روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اردوی بدمینتون بازان ایران
و افغانستان در بیرجند
زهرایی  -تیم های ملی بدمینتون ایران و
افغانستان از امروز به مدت  10روز در بیرجند
اردو می زنند .به گزارش «خراسان جنوبی»
رئیس هیئت بدمینتون استان گفت :در این
اردوی مشترک  10نفر از بازیکنان افغانستان،
تیم های ملی جوانان و بزرگ ساالن ایران با
مربیگری حسن بزرگ زاد و هشت نفر از بازیکنان
تیم خراسان جنوبی و به همراه چهار مربی
حضور خواهند داشت .به گفته «ثانی» همچنین
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه معلمان ورزش و
مربیان استان با تدریس مربی تیم ملی و همایش
بزرگ خانواده بدمینتون استان در روزهای  7و
 8آذر برگزار می شود .او با اشاره به این که قرار
است پایان آذر ،دو نفر از بازیکنان استان در
تست پارا بدمینتون شرکت کنند از مسئوالن
استان خواست در تکمیل زیرساخت ها و تامین
اعتبارات حمایت بیشتری از هیئت داشته باشند.

کوتاه از ورزش
●● تیم زغال سنگ طبس در هفته ششم سی و
دومین دوره رقابت های لیگ برتر ،امروز ساعت
 16در طبس به مصاف زاگرس اسالم آباد غرب
می رود.
●● دوره مربیگری و داوری درجه دو ،چهارم آذر با
حضور حدود  40نفر در بیرجند برگزار می شود
که شرکت کنندگان آموزش های مورد نیاز را زیر
نظر مدرس فدراسیون فرا می گیرند.
●● هفته اول مسابقات تنیس روی میز کارگران
ورزشکار طبس با حضور  16تیم در چهار گروه
چهار تیمی روز گذشته برگزار شد.
●● جشنواره بهار مهربانی فردا با انجام ورزش
صبحگاهی در سالن شهیدین قاسمی بیرجند
و با همکاری هیئت همگانی شهرستان و ورزش
وجوانان برگزار می شود.
●● مسابقات دو و میدانی رده های مختلف سنی
در طبس ،گرامی داشت هفته بسیج با حضور
 30نفر برگزار شد و در پایان نفرات برتر جوایزی
دریافت کردند.
●● تیماسکواشاستانباترکیب 17ورزشکاراز12
تا  15آذر در رقابت های اصفهان شرکت می کند.
●● همایش پیاده روی خانوادگی روز گذشته به
مناسبتهفتهبسیجباحضوربیشاز 200بسیجی
برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر بوستان
شهدای گمنام تا باغ گلشن را پیاده روی کردند.
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کیفیتپایینزمینها
یکی از معلمان ورزش با اشاره به کیفیت پایین زمین های
ورزشی مدارس ،می گوید :فقط مدارس خاص سالن
ورزشی دارند و حتی مدارسی واقع در نزدیک سالن های
ورزشی به ندرت از این فضاها در زنگ ورزش استفاده

ارتقای رنکینگ رقابت های بیرجند جونیور

بیرجندابزار
اولیههندبال
را ندارد

می کنند در حالی که اگر شرایطی فراهم شود تا مدارس
با سالن ها قرارداد منعقد کنند در شرایط بهتری می
توان فعالیت کرد .او بر این عقیده است که در برخی
مدارس،کوچکبودنحیاطسببشدهاستتاابعادزمین
هاکوچکترازاستانداردباشدکهبرکیفیتآموزشیدانش
آموزانتاثیرمیگذارد.بهگفتهوی،افزونبراینتجهیزات
موردنیازنظیرتوپوتورهاییکهوجودداردکیفیتخوبی
نداردومجبورهستیمباهمینامکاناتکمفعالیتکنیم.

خطرهایزنگورزش
یکی دیگر ازمعلمان به سختی های ساعت ورزش در
محیطبازوخطرهایهمراهآناشارهمیکندومیافزاید:
باتوجهبهحساسیتهاییکهوجودداردمدامبایدمواظب
فعالیت دانش آموزان بود تا اتفاق خاصی برای آنان رخ
ندهد .به گفته وی ،زنگ ورزش از دید بسیاری از والدین و
همکاران ،ساعتی راحت دیده و گاه فوق برنامه ها در این
ساعت برنامه ریزی می شود در حالی که نیاز است به این
ساعتدرسیاهمیتبیشتریدادهشود.اوادامهمیدهد:
دانشآموزانمستعددررشتههایمختلفورزشیتوسط
معلمهایورزششناساییمیشوندوبهآنهاپیشنهادمی
شودکهبرایفعالیتبیشتربهسالنهایورزشیبرونداما
نیازاستکههیئتهایورزشیهمحمایتبیشتریازآن
هاداشتهباشند.

ارائهدرخواستسالن
رئیس هیئت ورزش های دانش آموزی استان در این باره،
می گوید :با توجه به این که نحوه فعالیت دانش آموزان در
زنگ ورزش ،ارتباط مستقیمی با فضا دارد مدارس از این
نظر سطح بندی شده است که مدارس درجه یک دارای
سالن ورزشی ،مدارس با حداقل دو زمین استاندارد ،در
سطح دو ،مدارس با یک زمین استاندارد در سطح سه و
مدارسفاقدزمیناستاندارددردرجه 4قرارگرفتهاست.

سـالن اختصاصـی به عنـوان ابـزار اولیه فعـال کردن
هندبـال در بیرجنـد وجـود نـدارد .رئیـس هیئـت
هندبـال اسـتان بـا طـرح ایـن گالیه گفـت :حتـی تیم
هـا بـرای سـاعت تمریـن مشـکل دارنـد و مجبورنـد

چا پ:شهرچا پخراسان

روی خط ورزش

رحمان – رنکینگ مسابقات اسکواش بیرجند جونیور با پیگیری فدراسیون
اسکواش از آسیایی به جهانی ارتقا پیدا کرد .به گزارش خبرنگار ما« ،غنی»
رئیس هیئت اسکواش استان گفت :قرار بود این رقابت ها با رنکینگ آسیایی
برگزار شود که اسکواش بازان غیر آسیایی می توانستند در این مسابقات
شرکت کنند اما حضور آن ها تاثیری در رنکینگ آن ها نداشت ولی با ارتقای
جدید شرکت در این مسابقات در رنکینگ جهانی شرکت کنندگان تاثیرگذار
خواهد بود.

سالن و زمین  ،مالک سطح بندی ورزش مدارس

زهرا قربانی  -حیاط مدرسه ،بزرگ نیست و دیوارها کوتاه
است .زمین های ورزشی از یک طرف به جایگاه برگزاری
صبحگاهوازطرفدیگربهباغچهنزدیکاست.هرچندکه
سعیشدهاستباکوچککردنابعادزمینهایورزشی،از
عبورتوپازدیوارجلوگیریشودامابارهااینموضوعتکرار
میشود.معلمباصدایبلند،دانشآموزانراصدامیزند،
برخیبیاعتنادرگوشهایازحیاطایستادهاندکهبااعالم
معلم مبنی بر درج نام آنان به عنوان غایب به جمع ملحق
می شوند .بعد از حضور و غیاب با هدایت معلم به صف می
شوند و  20دقیقه نرمش و بعد از آن هم در آزمون آمادگی
جسمانیشرکتمیکنندوزنگاولورزشبااینبرنامهبه
پایانمیرسد.درزنگدوم،معلمآنهارابهدوگروهتقسیم
میکندگروهاولباتقسیمشدنبهدوتیمدرزمینوالیبال
و گروه دوم هم در زمین دیگر به هندبال می پردازد .معلم
هنگامورزش،بارهانکاتیرابهدانشآموزانیادآورمیشود
و در میان دانش آموزانی که با عالقه به حرف هایش گوش
میدهندافرادیهمبیحوصله،زنگورزشراسپریمی
کنند طوری که معلم هم بی تحرکی برخی دانش آموزان
را مورد اشاره قرار می دهد و از این که در کالس  30نفره
حدود یک سوم آن ها با عالقه شخصی ورزش می کنند و
بقیهبایدباتذکرفعالیتکنندگالیهدارد.ساعتدومزنگ
ورزش دانش آموزان یکی از پایه های مقطع متوسطه دوم
نیزباحرکاتآرامنظیردویدن،راهرفتنوتمریناتکششی
به پایان می رسد .نکته مهم و قابل تامل ،نبود فضایی
استاندارد برای فعالیت است و انتقاد بسیاری از دانش
آموزانومعلمهایورزشرابهدنبالدارد.

واحد آگهی و اشتراک056   - 32448052:
  9
صندوق پستی 7175 -514 :
نمابر آگهی و اشــتراک 056   - 32448053 :

«دادی» می افزاید :برای مدارس فاقد زمین ورزشی هم
پیگیری برای اختصاص سالن های ورزشی انجام شده
است که اگر مدیر و معلم ورزش دیگر مدارس هم راغب به
فعالیت در سالن باشند می توان با توجه به تعامالتی که
وجود دارد برای اجاره سالن با شرایط ویژه اقدام کرد .وی
با بیان این که آماری از درصدبندی این مدارس استخراج
نشده است اما عمده مدارس را در سطوح دو و سه ،درجه
بندیودرصحبتهایشبهایننکتههماشارهمیکندکه
درکناراینکهورزشوتحرک،میتواندبرسالمتیدانش
آموزان تاثیر مثبت داشته باشد فعالیت در فضای باز و در
معرض نور خورشید هم موثر است .به گفته وی همچنین
در بسیاری از مدارس ،مشکل کیفیت زمین در فضاهای
ورزشی بود که امسال با آسفالت آن سعی شده است
مشکالتکمترشود.

مدارسپویا
وی ادامه می دهد :با نقاشی اشکال مختلف و برنامه های
متفاوتورزشیدرزنگهایتفریحونصبوسایلورزشی
و راه اندازی مدارس پویا سعی شده است دانش آموزان
بیشتر از ساعت ورزش ترغیب به تحرک شوند .به گفته
وی ،ورزش قهرمانی و شناسایی استعدادها نیز از طریق
المپیادهای درون مدرسه ای پیگیری می شود که نتایج
خوبی در سال های گذشته به دست آمده و امسال هم
ششمیندورهالمپیاددرونمدرسهایازآبان،شروعشده
استکهپسازبرگزاریرقابتهایشهرستانیواستانی
تیمهایمنتخببهرقابتهایکشوریاعزامخواهدشد.
ویبااشارهبهاینکهدرسالتحصیلیبیشاز400میلیون
تومان ،برای خرید تجهیزات مدارس استان هزینه شده
است می افزاید :برای مدارس کم برخوردار نظیر مدارس
روستایی و عشایری کاور تهیه و توزیع شده است .او تاکید
می کند :بر اساس بخشنامه ،اختصاص ساعت یا فضای
ورزشیبهساعتیابرنامهدیگرممنوعاست.

در سـالن هـای اجـاره ای و در زمـان هـای نامناسـب
تمریـن کنند.بـه گفتـه «شـریعتی» در جلسـه ای بـا
حضـور اسـتاندار و رئیس فدراسـیون هندبـال از این
رشـته به عنوان ورزش اول اسـتان یاد شـد کـه بر این

تعویق لیگ ووشو

رئیسهیئتورزش
هایدانشآموزی:
اگرمدیرومعلم
ورزشمدرسهای
راغببهفعالیتدر
سالنباشدمیتوان
باتوجهبهتعامالتی
کهوجودداردبرای
اجارهسالنباشرایط
ویژهاقدامکرد

اسـاس نیاز اسـت حمایت هـا از آن بیشـتر شـود البته
قول هایـی داده شـده اسـت و امیدواریم بـا تحقق آن
شـاهد رشـد و شـکوفایی هندبـال در مرکـز اسـتان
باشـیم.

رقابت های لیگ ووشوی استان با یک هفته تاخیر ،جمعه آینده برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما رئیس هیئت ووشوی استان گفت :تاکنون هفت تیم برای
شرکت در رقابت های لیگ آمادگی خود را آعالم کرده اند و احتمال افزایش آن
ها به هشت تیم هم وجود دارد .حجت االسالم «خرمشاد» شرایط نامساعد آب و
هوا را دلیل تعویق مسابقات بیان کرد.

دعوت از  13پهلوان به اردوی تیم ملی
 13پهلوان استان در رده های سنی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان به اردوی
تیم ملی دعوت شدند« .قمری» رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه
ای استان به خبرنگار ما گفت :از این تعداد سه نفر در رده نونهاالن بودند که
هفته گذشته اردوی آن ها برگزار شد و به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا در
اردو حضور نداشتند اما با پیگیری های انجام شده قرار است در اردوی بعدی
شرکت کنند .وی با اشاره به این که اردوی چهار نفر از نوجوانان راه یافته به تیم
ملی ،طی این هفته در شاهرود برگزار می شود اظهار امیدواری کرد که این
افراد در این اردو شرکت کنند و اردوی جوانان هم بر اساس برنامه ریزی انجام
شده هفته آینده برگزار خواهد شد.

همایش مرشدان در طبس
همایش مرشدان استان در طبس برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» این
همایش به مناسبت هفته بسیج و در قالب اردوی آموزشی ،تفریحی و ورزشی با
حضور حدود  100نفر از مرشدان استان در زورخانه پوریای ولی طبس برگزار
و از زحمات «طلوعی» کهن سال ترین مرشد استان و کشور هم قدردانی شد.

