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امتیاز لیگ 3تیم  04واگذار شد

فروش مشروط
سید حسین حسینی
فوتبال حرفه ای استان سال هاست که به علت
محدودیت های مختلف از جمله نبود حامی مالی
مناسب در پایین ترین رده ها که همان رقابت های
لیگ 3کشور است ،دست و پا می زند .امسال در حالی
که لیگ استان برگزار نشد ،به گفته رئیس هیئت
فوتبال استان در فراخوانی که به همه شهرستان ها
برای حضور در رقابت های لیگ  3انجام شد فقط
قاینات اعالم آمادگی کرد .حضوری که هم اکنون باز
هم مانند دیگر نمایندگان استان در سال های قبل،
درگیر مشکالت تکراری مربوط به محدودیت های
مالی است.
تیم مرکز آموزش  04امام رضا (ع) نیز که طی دو سال
گذشته به عنوان نماینده استان در لیگ  3حضور
داشت در فصل گذشته توانست بعد از مدت ها به
مرحله دوم لیگ  3راه یابد.
اتفاقی که می توانست با حمایت مسئوالن و استفاده
بهینه از نیروهای بومی زمینه حضور فوتبال استان در
لیگ  2را فراهم کند .اما بعد از این که اداره کل ورزش
و جوانان اعالم کرد که به جز زمین هیچ کمکی نمی

قهوه چی :از 650
میلیون تومان
پول فروش امتیاز
 145 ،04میلیون
تومان در اختیار
هیئت فوتبال قرار
گرفت که برای
مجموع فوتبال
استان ،هم در
بخش هیئت های
شهرستانی و هم
تیم هایی که در
مسابقات کشوری
حضور دارند،
هزینه و بخشی
هم صرف پرداخت
بدهی های هیئت
خواهدشد.
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تواند برای حفظ تیم و سهمیه ارائه کند ،گزینه فروش
امتیار این تیم روی میز مسئوالن تیم  04که از نوع
حمایت های سال قبل هم راضی نبودند ،قرار گرفت.
مسئله ای که در آن زمان مسئوالن هیئت فوتبال و
اداره کل ورزش و جوانان اعالم کردند؛ گزینه اول آنان
نیست و تالش می کنند تیم  04در مرحله دوم حاضر
شود ،ضمن این که فروش تیم به طور قطع بدون اجازه
آنان امکان پذیر نیست اما آن چه با توجه به شواهد و
قراین ،احتمالش بیشتر بود یعنی گزینه فروش امتیاز
تیم ،سرانجام اتفاق افتاد و با خبر شدیم که سرانجام
امتیاز این تیم با قیمت  650میلیون تومان به یک
حامی مالی غیر بومی فروخته شد به شرط این که به
نام خراسان جنوبی در رقابت ها حضور یابد.

چا پ:شهرچا پخراسان

گزارش خبری

«زغال سنگ» در اندیشه شگفتی سازی

نمی توانیم دخالت کنیم
رئیس هیئت فوتبال استان که قبل از این ،فروش
امتیاز و خروج تیم از استان را یک عقبگرد و سقوط
برای فوتبال استان خوانده بود ،با اذعان به فروش
امتیاز تیم  04خاطر نشان کرد :با توجه به این که هم
خریدار و هم فروشنده خصوصی هستند ،همان طور
که کمک مستقیم به آن ها ممنوع است ،در مقابل ما
هم نمی توانیم خیلی در امور آن ها دخالت کنیم ولی
با رایزنی های انجام شده قرار شد تیم جدیدی به نام
خراسان جنوبی در رقابت ها شرکت کند.
«حسن قهوه چی» با بیان این که از  650میلیون
تومان 145 ،میلیون تومان در اختیار هیئت فوتبال
و بقیه در اختیار صاحب امتیاز تیم یعنی مجموعه
 04قرار گرفت ،افزود :البته این مبلغی بود که هیئت
فوتبال از باشگاه  04طلب داشت و برای مجموع
فوتبال استان ،هم در بخش هیئت های شهرستانی
و هم تیم هایی که در مسابقات کشوری حضور دارند،
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هزینه و بخشی هم صرف پرداخت بدهی های هیئت
خواهد شد .
به گفته وی این تیم ها شامل بادامک قاین نماینده
استان در لیگ  ، 3امید پیروزی بیرجند و نوجوانان
شاهین نمایندگان استان در مرحله دوم لیگ
کشوری است.
وی درباره طلب بازیکنان ،مربیان و دیگر عواملی که
در این تیم حاضر بوده اند نیز گفت :با مسئوالن تیم
 04در این خصوص هم صحبت کردیم که مقرر شد
هر بازیکن یا مربی که از تیم طلب دارد به سرپرست
تیم مراجعه کند تا در این زمینه رسیدگی شود.

درخشش بانوان رزمی کار

امروز،مصافبادامکقاینباشریعتنوین

استعدادهایپارکور

بانوان طبسی در اولین دوره مسابقات کشوری
آفالینکیکبوکسینگ wkoکشوریدرخشیدند.
در این رقابت ها که در دو بخش آقایان و بانوان با
حضور  120نفر برگزار شد تیم بانوان طبس به
عنواننمایندهاستاندراینمسابقاتمقاماولتیمی
نونهاالندفاعشخصیرابهدستآوردومینااالهی
وزینبیزدانیاندراینردهسنیبهمدالطالدست
یافتند.براساساینگزارش،درردهسنینوجوانان
(انفرادی)هانیهاالهیوسحرساداتجوادیان،مقام
دوم و سوم را کسب و در رده سنی جوانان هم زینب
االهیوبتولساداتباقریمقاماولودومردهسنی
جوانان را از آن خود کردند.بر اساس این گزارش
همچنینزینبامیدیطحان،معصومهپارساوملیکا
مهدیزادهمقامهایاولتاسومدرردهسنیبزرگ
ساالنرادرایندورهازرقابتهابهدستآوردند.

تیمفوتبالبادامکقاینامروزدرحالیبهمصافشریعتنوینمشهدمیرودکهاز
سه بازی قبلی خود هیچ امتیازی کسب نکرده است.دبیر هیئت فوتبال قاینات به
خبرنگارماگفت:درادامهرقابتهایلیگدسته 3فوتبالباشگاههایکشورامروز
بادامکقایندرچهارمینبازیازایندورهمسابقاتمقابلتیمشریعتنوینمشهد
صفآراییمیکند.بهگفته«بسکابادی»اینبازیامروزدرورزشگاهثامنبهمیزبانی
مشهدبرگزارمیشود.شایانذکراستنمایندهاستاندراینرقابتهادردوبازی
خانگیویکبازیخارجازخانهباوجودتالشبازیکنانسهشکستدرکارنامهدارد.

استعدادهای پارکور شناسایی می شوند.به گزارش
خبرنگار ما انجمن پارکور استان در نظر دارد برای
کشف استعداد های ورزشی متناسب با رشته پارکور
اقدام کند و افراد عالقه مند می توانند فرزندان زیر

حضور بازیکنان بومی
رئیس هیئت فوتبال استان در پاسخ به سوالی درباره
امکان حضور بازیکنان بومی در این تیم هم خاطر نشان
کرد :هم اکنون آن چه خریدار تیم ملزم به آن شده ،این
است که تیم به نام خراسان جنوبی در رقابت های لیگ3
شرکتکندوهمهبازیهایخانگیاشدراستانبرگزار
شود ولی او خود اعالم کرده است که در اولین گام ،اقدام
بهتستبازیکنانبومیخواهدکرد.بهگفتهویاینکهچه
تعداد از بازیکنان بومی در این تیم حضور داشته باشند به
میزانزیادیبستگیبهاستقبالباشگاههاداردکهاجازه
حضور بازیکنان خود را در این تست ها بدهند.

زهرا قربانی – تیم زغال سنگ طبس تنها نماینده استان در رقابت های لیگ برتر
هندبال باشگاه های کشور که امسال برای دومین بار حضور در این مسابقات را
تجربهمیکندبعدازحواشیپیشآمدهدرمرحلهدومبازیهادرحالیکهتوانست
بر اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون در جمع هشت تیم راه یافته به مرحله
بعدی رقابت ها قرار گیرد این روزها به دنبال ایجاد شگفتی سازی دوباره در بازی
های پیش روست.سرپرست تیم زغال سنگ طبس در گفت وگویی با «خراسان
جنوبی»بهاینکهمرحلهبعدرقابتهااز ۱۳بهمندرتهرانشروعمیشود،اشاره
و تصریح کرد :بعد از برگزاری دیدارهای مرحله دوم مسابقات لیگ برتر هندبال
باشگاه های کشور ،بازیکنان چند روز به مرخصی رفتند و از ابتدای هفته دوباره
تمرینات شروع شده و در حال برگزاری است و تیم در آمادگی کامل به سر می برد
و امیدواریم که نتیجه مطلوب را به دست آوریم«.ابوترابی» تاکید کرد :با توجه به
مصدومیت های قبلی ،سه بازیکن به تیم اضافه شدند که به هدف اصلی باشگاه
کهقرارگیریدرمیانهجدولبودبانتایجبهدستآمده،خواهیمرسیداماآمادهمی
شویم که بهتر از آن باشیم .به گفته وی بر اساس برنامه ریزی انجام شده در مرحله
سوم این دوره از رقابت ها چهار تیم از گروه  Aو چهار تیم از گروه  Bبه این مرحله راه
گ طبس در این دوره با چهار تیم گروه  Aشامل تیم های
پیدا کردند که زغال سن 
نیرویزمینیشهیدشاملیکازرون،ذوبآهناصفهان،پرسپولیسبهبهانوپاس
ناجای قم رقابت خواهد کرد .وی با اشاره به این که بعد از برگزاری این رقابت ها
باید ببینیم که فدراسیون نظرش برای برگزاری دور بعدی چه خواهد بود؟ افزود:
براساس امتیازات به دست آمده تیم زغال سنگ طبس در رده ششم جدول قرار
گرفتهاستکهباایننتیجهاگردرمرحلهبعدیچهارامتیازهمبهدستآوریم،می
توانیم جزو چهار تیم راه یافته به دور نهایی مسابقات باشیم.

۱۰سال خود را که توانایی انجام حرکات ورزشی
شگفت انگیز به طور مثال پرش ها و باال رفتن از
دیوار و ...را دارند با ضبط ویدئوی۳۰ثانیه ای به
هیئت معرفی کنند.

استاژکاراتهکاهای طبسی

نظامی های دارتر

سومین جلسه استاژ فنی آموزش کاتا و تکنیک در
سال  ۹۹برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» این دوره با حضور،
شیهان ایلخانی نایبرئیس هیئت  ،مربیان و
ارشدهای کمربند مشکی بانوان کیوکوشینکار
شهرستان طبس و با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی در سالن ورزشی پارک برگزار شد.

مسابقات دارت ویژه کارکنان فرماندهی انتظامی
شهرستان طبس برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» این رقابت ها به
مناسبت دهه فجر و با حضور  ۱۰شرکتکننده در
خانه دارت باشگاه پایار برگزار شد که محمدرضا
مهدوی ،اسماعیل خدابخشی و علی رشیدی
مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

کوتاه از ورزش
* تیم جوانان زغال سنگ طبس در رقابت های باشگاه های کشور در چهار
بازی شکست خورد اما بر اساس گفته «ابوترابی» سرپرست تیم با توجه به حضور
نوجوانان تیم در این رقابت ها عملکرد خوبی داشت و تجربه آن را در رقابت های
نوجوانان باشگاهای کشور که اسفند برگزار می شود به کار خواهد برد.
* مسابقات بسکتبال گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی
ویژه بانوان در همه رده های سنی با حضور بسکتبالیست های بانو در شهرستان
طبس برگزار خواهد شد.

