت های کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان
پیام نور کشور به میزبانی بیرجند که برای هفته اول آذر برنامه ریزی شده،
امضای تفاهم نامه با تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور است .رئیس هیئت
کشتی استان به خبرنگار ما گفت :با توجه به این که «نصیرزاده» مسئول
تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور ،مسئولیت برگزاری رقابت های لیگ برتر
کشور را هم بر عهده دارد تاکنون تفاهم نامه امضا نشده است که امیدواریم بعد
از اتمام رقابت های لیگ کشتی کشور این کار انجام شود .به گفته «سروری»
تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش هم پیشنهاد برگزاری رقابت های کشتی
آزاد و فرنگی دانش آموزان کشور را به وزارت داده است که درصورت موافقت با
آن این مسابقات بهمن امسال به میزبانی بیرجند برگزار می شود.

فعالیت،مکاتبهوپیگیریهایزیادیبرایرفعمشکالت
ورزش شهرستان انجام و حتی قول هایی از سوی مدیر
کل جدید ورزش و جوانان داده شده است اما تا زمانی که
نیرویموردنیازایننمایندگیتامیننشودبرایپیگیری
ورفعمشکالتاینحوزهنمیتوانپیگیریقابلتوجهی
انجام داد .به گفته وی زمین چمن مصنوعی در مدیریت
قبلی نمایندگی افتتاح شده و از آن زمان ،حتی در این
مجموعه به دلیل نواقص موجود باز نشده است و به دلیل
کمبود نیرو نمی توان مشکالت موجود را هم پیگیری
کرد .وی همچنین کمبود اعتبار هیئت های ورزشی
شهرستان ،ناتمام ماندن استخر شنا بعد از  12سال،
اجرایینشدنپروژهگودباستانیو...رادرفهرستدیگر
مشکالت ورزش شهرستان قرار می دهد و می افزاید :بر
اساس وظیفه باید پاسخ گوی نیاز ورزشکاران باشیم اما
در شرایط فعلی با این وضعیت نیرویی و اعتباری ،رفع
چالش ها سخت است به همین دلیل از مسئوالن استان
می خواهیم که به رفع مشکالت این نمایندگی توجه
بیشتریداشتهباشند.

سهم رکاب زنان استان در چین ،فقط تجربه
زهرایی -تیم دوچرخه سواری استان که به رقابت های
تریال جهان اعزام شده بود نتوانست جایگاهی به دست
آورد و به کسب تجربه حضور ،بسنده کرد .سرپرست تیم
اعزامی به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها باالترین حد
مسابقاتتریالجهاندرسال ۲۰۱۹بودوقهرماناندنیا
درآنحضورداشتندکهبههمیندلیلسطحرقابتهای
بسیارباالوقابلمقایسهبارقابتهایآسیانبود«.علوی»
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ادامه داد :از آسیا
دوچرخهسوارانچینوژاپنحضورداشتندکهدوچرخه

سوارانایرانبهنسبتچین،عملکردبهتریداشتنداما
در مجموع با وجود تالش زیاد به دلیل حضور قهرمانان
جهاننتوانستیمنتیجهدلخواهرابهدستآوریم.بهگفته
وی این رقابت ها تجربه خوبی برای ورزشکاران بود که
امیدواریمبتوانیمدرسالهایآیندهازاینتجربهاستفاده
کنیم.ویبااشارهبهاینکهتیمباترکیبعلیاختر،رضا
بیدختی و علی احترامی از ورزشکاران استان در رقابت
های تریال جهان در چین شرکت کرد افزود :این رقابت
هااز ۱۵تا ۲۰آباندرچنگدوچینبرگزارشد.

دانشآموزانبانیازهای ویژه،سالن ورزشی ندارند

سرپرست
نمایندگیورزش
وجوانان:سال
 76اینمجموعه7
نیروداشتکهبه
مرور،همهآنها
درمدیریتهای
مختلفورزش
وجواناناستان
بهشهرهایمجاور
رفتند

حسین قربانی – سالن ورزشی و نیروی متخصص متناسب با دانش آموزان با
نیازهای ویژه در استان وجود ندارد .به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس اداره
آموزش و پرورش استثنایی استان روز گذشته در مراسم المپیاد پارا المپیک
دانش آموزان با نیازهای ویژه ،با اشاره به این که سالن ورزشی متناسب با
رشته های ویژه دانش آموزان معلول نداریم ،گفت :نیروی متخصص تربیت
بدنی برای کار با دانش آموزان معلول هم از دیگر دغدغه های این حوزه است.
به گفته «مرضیه بااطمینان» با همت مسئوالن استانی و کشوری امیدواریم
نیازهای ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه رفع شود و شاهد افتخار آفرینی
آن ها در میدان های کشوری باشیم .معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و
پرورش استان هم با اشاره به این که ورزش در درمان و افزایش قدرت و استقامت
و افزایش توانایی معلوالن بسیار تاثیرگذار است ،افزود :هدف از گسترش
فعالیت های ورزشی در میان معلوالن ،ایجاد شادابی و نشاط در آن هاست .به
گفته «مهدی گلدانی» ورزش سبب ایجاد اطمینان و اعتماد به نفس می شود و
عالوه بر این زمینه برقراری ارتباط اجتماعی معلوالن با افراد جامعه فراهم می
شود و همین موضوع افتخار آفرینی تیم های ورزشی معلوالن را در رقابت های
استانی ،کشوری و بین المللی به دنبال داشته است .بر اساس این گزارش در
این مراسم دانش آموزان با نیازهای ویژه ،حرکات زیبای ورزشی را به نمایش
گذاشتند و اعضای تیم بوجیای استان که از دانش آموزان معلول هستند با هم
به رقابت پرداختند و مسئوالن حاضر در مراسم با تقدیم هدایایی از آنان تجلیل
به عمل آوردند.

