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حسین قربانی
قرار بود اسفند سال  98بیرجند برای اولین بار میزبان
رقابت های بین المللی اسکواش باشد و همه مقدمات
انجام شد و پنج کشور هم برای حضور در آن اعالم
آمادگی و بلیت و ویزا هم تهیه کردند و هماهنگی برای
برگزاری این رقابت ها به وجود آمده بود اما حدود 10
روز قبل از برپایی مسابقات ،وزارت ورزش و جوانان
اعالم کرد که همه رقابت ها به دلیل شیوع کرونا لغو
شد و به دنبال آن اردیبهشت ،شهریور و بهمن امسال
برای برگزاری این رقابت ها مشخص شد که باز هم
به دلیل تداوم کرونا اجرایی نشد و این موضوع ضرر
زیادی را به اسکواش استان وارد کرد .رئیس هیئت
اسکواش استان با حضور در تحریریه خراسان جنوبی
به این مشکالت اشاره کرد و گفت :حامی مالی این
رقابت ها هم برای چاپ پوستر ،مدال ها و عروسک ها
هزینه پرداخت کرده بود که به دلیل برگزار نشدن آن،
این هزینه ها را از هیئت درخواست کرد«.غنی» با اشاره
به این که به فدراسیون جهانی اسکواش برای برگزاری
این مسابقات  ،تاریخ اردیبهشت سال 1400پیشنهاد
شده است تا اگر امکان حضور ورزشکاران خارجی
نباشد ،حداقل با ورزشکاران داخلی برگزار شود،
افزود :احداث سالن
استاندارد اسکواش با
پیگیری استانداری و
مدیرکل ورزش و جوانان
برای برگزاری این رقابت
ها به سرانجام رسید.
به گفته وی ،در شرایط
شیوع کرونا مسابقات
کشوری به شکل
مجازی برگزار می شود
که سبحان سابقی در
مسابقات پسران کمتر از
 9سال به عنوان پدیده این رقابت ها مطرح شد و علی
سام فنودی هم توانست اولین مدال قهرمانی پدل را
در نخستین دوره رقابت های مجازی کشور در رده زیر
 17سال آقایان از آن خود کند که این موضوع در تاریخ
ورزش استان ثبت خواهد شد.

مربیگری در برنامه
وی ادامه می دهد :اواخر دی برای اولین بار کالس

مدال آور جودوی استان:

حریف تمرینی ندارم
زهرا قربانی – اهل مبارزه و رزم تن به تن است ،همین
ویژگیاشسببشدکههیچکدامازرشتههایرزمی
او را اغنا نکند و بعد از این که  13سال در رشته های
مختلف رزمی حضوری موفق داشت به سمت جودو
هدایت شد و هم اکنون یک دهه است که در این رشته
ورزشیفعالیتمیکندوباکسبمدالهایمتعدددر
رقابت های کشوری جواز حضور در اردوی تیم ملی را
همبهدستآوردهاستولیباوجوداینازحمایتهااز
اینرشتهورزشیگالیهداردواینکهدراستانحریفی
برایتمرینندارد،ویراآزارمیدهد«.مجتبیفیاض
زاده» رزمی کار توانمند بیرجندی ،ورزش های رزمی
راباکونگفوشروعکردوحدود 13سالدررشتههای
مختلفرزمینظیرکیکبوکسینگ،کاراته،مویتای
و ووشو فعالیت کرد و قهرمانی دفاع شخصی کشور،
پنج دوره مدال طالی مسابقات کونگ فوی استان،
برنزمسابقاتووشویاستانو...رادرکارنامهورزشی
اشبهثبترساندوزمانیکهاحساسکرددراینرشته
هابهخواستهاصلیاشکهمبارزهتنبهتناست،نمی
رسد جودو را انتخاب کرد.به گفته وی در دیگر رشته
های رزمی مبارزات از دور است و با حریف مبارزه می
کنی و ضربه می زنی اما وقتی حریف فرد را می گیرد
درعملضرباتکممیشودبنابراینضعفرااحساس
وزمانیکهجودوراانتخابکردمبعدازیکماهمتوجه
شدمکمبودهاییکهدردیگررشتههابوددراینرشته
وجود ندارد .به همین دلیل شیفته آن شدم و هر چه
بیشتر ادامه دادم بیشتر عالقه مند شدم و حدود 10
سال است که در این رشته ورزشی فعالیت می کنم و
مدالبرنزجودویدانشجویانکشوررابهدستآوردم
وقبلازکروناهمبهاردویتیمملیدعوتشدمکهیک

 42کورت روستایی
او که مسئول توسعه همگانی
فدراسیون اسکواش کشور
است با اشاره به مکلف کردن
فدراسیون ها توسط وزارت
برای توسعه رشته های
ورزشی ،می افزاید :طرح هایی
برای ایجاد کورت اسکواش
در روستاهای کشور ارائه و
جلساتی هم برای بررسی آن
ها برگزار شد که در نهایت طرح کورت سه دیواری روباز
برای اجرا توسط فدراسیون مورد تایید قرار گرفت که
پیشنهاد کردیم به مناسبت چهل و دومین سالگرد
پیروزی انقالب و تقارن آن با ایام شهادت سردار
سلیمانی 42 ،کورت روستایی در روستاهای استان با
کمک دهیاری ها ،مردم و هیئت ورزش های روستایی
و عشایری استان احداث شود.
به گفته وی برای احداث هر یک از این کورت ها 15

دورهدرایناردوشرکتکردماماباتوجهبهشیوعکرونا
مراحلبعدیبرگزارنشد.

تمریندردیگرشهرها
اوکه ۹۵کیلوگرموزنداردیکیازمهمترینمشکالت
فعالیتدراینرشتهرامربوطبهحریفتمرینیدانست
و گفت :در استان هم وزن خودم وجود ندارد .قبل
از کرونا هر چند به دیگرشهرها سفر و تمریناتم را در
آن شهرها دنبال می کردم اما با کرونا و ممنوعیت
سفرها ،دیگر این امکان فراهم نبود.وی ادامه داد :در
یک سال گذشته به دنبال شیوع کرونا همه فعالیت
های این رشته ورزشی تعطیل شد و مجبور شدم در
این شرایط برای نگه داشتن آمادگی بدنی ام بیشتر
تمرینهوازیرادنبالکنموباتمریناتیکهانجامدادم
به دنبال اصالح ضعف هایم بودم و در تمریناتی هم
که نیاز به حریف تمرینی بود با کش و دیگرتجهیزات
شبیه سازی کردم و در مجموع هر چند که هیچ
وقت این اقدام جایگزین تمرین در باشگاه
نخواهدشدامابههرشکلبهدنبالاینهستم
کهازافتبدنیجلوگیریکنم.ویبهایننکته
اشاره کرد که در این مدت شاگردانم را
هم که پیگیر تمرینات شان بودند،
راهنمایی کردم و آن ها مشابه
تمریناتمراانجامدادند.

همدلیبرایتوسعه
او که  34سال سن دارد و
مربیگری دفاع شخصی،
کونگ فو و داوری جودو
و کونگ فو را هم انجام
می دهد و افزون بر این
در نجات غریق هم مدرک

خبر ورزشی

امروز مصاف «بادامک» قاین با سیمان
شاهرود
در هفته دوم مسابقات لیگ دسته  3باشگاههای فوتبال کشور تیم بادامک قاین
نماینده استان ،امروز مقابل سیمان شاهرود قرار می گیرد.به گزارش«خراسان
جنوبی» این رقابت ساعت  ۱۴در ورزشگاه تختی سمنان برگزار خواهد شد و در
هفته سوم این رویداد نیز تیم فوتبال بادامک قاین هفته آینده در ورزشگاه غدیر
قاینات میزبان تیم شهدای مقاومت جویبار خواهد بود.

پیشرفت  50درصدی سالن ورزش فردوس
تکمیل سالن ورزشی  2هزار متر مربعی فردوس از محل اعتبارات ملی وزارت
ورزش و جوانان با پیشرفت فیزیکی بیش از  ۵۰درصد ،از جمله پروژه های نیمه
تمام و مطالبات جوانان و ورزشکاران شهرستان است .در بازدید فرماندار و
مدیرکل ورزش و جوانان از دو پروژه ورزشی فردوس با تاکید فرماندار شهرستان
مقرر شد با پیگیری اداره کل ورزش و جوانان و تزریق اعتبارات ملی ،این طرح
دوباره فعال شود.

چا پ:شهرچا پخراسان

طرح سفیر سالمت ووشو

ضربهکرونابهاسکواش
های مربیگری پدل با مدرسی «عزیزی پور» سرمربی
تیم پدل کشور در بیرجند برگزار خواهد شد که حدود
 30نفر از سراسرکشور برای حضور در آن اعالم آمادگی
کرده اند.وی با بیان این که از ابتدای امسال وزارت
ورزش و جوانان اعالم کرد که در هیچ رشته ورزشی
مربی و ورزشکار خارجی نباید به کارگیری شود،می
افزاید :با توجه به وعده ای که در این خصوص برای
حضور مربی خارجی داده بودیم ،این بخشنامه چالش
بعدی را برای ما به وجود آورد که در نهایت با پیگیری
فدراسیون و مساعدت وزارت حدود یک ماه پیش
شورای برون مرزی مجوز سفر مربی خارجی را برای
آموزش ورزشکاران و مربیان به هیئت اسکواش استان
داد که برای گرفتن ویزای وی اقدام شده است و در
یک هفته آینده صادر خواهد شد.به گفته غنی با توجه
به این که وی مربی سطح یک جهانی اسکواش است و
هم اکنون مربی خارجی در هیچ استان کشور حضور
ندارد ،حضور او کمک زیادی به اسکواش استان خواهد
کرد و بر اساس قرارداد منعقد شده موظف است هر
سال پنج استعداد مورد تایید فدراسیون را به ما معرفی
کند و اگر این موضوع عملی نشود جرایمی برای آن در
نظر گرفته شده است .اگر مشکل خاصی پیش نیاید
مربی خارجی از اوایل اسفند کارش را در استان شروع
خواهد کرد.
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طرح «سفير سالمت ووشو» با هدف توسعه همگاني اين رشته ورزشي در استان
اجرا می شود .رئیس هیئت ووشوی استان با اعالم این که با هدف توسعه
همگاني اين رشته ورزشي طرح «سفير سالمت ووشو» همزمان با سراسر کشور
در خراسان جنوبی نیز اجرایی می شود به «خراسان جنوبی» گفت :با اجرای اين
طرح ،براي گسترش ورزش همگاني و همچنین انجام مسئوليت اجتماعي در
شرايط کرونا که بيش از گذشته افراد جامعه نيازمند تحرک هستند ،دوره های
آموزش و تمرین همگاني و ساده ووشو برای عموم مردم برگزار خواهد شد.به
گفته حجت االسالم «خرمشاد» برای اجرای این طرح با هیئت دانش آموزی
استان صحبت شد و با هیئت ورزش های همگانی هم باید تعامل الزم بر قرار
شود .در این راستا تعدادی از مربیان تیم ملی برای برپایی دوره های آموزشی
به استان می آیند و مربیان ووشوی استان هم برای آموزش به شهرستان ها
اعزام خواهند شد.

حلقه پر توپ طبسی ها

تا  16میلیون تومان باید هزینه شود و استقبال از
اجرای این طرح در روستاها بیش از انتظار ما بود و
هیئت اسکواش استان هم راکت و توپ های مورد نیاز
را تهیه می کند و مربی هم برای آموزش به روستاها
اعزام خواهد شد تا استعدادها کشف و برای پرورش
آن ها اقدام شود .مدیرکل ورزش وجوانان استان
هم پیشنهاد داده است با همکاری دفتر روستایی و
شوراهای استانداری در قالب تفاهم نامه ای  42کورت
روستایی به 100کورت افزایش یابد و تا آخر این هفته
تفاهم نامه آن مبادله می شود.

در لیگ حمایت نشدیم
غنی با بیان این که با انجام این کار زیرساخت های
مورد نیاز در این رشته فراهم خواهد شد ،ادامه می
دهد :برای حضور دو تیم اسکواش آقایان و راکت بال
بانوان در رقابت های لیگ برتر سال گذشته کشور،
هزینه زیادی شد که نتیجه آن سوم شدن تیم آقایان و
اول شدن تیم بانوان در کشور بود .این در حالی رخ داد
که در هیچ هیئت ورزشی استان همزمان دوتیم آقایان
و بانوان در لیگ برتر حضور نداشته اند ولی با وجود
همه تالش هایی که برای انجام این کار توسط اعضای
هیئت اسکواش استان انجام شد نه تنها در حد نوشتن
یک نامه از این کار هیئت توسط اداره ورزش و جوانان
حمایت نشد بلکه با توجه به این که حامی مالی حاضر به
حمایت از حضور این دو تیم در لیگ نشد ،اداره ورزش
وجوانان استان با استناد به دستورالعمل وزارت اعالم
کرد که نمی توانیم برای حضور دو تیم در لیگ برتر
حمایت مالی انجام دهیم و حتی با بخش خصوصی

درجه 2دارد ،از فعاالن و بزرگان جودو خواست که
همدلی شان را بیشتر و همه با یک هدف مشخص
برای تعالی جودو تالش کنند و در این صورت به طور
قطع پیشرفت خوبی در این رشته خواهیم داشت.وی
همچنین به وضعیت نامطلوب ورزش قهرمانی استان
هم گریزی زد و افزود :سیاست های موجود بیشتر از
این که بر مبنای توسعه ورزش قهرمانی باشد حالت
بازدارندهداردبهعنوانمثالپایگاهقهرمانیکهمختص
قهرماناناست،زمانبندیدرستینداردوفقطعصرو
شبفعالاستدرصورتیکهورزشکارحرفهایبایدبر
اساسبرنامهزمانبندیصبحهانیزتمرینانجامدهد
در صورتی که صبح این مکان باز نیست.وی افزود:
همچنین تجهیزات این پایگاه به روز نیست و فرسوده
است در صورتی که پایگاه های قهرمانی استان های
دیگر به روزترین تجهیزات را در اختیار دارند و این
موضوع در نتیجه کار آن ها تاثیر زیادی دارد.این
جودوکارهمچنینبهتعلیقفدراسیونجودوکهبه
صورت ناجوانمردانه بود ،اشاره کرد و گفت :در
ورزشپستیوبلندیهمیشهوجودداردکهاین
بار قرعه به نام جودو زده شد هرچند این مشکل
دایمینخواهدبودواینموضوعاتنباید
سبب شودکه دست روی دست
بگذاریمبلکهبایدازموقعیتفعلی
استفادهشودودرزمینهپرورش
استعدادهاگامبرداریم.همان
اقدامی که فدراسیون هم
انجام می دهد و در کنار
حفظ قهرمانانش به دنبال
استعدادیابی و پرورش آن
هاست تا در پایان تعلیق،
تیم طالیی را وارد میدان
های بینالمللیکند.

دانش افزایی در داوری والیبال ساحلی
دو داور والیبال قاینات در کالس داوری درجه یک والیبال ساحلی شرکت کردند.
رئیس هیئت والیبال شهرستان قاینات گفت :مهرداد زارع و محمد برنا از داوران
جوان قاینات به عنوان نماینده خراسان جنوبی در دوره داوری درجه یک والیبال
ساحلی شرکت کردند.به گفته «قناد» این دوره با تدریس اکبر مصیبی داور بین
المللیوالیبال،درتهرانوباحضور ۲۵نفرازسراسرکشوربرگزارشد.

قضاوت در لیگ 2

دانشجوی دانشگاه بیرجند در لیگ دسته 2کشور قضاوت کرد.به گزارش
«خراسان جنوبی» رضا رفیق دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ورزشی دانشگاه
بیرجند به عنوان داور چهارم ،دیدار دو تیم اترک بجنورد و عقاب تهران از سری
بازی های لیگ دسته  2فوتبال کشور را قضاوت کرد.

پرچم زنی در فوتبال
داور قاینی یکی از دیدارهای لیگ دسته یک کشور را قضاوت کرد.به گزارش
«خراسانجنوبی»«،موسوی»مسئولکمیتهداوراناستانگفت:عباسیعقوبیاز
داوران فوتبال شهرستان قاینات کمک داور دوم رقابت تیم های شهرداری آستارا
و آرمان گهر سیرجان بود که روز گذشته در ورزشگاه سردار جنگل شهرستان
رشت برگزار شد.

برای حمایت مالی از این کار توسط مدیران ورزش
استان صحبتی نشد در نتیجه نه تنها امسال در لیگ
برتر تیم نداریم بلکه دو سهمیه استان در لیگ برتر هم
از بین رفت و سال آینده برای کسب آن باید هزینه شود.
به گفته وی برای حضور این تیم ها در لیگ برتر حدود
 200میلون تومان نیاز بود که گفتیم  100میلیون
تومان را هیئت تامین کند و 100میلیون تومان دیگر
را مسئوالن تامین کنند که باز هم اقدامی انجام نشد.
رئیس هیئت اسکواش ادامه می دهد :هم اکنون در
بیرجند و قاین کورت اسکواش وجود دارد و در طبس
هم با کمک خیران بخش خصوصی کورت احداث می
شود و با توجه به این که از سه کورت اسکواش قاین
دو مورد آن ساخته شده  ،رئیس هیئت اسکواش این
شهرستان وعده داده است که کورت سوم استاندارد و
با نظارت دفتر فنی اداره ورزش و جوانان استان احداث
خواهد شد.

کار بیشتر از تعهد
او که به دلیل مشکالت موجود در یک سال گذشته دو
بار استعفایش را نوشته اما رئیس فدراسیون اسکواش
با آن موافقت نکرده است  ،می گوید :بیشتر از آن چه
تعهد داده بودم در سال های گذشته در زمینه های
مختلف در اسکواش استان کار و زیر ساخت و نرم افزار
الزم برای این منظور فراهم که همه آن به لطف خدا و با
همکاری اعضای هیئت رئیسه اجرایی شده است.به
گفته وی با توجه به پاسخ گویی هیئت ،از همه انتقادها
و پیشنهادها برای بهتر شدن فعالیت های هیئت
استقبال می کنیم.

رئیس هیئت
اسکواش استان:
با توجه به نبود
حمایت با وجود
پیگیری های
متعدد نه تنها
امسال در لیگ
برتر تیم نداریم
بلکه 2سهمیه
استان در لیگ برتر
هم از بین رفت و
سال آینده برای
کسب آن باید
هزینه شود

بسکتبالیسـت های طبسـی هرچند بـا کمبودهایی بـرای فعالیت در این رشـته
ورزشـی روبه رو هسـتند ولی در ایـام کرونا بـا برگـزاری دوره بازآمـوزی مربیان،
دوره داوری درجـه  3و چندیـن دوره مسـابقات مجـازی بیشـترین فعالیـت را در
مقایسـه با دیگرشهرسـتان هـا و حتی مرکز اسـتان داشـتند.
رئیـس هیئـت بسـکتبال طبـس بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت :در چنـد ماه گذشـته
بـا تغییـر در بدنه هیئـت به دنبـال جـوان سـازی و تزریـق نیروی جـوان  ،بـا هدف
توسعه این رشـته ورزشـی بودیم و توانسـتیم با همراهی آن ها و کمک خیران در
چنـد دوره برگـزاری رقابت هـای مجـازی جوایز خوبـی را توزیـع کنیم.
او با اشـاره به این که فعالیت بانوان شهرستان در مقایسـه با آقایان بیشتر است،
ادامه داد :حتی دو نفر از بانوان والیبالیسـت اسـتان برای تسـت حضور در لیگ
های کشـوری به تهـران رفتند هـر چند کـه نتوانسـتند در ایـن رقابت ها شـرکت
کنند امـا در مجموع تجربه خوبی داشـتیم.
وی با اشـاره به فعالیـت بیـش از  120بسکتبالیسـت در شـهر طبس ادامـه داد:
حدود سـه هفته اسـت که فعالیت ها در فضای حقیقی دوباره جان گرفته اسـت
و دو کالس آموزشـی دختـران و دو کالس آموزشـی پسـران در همـه رده هـای
سـنی زیر نظر مربـی هـای بـا انگیـزه فعالیت مـی کنند.
او از ایـن کـه اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان سـالن مناسـب بـرای تمریـن و
برگـزاری مسـابقات نـدارد ،گالیـه کـرد و افـزود :آن دسـته از سـالن هـای ایـن
مجموعـه کـه حلقـه دارد ،کفپوش نـدارد و سـالن هایـی کـه کفپـوش دارد بدون
حلقه بسـکتبال اسـت طـوری که حتـی بـرای تمریـن ورزشـکاران از سـالن های
سـازمان های دیگر اسـتفاده و اجاره پرداخت مـی کنیم به همیـن دلیل تصمیم
گرفتیـم بـا کمـک هیئـت ،در یکـی از سـالن هـای ورزش و جوانـان حلقـه نصـب
کنیـم.
او بـا تاکیـد بر ایـن کـه در حد تـوان بـرای توسـعه ایـن رشـته در شهرسـتان تالش
خواهیـم کـرد ،افـزود :هیـچ وقـت بـه ورزشـکار ،نـه نمـی گوییـم و هـر کمبـودی
هـم کـه وجـود داشـته باشـد در حـد تـوان رفـع مـی کنیـم و توقعـی از مسـئوالن
بـرای کمـک بـه ایـن رشـته نداریـم طـوری کـه همـه فعالیت هـای انجـام شـده از
درآمدهـای خـود هیئـت بـوده اسـت.
او همچنیـن از فعالیـت انـدک مرکـز اسـتان در ایـن رشـته در چنـد مـاه گذشـته
گالیه کرد و افزود :دلیل این موضوع مشـخص نیسـت اما نیاز است برای توسعه
این رشـته ورزشـی مرکـز اسـتان فعالیت های بیشـتری داشـته باشـد.

