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وضعیت ترای اتلون در استان

سهگانه درگرداب
مهیجوسخت

زهرا قربانی
هر چند تعداد ورزشکاران سه گانه يا تري اتلون کم
نیست و نخبه هایی در سطح ملی نیز در این رشته
ورزشی پرورش یافته اند اما حال و روز این ورزشکاران
که به واسطه سختی و طاقت فرسایی این رشته،
مردان آهنین نامیده می شوند ،تعریف چندانی ندارد.
آن ها مجبورند در پیست های اجاره ای بدوند و در
استخرهای غیر تخصصی تمرین کنند و در کنار تمرین
با دوچرخه های قدیمی از پیست دوچرخه سواری هم
محروم هستند.
رئیس هیئت سه گانه (ترای اتلون) استان با بیان این که
ترای اتلون از رشته هاي المپيكي و داراي طرفداران
زيادی است،افزود :با توجه به زیرساخت های خوبی
که مربوط به استعدادها و ملی پوشانی نظیر سعید و
مسعود علیزاده در این رشته ورزشی است اگر حمایت
های مالی شویم به طور حتم در سطح بین المللی و
کشوری مقام های خوبی کسب خواهیم کرد.

«حسینی» با اشاره به این که رشته سه گانه ،ورزش
بسیار مهیج و تقریبا سختی است ،افزود :در شهر
بیرجند حدود  100نفر ورزشکار فعال وجود دارد
که پس از شیوع کرونا بیشتر آن ها فعالیت چندانی
ندارند و فقط قهرمانان این رشته تمرینات را انجام
می دهند.به گفته وی در سال  98سه گانه کاران
استان نایب قهرمان کشور شدند و تخصص بیشتر آن
ها در دوچرخه و شناست تا دوومیدانی و از زمانی که
استخرها تعطیل شده اند در عمل کار چندانی انجام
نمی شود و همه فعالیت ها معطوف به همین چند
ورزشکار در سطح قهرمانی و ملی شده است.وی با
اشاره به برگزاری رقابت دو اتلون یعنی دو و دوچرخه
که به صورت ملی به تازگی برگزار شده است ،افزود:
تیم خراسان جنوبی هم در این رقابت ها شرکت کرد
و با توجه به تعداد شرکت کنندگان در رده های سنی
امید و بزرگ ساالن و محدودیت های کاپی و این که این
رقابت ها شنا نداشت و تخصص ورزشکاران استان در
شناست ،نتوانست آن طور که باید مشابه سال گذشته
در این رقابت ها ظاهر شود و امیدواریم با ریشه کن
شدن کرونا ورزشکاران استان هم دوباره به روزهای
خوش برگردند.به گفته وی امسال با توجه به شیوع
کرونا و بسته بودن استخرها فقط در دوچرخه و دو،
تمرینات توسط استعدادها برگزار شد و برخی اوقات
تمرینات در فضای مجازی هم گذاشته می شد و در
عین حال با توجه به شرایط نتوانستیم استعداد جدید
جذب کنیم.او با تاکید بر این که با توجه به سختی سه
گانه ،ورزشکاران کمتری به سمت این رشته هدایت می
شوند ،به استعدادهای این رشته نظیر برادران علیزاده
اشاره کرد و گفت :روزگاری عضو تیم ملی نوجوانان
بودند و هم اکنون در کشور صاحب سبک و همیشه جزو
نفرات برتر هستند و تمرین می کنند تا در اردوی تیم
ملی هم شرکت کنند که امیدواریم امسال رکورد آن
ها به سطحی برسد که در اردوی تیم ملی شرکت کنند .

تنیس روی میز
رقابـت هـای تنیـس روی میـز ویـژه کارمنـدان اداره
کل امـوال و املاک برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا ،در ایـن مسـابقات کـه 15
بازیکن حضور داشـتند در سـالن سـرحدی در چهار

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

تمرینبااعمالشاقه
حسینی به مهم ترین مشکالت فعاالن این رشته ورزشی
اشارهکردواستخربرایتمرینرادراینفهرستقراردادو
افزود:درگذشتهکهمحدودیتهایکرونایینبوداستخر
اختصاصی برای تمرین ورزشکاران نداشتیم و مجبور
بودندکهدراستخرهاباشیفتهایعمومیتمرینکنند.
او با یادآوری این که در افزایش سرعت و رکوردگیری
ورزشکاران ،نوع دوچرخه و الستیک موثر است ،گفت:
دوچرخه های موجود در هیئت کوچک و قدیمی است
و هیئت توان خرید دوچرخه های جدید با قیمت باال
را ندارد.این مسئول ورزشی با بیان این که یک پیست
دوچرخهسوارینداریمتاورزشکارانبهصورتحرفهای
تمرینکنند،افزود:بهطورمعمولمجبورهستیمتمرین
با دوچرخه ها را در جاده انجام دهیم که در این مسیرها
با توجه به نوع آلیاژی که بدنه دوچرخه دارد ،دوچرخه
ها زود دچار شکستگی و خراب می شود در حالی که
قطعاتی که باید برای دوچرخه ها بخریم گران است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که فضا برای تمرین
در آب های آزاد هم نداریم و ورزشکاران مجبور هستند
در سدها و بندها تمرین کنند در حالی که آب آن ها سرد
استونیازبهتجهیزاتخاصولباسمخصوصداردواین
تجهیزاتنیزگراناست.ویتاکیدکرد:باهمهمشکالت
پیشروتمریناتتیمبادوچرخههایقدیمی واستفادهاز
استخرها و زمین های اجاره ای برگزار می شود.

روی خط ورزش

برنز تیراندازان
در رقابت های تیراندازی تفنگ و تپانچه آنالین ،تیرانداز استان در تپانچه مقام
سوم را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این رقابت ها که با مشارکت ۳۴۷ورزشکار تیرانداز زن و
مردبهصورتآنالینبهمیزبانیاستانتهرانبرگزارشد،شهرزادسلیمانیتیرانداز
نوجواناستاندررشتهتپانچهردهسنینوجوانانبهمقامسومدستیافت.

قضاوت داوران در لیگ برتر
داوراناستانهفتهنهملیگبرترجوانانراقضاوتمیکنند.
بهگزارش«خراسانجنوبی»مهزیارمحمدیپوربهعنوانداور،فرشادمالککمک
داور یک ،علی اصغر عدالتی کمک داور  2و محمد محمودی داور  4از خراسان
جنوبی قضاوت دیدار دو تیم مس کرمان و ذوب آهن اصفهان را که ساعت14:15
روز  14اسفند در کرمان برگزار می شود ،بر عهده دارند.

شلیک به اهداف پروازی
ورزشکار استان در رقابت های اهداف پروازی تربت جام که با حضور ورزشکارانی
ازسراسرکشوربرگزارشد،حضوریافت.
بهگزارشخبرنگارما،دراینرقابتهاکهدونفرازتیراندازانحضورداشتندبهزاد
رخشخورشیدازبیرجنددرردهپنجماینرقابتهاقرارگرفت.

نبودمربی
رئیس هیئت سه گانه همچنین نبود مربی حرفه ای
این رشته در استان را در فهرست چالش های پیش رو
قرارداد و به این نکته اشاره کرد که حتی برای کالس
هایمربیگریدرجه 3فراخوانهمدادیمامااستقبالآن
چنانینشد.وییکیدیگرازمشکالتراگرانیتجهیزات
اعالموبهایننکتهاشارهکرد؛علمروزدراينورزش بسيار
دخيلاستوورزشكارانبايدتجهيزاتسهرشتهورزشي
رادراختيارداشتهباشندويكورزشپرهزينهنيزمحسوب
ميشودکهنیازاستتوجهبیشتریبهآنشود.اوبااشاره
به این که هیئت در شهرستان های بیرجند ،فردوس
و قاین فعال است ،افزود :یک سری محدودیت های
اعتباری برای فعال کردن این رشته در دیگر شهرستان
ها وجود دارد و افزون بر این هیئت استان از ابتدای
امسال تا االن آن طور که باید و شاید مورد حمایت مالی
قرار نگرفته است.به گفته وی تنها منبع تامین مالی این

قهرمان فوتبال زیرکوه
هیئت اداره ورزش وجوانان است که آن هم با محدودیت
های اعتباری روبه روست ولی در حد توان کمک کرده
است امابرایتوسعه،نیازبهحمایتهایبیشتراحساس
می شود.او که از اسفند  97بر صندلی این هیئت تکیه
زده است در صحبت هایش به معرفی این رشته ورزشی
هم پرداخت که این رشته شامل  1500متر شنا40 ،
كيلومتر دوچرخه سواري و 10كيلومتر دو صحرانوردي
استكهبهصورتمتواليوپيدرپيانجامميشودواین
ورزشبابخششناشروعمیشود،بالفاصلهبهدنبالآن
دوچرخه سواری و در انتها دو وجود دارد.

کرنومتر
گـروه بـه صـورت دوره ای بـا یکدیگـر رقابـت کـه در
نهایـت امیـر رضایـی ،مرتضـی اسـماعیلی و سـید
کاظـم جاللـی مقـام هـای اول تـا سـوم را از آن خـود
کردنـد.

ورزش
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اردوی تیم
ملینظامیان

دهیاری بارنجگان قهرمان اولین دوره مسابقات فوتبال جام فجر شهرستان
زیرکوهشد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این رقابت ها که هشت تیم حضور داشتند تیم
موبایلنیوتلنایبقهرمانشد.
رئیس هیئت
سه گانه استان:
این هیئت از
ابتدای امسال تا
االن آن طور که
باید و شاید حمایت
مالی نشده است

حضور سپک تاکرایی ها در وبینار
کشوری
مسئوالنسپکتاکرایاستاندرنشستساالنهسپکتاکرایکشورکهبهصورت
وبیناربرگزارشد،شرکتکردند.
بهگزارشخبرنگارما،ایننشستبهصورتآنالینوباحضور 40نفرازسراسرایران
و به ریاست سهراب آزاد رئیس انجمن سپک تاکرا برگزار شد و بعد از ارائه گزارش
عملکرد،نایبرئیسهاازجملهخراسانجنوبیبهبیانمشکالتپرداختند.

دوره استاژ کاراته کاها
ورزشکارنخبهاستاندردومیناردویتیمملینظامیاندرکرمانشاهحضوردارد.
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار ما گفت :جواد سلیمانی ورزشکار
نخبه استان در دومین اردوی تیم ملی نظامیان در کرمانشاه برای کسب آمادگی تالش
میکند.
بهگفته«علیزاده»اینورزشکارکهامسالدرمسابقاتجهانینظامیاندرروسیهحضور
داشتهاستدردومیناردویتیمملینظامیانایراندرکرمانشاهبارعایتپروتکلهای
بهداشتیازروزشنبهنهماسفندحضوردارد.

دورهاستاژکمربندقهوهایمشکیبانوانکیوکوشینکارطبسبرگزارشد.
به گزارش«خراسان جنوبی» در این دوره که با حضور  ۳۰نفر در محل سالن فجر
شهرستان برگزار شد؛ افزون بر استاژ فنی ،آزمون ارتقای کمربند قهوهای مشکی
هنرجویان بانوی کاراته شهر طبس و عشق آباد توسط شیهان ایلخانی نماینده
سبککیوکوشینماتسوییخراسانجنوبیوباهمراهیسنسیشکوفه،سنسی
عباسپوروسنسیابراهیمیانجامشد.

برنز ژیمناست ها
نونهاالن ژیمناستیک استان در رقابت های ژیمناستیک فرزندان کارگر کشور
مدالبرنزبرگردنانداختند.
بهگزارش«خراسانجنوبی»دراولیندورهمسابقاتژیمناستیکپسرانکارگران
کشور که با حضور  ۱۰۵ورزشکار از  ۱۶استان به صورت مجازی برگزار شد ،تیم
ژیمناستیک فرزندان کارگر استان با دو ورزشکار در این رقابتها شرکت کرد که
امیرعلی فعله در رده سنی ۹سال با امتیاز  10/6و امیرمحمد بافنده در رده سنی
 ۱۱سالباامتیاز ۱۰موفقبهکسبمقامسومدرپرشخرکشدند.

توپ فوتبالی های بشرویه در آفساید
زهرا قربانی  -فوتبال دوست های بشرویه ای با وجود
استعدادباالبهدلیلنبودحامینمیتواننددرلیگهای
کشوری حضور داشته باشند و این موضوع سبب شده
است که تالش هایشان در سطوح باال دیده نشود .آن
طور که دبیر هیئت فوتبال شهرستان گفت :هر زمان هم
قصدانجامفعالیتیداشتهبرایتامینهزینههابامشکل
مواجهشده ایم.
به گفته «سلیمی» حتی برای تامین هزینه برگزاری
رقابتهادرشهرستانهممشکلداریمبهگونهایکهدر
مسابقاتیکهبرگزارمیشود،مجبورهستیمبرایاینکه
تعداد تیم ها به حد نصاب برسد هزینه ورودی را کم کنیم
در حالی که با این اقدام در تامین هزینه ها مشکالتی به
وجود می آید.
وی افزود :چند سال پیش برای حضور در رقابت های
کشوری به همه سازمان ها مراجعه کردیم ولی در نهایت
فقط با حمایت شهرداری توانستیم در رقابت های
کشوری شرکت کنیم که آن هم فقط یک بار بود و تداوم
نداشت.
او در صحبت هایش به مشـکالت زیرسـاختی این هیئت
در دو رشـته فوتسـال و فوتبـال اشـاره کـرد و افـزود :در
فوتسـال ،سـالنی داریم که  10سـال پیش سـاخته شده
اسـت اما از لحاظ ابعاد اسـتاندارد نیسـت و افـزون بر این
یـک سـالن جدیـد هـم سـاخته شـده اسـت کـه بـه لحـاظ
ابعـاد زمیـن آن اسـتاندارد ،امـا تمرینـی اسـت و بـرای
مسـابقات بـه مشـکل برمـی خوریـم چـرا کـه دو جایـگاه
تماشاچی پشت دروازه ها دارد و در عمل دید کافی برای

قضاوت
روی تاتامی
کشور

تماشـاچی نیسـت و تعـداد تماشـاچیانی کـه مـی تواننـد
استفاده کنند خیلی محدود است و مناسب رقابت های
کشـوری و اسـتانی نیسـت.
وی همچنین با اشاره به مشکالتی که برای تامین آب
موردنیازچمنهادرشهربشرویهوجوددارد،اظهارکرد:
دو زمین چمن داشتیم که یکی مربوط به اداره آموزش
و پرورش و دیگری متعلق به اداره ورزش و جوانان است
که چمن آموزش و پرورش به دلیل کم آبی خشک ولی
زمین چمن ورزش و جوانان با همت ورزشکاران حفظ
شده است اما با وجود این دراین چمن هم به دلیل
نبود رختکن ،سرویس بهداشتی و سکوی تماشاچی،
ورزشکاران مشکالت زیادی دارند.
به گفته وی دو چمن مصنوعی هم داریم اما با توجه به
گرمای زیاد هوا در تابستان از  6بعدازظهر به بعد می
توانیمازآناستفادهکنیم.
او با اشاره به این که در یک سال گذشته با توجه به کرونا
فعالیت ها کمتر شده است ،افزود :رقابت های لیگ
شهرستان از سال گذشته به دلیل کرونا تعطیل شده
بود ولی ادامه آن در دهه فجر با هماهنگی با مسئوالن
شهرستانبرگزارشد.
ویحضورمجیدجاللیمربیسرشناسملیراازفعالیت
هایاینهیئتدراینمدتبیانکردوافزود:باحضوراین
مربی یک دوره آموزشی ارتقای سطح علمی برگزار شد
کهشرکتکنندگانیازخارجاستانهمداشتیموافزون
بر این اقدامات اولیه برای راه اندازی رشته فوتسال ویژه
بانواننیزانجامشد.

داور جـودوکار اسـتان در رقابـت هـای جودوی لیـگ قهرمانـی منطقه 5کشـور قضاوت
کـرد.
بـه گـزارش «خراسـان جنوبـی» بـه دعـوت کمیتـه داوران فدراسـیون جـودو ،اسـتاد
امیرعباس حسـینی داور ممتاز ملی جودو از خراسـان جنوبی ،در رقابـت های جودوی
لیـگ قهرمانـی منطقـه  ۵بـه قضـاوت پرداخـت.
ایـن دوره از مسـابقات بـه میزبانـی زاهـدان و بـا حضـور تیـم هـای فـارس ،یـزد ،کرمـان،
هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان ،در رده های سـنی نوجوانـان و جوانان برگزار شـد.

بلند قامتان طبسی
رقابتهایمجازیوالیبالبانوانطبسبامعرفیبرترینهابرگزارشد.
به گزارش خبرنگار ما نایب رئیس هیئت والیبال طبس گفت :در این رقابت ها
که  21نفر حضور داشتند در رده نونهاالن در مهارت پنجه و ساعد یکتا سلطانی
قهرمانشد.
«بیضائی»افزود:درردهسنیآزادودرمهارتسرویس،زهرامشفقوزهرابخشیاز
باشگاهموجنودرجایگاهاولودوموفاطمهمحبیازباشگاهنامینودرجایگاهسوم
ایستادندوداوریاینرقابتهارابخشاییبرعهدهداشت.

برندگان هفته اول والیبال ساحلی
نتایجهفتهاولمسابقاتوالیبالساحلیطبس،بزرگداشتشهیدسردارسلیمانی
و شهید فخری زاده اعالم شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این هفته  16مسابقه برگزار شد و تیم های بوم
گردیباباحاجیحلوان،دهیاریبهشتآباد،حرارتیبرودتیاخوان،پایگاهشهید
مصطفیخمینیبهشتآباد،شهیدابراهیمیپیرحاجات،تعمیرگاهآذری،پارچه
سرایگلچینوهیئتوالیبالمقابلحریفانشانبهپیروزیرسیدند.

