روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شنبه
 20دی۱۳۹۸
 25جمادی االول 1442
شماره 3463

تنیس
در زمین
کمبودها
زهرا قربانی
دو بازیکن ،راکت به دست روبه روی هم و در دوطرف
تور قرار می گیرند .با پرتاب توپ ،بازی شروع می
شود ،هر کدام سعی می کنند با ترفندی توپ را در
زمین حریف بنشانند و امتیاز بگیرند .با این که فضای
بازی زیاد وسیع نیست اما قدرت بدنی و تکنیک حرف
اول را در پیروزی مقابل حریف می زند .با همه هیجان
و جذابیتی که تنیس دارد سال هاست تنیسورهای
بیرجندی در فضایی تمرین می کنند که حتی شرایط
اولیه یک مکان تمرینی را هم ندارد طوری که گالیه
فعاالن این رشته را به دنبال داشته است در صورتی
که در این روزها که کرونا فعالیت بسیاری از رشته های
ورزشی را تعطیل کرده است حمایت از رشته هایی مثل
تنیس خاکی با توجه به امکان فعالیت در آن در فضای
باز می تواند چراغ ورزش را روشن نگه دارد.
یکی از فعاالن تنیس خاکی بیرجند با اشاره به این که
زمین تمرینی موجود در کنار مجموعه ورزشی خاتم
االنبیاء(ص) خیابان فردوسی با توجه به کمبودهایی
که دارد مناسب این رشته نیست ،گفت :افزون بر این
که خاک آن وضعیت مناسبی ندارد از امکانات اولیه
نظیر آبسرد کن و آب و برق مجزا هم بی بهره است و با
توجه به مشترک بودن با کل مجموعه مجبوریم هزینه
های زیادی برای این بخش پرداخت کنیم.
به گفته «کاوه» موقعیت این زمین به صورتی است
که ساختمان های اطراف بر آن اشراف کامل دارد و
ورزشکاران در محیط راحت نیستند و با توجه به نبود
رختکن ،بانوان برای تعویض لباس مشکل دارند و
افزون بر این در کنار آن پارکینگی قرار گرفته که به
محل استعمال دخانیات برخی جوانان تبدیل شده
است.وی گفت :همچنین با توجه به كوتاه بودن دیوار،
امكان سقوط کودکان مدرسه فوتبال و پرتاب توپ ها
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خارج از گود

تبانی  2تیم برای حذف «زغال سنگ»

طبسی ها منتظر رای کمیته انضباطی برای
صعود

به خارج از زمین و گم شدن آن ها وجود دارد و
در مجموع همه این موارد سبب شده است که همیشه
دغدغه تمرین در این محل را داشته باشیم.کاوه با
اشاره به مشکالت روشنایی زمین ادامه داد :از هشت
نور افکن زمین دو مورد خراب است که برای تعمیر آن
و رفع مشکالت موجود از طریق اداره ورزش و جوانان
پیگیری هایی انجام شد اما نتیجه ای نداشت.
او به این نکته هم اشاره کرد که زمین متعلق به اداره
ورزش وجوانان نبود و مالک آن بنیاد مستضعفان
بود که به صورت اجاره در اختیار هیئت قرار داشت
و همین موضوع سبب شد که همیشه اداره ورزش و
جوانان به این بهانه که مربوط به بنیاد است از هزینه
کردن در زمین اجاره ای خودداری کند.این ورزشکار
همچنین در صحبت هایش به دلیل شرایط فعلی از
تنیس بازان عذرخواهی کرد و افزود :با همه شرایطی
که وجود دارد سعی شده است تا دوره های آموزشی
با جذب بازیکنان مستعد برگزار شود  .در این کالس
ها امکاناتی نظیر راکت و توپ در اختیار ورزشکاران
قرار می گیرد و با توجه به این که زمین حصار مناسبی
ندارد امکان پرتاب توپ به خارج از زمین هم وجود
دارد که با وجود افزایش هزینه تجهیزات اگر سه توپ
گم شود بیش از  240هزار تومان هزینه دارد در نتیجه
این کالس ها جز ضرر چیز دیگری ندارد و فقط برای
این که چراغ این رشته را روشن نگه داشته باشیم،
فعال هستیم.

نبود ثبات در مدیریت
دبیر هیئت تنیس خاکی استان هم با تایید گالیه های
مطرح شده گفت :با توجه به نبود ثبات در مدیریت های
این هیئت اقداماتی که شروع شده بود به پایان نرسید
و هم اکنون هم هیئت با سرپرست هدایت می شود.
«اسداللهی» با اشاره به این که در دو سال گذشته

روی خط ورزش

شکست «بادامک »در خانه
تیم بادامک قاینـات در اولین دیدار رقابت های لیگ دسـته  3فوتبال کشـور مغلوب
حریف شـد .دبیـر هیئت فوتبـال قاینـات به خبرنـگار ما گفـت :در گام نخسـت حضور
تیـم بادامـک قاینـات در لیـگ دسـته  3فوتبـال باشـگاه های کشـور ایـن تیـم در قاین
مقابـل مقاومـت تهـران قـرار گرفـت کـه بـا وجـود یـک بـازی پایاپـای و تلاش بسـیار
بازیکنـان فقـط بـه دلیـل یـک اشـتباه بـا نتیجـه یـک بـر صفـر بـازی را بـه تیـم مهمـان
واگذار کرد.به گفته «بسـکابادی» در ابتدای بازی اسـترس زیادی بـه بازیکنان برای
تایید نشـدن کارت های آن ها وارد شد و آن ها تحت فشـار قرار گرفتند که امیدواریم
در بـازی های بعـدی نتیجـه بهتری بـه دسـت آوریم.
وی افزود :بازی بعد این تیم  25دی با سیمان شاهرود در این شهر خواهد بود.

بانوی دارتر در جمع برترین ها
بانویدارتراستانبهجمعچهارنفربرترمسابقاتدارتآنالیندخترانکشورراهیافت.
مسئول کمیته دارت استان به خبرنگار ما گفت :در سومین روز مسابقات دارت آنالین
جوانان دختر ،مطهره سلطانی بانوی دارتر استان توانست با پیروزی در مقابل بیگلری
از استان فارس به جمع چهار نفر برتر صعود کند.به گفته «مداح» بیست و دومین دوره
مسابقاتدارتآنالینجواناندخترکشور(اداک)بهمیزبانیاستانفارسوبهمناسبت
هفته بصیرت برگزار شد که دارتر های استان حضور پرشوری در آن داشتند.

نظارت نماینده استان در لیگ دسته  3فوتبال

«بسکابادی» دبیر هیئت فوتبال قاینات ،ناظر و نماینده فدراسیون در رقابت دو تیم
از سری رقابت های فوتبال دسته 3باشگاه های کشور بود .به گزارش خبرنگار ما ،در
این دیدار که عصر پنج شنبه  18دی برگزار شد تیم های آهن خواف (برق آرا) و شریعت
نوین مشهد در خواف به مصاف هم رفتند و افزون بر این که نظارت بازی بر عهده
نماینده استان بود محمد علی یعقوبی ،مهدی اکبرزاده و دانیال توسلی از خراسان
جنوبی در این رقابت قضاوت کردند.

پیگیری ها برای راگبی
مسـئوالن راگبی اسـتان بـرای پیگیـری مشـکالت این رشـته ورزشـی چندیـن تماس
تصویـری بـا رئیـس انجمن راگبـی کشـور داشـتند که بـه نتایجی رسـیدند.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا در ایـن تمـاس هـا تصمیـم هایـی بـرای اعـزام مربـی ،برگـزاری
دوره هـای مختلـف و میزبانی مسـابقات چهـار جانبـه اتخـاذ و همچنین طبق فهرسـت
اعالمـی برای ارسـال توپ بـه اسـتان های مختلـف ،دو تـوپ بـرای خراسـان جنوبی در
نظر گرفته شـد که با درخواسـت اسـتان این تعداد به پنج تـوپ افزایش یافـت و همراه با
سـت ورزشـی ارسـال شـد که در اختیار مربیـان قـرار خواهـد گرفت.

دارت و فوتبال دستی در قاین
مسابقات دارت و فوتبال دستی به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی در قاین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان قاینات ،این
رقابت ها با حضور  ۲۶نفر به همت انجمن دارت و انجمن فوتبال دستی هیئت انجمن
های ورزشی شهرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و در پایان به نفرات
برتر هر دو رشته جوایزی اهدا شد.

اقدامات انجام شده زیربنایی بوده اما دیده نشده است،
افزود :در زمان مدیر کل سابق راهداری و حمل و نقل
جاده ای اقداماتی مانند خاکبرداری پارکینگ حاشیه
زمین خاتم االنبیاء(ص) انجام شد .طرحی برای زمین
های ورزشی هم آماده و چندین بار برای دریافت زمین
در بولوارشهید ناصری مراجعه کردیم و این موضوع
مورد تایید مدیرکل سابق ورزش و جوانان بوده ولی در
مدیریت جدید با تغییر نگاه مواجه شده است و بودجه
دولتی هم وجود دارد .به گفته وی افزون بر این با
شهرداری تفاهم نامه همکاری برای اختصاص زمین
در پارک جنگلی امضا کردیم که با رایزنی های انجام
شده اولین هیئتی بودیم که در آن مکان زمین ورزشی
اش تکمیل و آماده بهره برداری شد و در بنددره بعد
از چند بار تغییر ،زمین هیئت مشخص شده است که
به سرانجام رساندن همه این ها نیاز به این دارد که
رئیس جدید هیئت تعیین شود و هدایت مجموعه را
به دست گیرد.

امید به آینده
اسداللهی در عین حال که به آینده این رشته امیدوار
است به این نکته هم اشاره کرد ؛زمینی که در مجموعه
خاتم االنبیاء(ص) در اجاره هیئت است همان طور که
گفته شد در مالکیت اداره ورزش و جوانان قرار نداشت
و به همین دلیل نمی توانستند ردیف بودجه ای را برای
این مکان در نظر بگیرند و مشکالت آن را رفع کنند
ولی اتفاق خوبی به تازگی رخ داده است و در نتیجه
تالش رئیسان هیئت ها در دوره های مختلف این
زمین به صورت رایگان از سوی اداره بنیاد مستضعفان
در اختیار اداره ورزش و جوانان استان قرار گرفت.
وی ادامه داد :در گذشته با توجه به این که زمین جزو
مجموعه ورزشی سرحدی نبود،کنتور آب و برق مجزا
نداشت و این که زمین در مالکیت اداره ورزش و جوانان

نبود ،نمی توانست بودجه ای برای آن در نظر بگیرد و
هم اکنون می تواند با اختصاص بودجه این مکان را
مسقف و دیگرمشکالت آن را رفع کند ولی ابتدا باید
تکلیف سکانداری هیئت مشخص شود.
به گفته وی در مدت کرونا هم کالسی هایی در بخش
آقایان و بانوان از اواخر تابستان در زمان بازگشایی
مکان های ورزشی شروع شد که هنوز در جریان است
ولی به دلیل کرونا جلسات با تاخیر برگزار می شود.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که تنیس ،ورزشی
است که دو نفر در یک زمین  800متری بازی می
کنند ولی با توجه به دستورالعملی که از سوی مرکز
به صورت کلی داده می شود و تفکیک شده نیست
مجبوریم در صورت بسته بودن فضاهای ورزشی ،این
رشته را تعطیل کنیم.

دبیر هیئت تنیس
خاکی استان:
با توجه به نبود
ثبات در مدیریت
های این هیئت
اقداماتی که
شروع شده بود به
پایان نرسید و هم
اکنون هم هیئت با
سرپرست هدایت
می شود

خبر مرتبط

 24دی ،مجمع انتخاب رئیس هیئت
تنیس خاکی
مجمع انتخاب رئیس هیئت تنیس خاکی استان  24دی برگزار می شود.به
گزارش خبرنگار ما« ،اسداللهی» دبیر هیئت تنیس خاکی استان گفت :این
مجمع با حضور رئیس فدراسیون و یک نامزد برگزار خواهد شد.بر اساس این
گزارش ،هیئت تنیس خاکی استان از شهریور سال گذشته به دنبال تغییر در
مدیریت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و انتقال به خراسان جنوبی
که هدایت این هیئت را هم بر عهده داشت بدون رئیس بوده و با سرپرستی
«هزاری» معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان هدایت
شده است.

زهرا قربانی – به دنبال تبانی دو تیم سپاهان و فراز بام خائیز دهدشت ،تیم
زغال سنگ طبس تنها نماینده استان در رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه
های کشور برای قرار گرفتن در جمع  6تیم برتر این رقابت ها منتظر رای کمیته
انضباطی است.
سرمربی تیم زغال سنگ طبس با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :در روز
آخر دور دوم مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال آقایان کشور دو تیم
سپاهان اصفهان و فراز بام خائیز دهدشت به مصاف هم رفتند ولی با توجه به
این که سپاهان صعودش به جمع  6تیم برتر قطعی بود و فراز بام برای صعود باید
یک امتیاز می گرفت با یکدیگر تبانی کردند و بازی را با نتیجه تساوی به پایان
رساندند و فراز بام خائیزدهدشت در حالی که در امتیاز با زغال سنگ برابر بود،
فقط به دلیل اختالف گل بیشتر نسبت به زغال سنگ طبس در بازی رفت و
برگشت این دو تیم توانست به جمع  6تیم برتر صعود کند.
به گفته «بکماز» در جلساتی که برگزار شد موضوع تبانی این دو تیم توسط
نماینده های آن ها تایید شده و نماینده اداره ورزش و جوانان هم این موضوع
را تایید کرده است.
وی ادامه داد :در شرایط فعلی منتظر رای کمیته انضباطی هستیم که به طور
قطع یا باید این دو تیم از دور رقابت ها حذف شوند یا این که یک امتیاز این بازی
آن ها لغو شود که در هر دو صورت زغال سنگ طبس به جمع شش تیم این رقابت
ها صعود خواهد کرد.
او همچنین به آخرین دیدار زغال سنگ طبس که در همین روز برگزار شد اشاره
کرد و افزود :در این بازی مقابل تیم پرواز هوانیروز قرار گرفتیم و توانستیم با
نتیجه  29بر  22حریف را از پیش رو برداریم.
به گفته وی بازی بسیار زیبا و هیجان انگیزی بود؛ تیم هوانیروز تیم خیلی جوانی
است و نتوانست بر تجربه بازیکنان ما چیره شود و بی شک از بازی و نتیجه ای
که گرفتیم راضی هستم.

