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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

«خراسان شمالی» از اولین میزبانی مسابقات کشوری تنیس در استان گزارش می دهد

بجنورد ،میدان محک
تنیسور های کشور
اسدی

ورزش نوپای تنیس خراسان شمالی آهسته
آهسته در حــال رشــد اســت ،گــام هــای اولیه
برای قد کشیدن این رشته ورزشی در استان
برداشته شده و نتیجه اولیه آن در سطح کشور
در کسب میزبانی مسابقات کشوری نمود پیدا
کــرده اســت ،اگرچه همانند تمام رشته های
ورزشــی گرفتار کمبودها و محدودیت های
منابع مالی است اما این مشکالت سدی برای
توسعه این رشته نشده است .به همت خانواده
تنیس استان و شهرستان بجنورد ،حمایت های
شهرداری بجنورد و مدیرکل ورزش و جوانان
رشد این رشته آهسته اما پیوسته ادامــه دارد
به نحوی که از  27خرداد ماه شاهد برگزاری
رقابت های  +cمردان مناطق پنجگانه کشور
در زمین های تنیس شهربازی هستیم .این
روزها زمین های تنیس شهربازی شور و نشاط
دیگری را تجربه می کند ،هیاهویی دیگر و
صدای ضربات راکت به توپ به شیوه دیگری
شنیده می شود .بجنورد برای اولین بار میزبان
مسابقات مناطق پنجگانه کشور و قرار است
در  5روز متمادی با حضور تنیسورهایی از
استان های خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی،
هرمزگان و گلستان برگزار شود .تنیسورها،
مسئوالن هیئت استان و برگزار کنندگان این
دوره از مسابقات هر کدام نظری دربــاره این
میزبانی دارند.
یکی از تنیسورهای جــوان استان که در این
دوره از رقابت ها نیز حضور دارد ،با بیان این که
تنیس استان و شهرستان با مشکالتی همانند

کمبود زمین و مربیان با دانش تخصصی و حرفه
ای مواجه اســت ،می افــزایــد :ایــن دو مشکل
عمده از چالش های تنیسورها در استان است.
«مهدی علی آبادی» میزبانی شهرستان بجنورد
را با استان های همجوار مقایسه می کند و ادامه
می دهد :با این که بعضی از استان ها شرایط
میزبانی بهتری از نظر امکانات نرم افــزاری و
سخت افزاری دارند اما به راحتی می توان گفت
که کیفیت برگزاری مسابقات در استان بسیار
بهتر از این استان هاست.
وی بــا بیان ایــن کــه سطح مسابقات بسیار
باالست ،ادامه می دهد :شاهد حضور رنکینگ
های مطرحی در این مسابقات هستیم؛ افرادی
همانند علی یزدانی که قهرمانی جایزه بزرگ
تهران را طی امسال از آن خود کرد.
«احسان قربانی» سرداور گلستانی این دوره از
مسابقات است .وی که کارنامه ای  11ساله
در بخش داوری مسابقات تنیس دارد و  5دوره
سرداور لیگ های برتر و جام های حذفی کشور
بوده است ،می گوید :بجنورد شرایط مناسبی
بــرای میزبانی مسابقات دارد ،ایــن شرایط
مناسب شامل کیفیت خوب زمین ها ،عالقه
مندی تنیسورها و تالش خوب مسئوالن هیئت
است.
وی با اشاره به همکاری های خوبی که در این
هیئت وجود دارد ،اظهارمی کند :تعداد عالقه
مندان به این مسابقات در استان خوب بوده به
نحوی که تعداد باالیی از آن ها در این دوره از
مسابقات شرکت کرده اند.
سرداور این دوره از مسابقات ،نیم نگاهی هم
به کمبودها و مشکالت رشته تنیس در استان

ورزش

۵

«شهرداری زیارت» قهرمان مسابقات چوخه
عوض زاده -تیم «شهرداری زیارت» قهرمان مسابقات کشتی با چوخه شد.مسئول کمیته برگزاری رقابت های
کشتی با چوخه شهر زیارت گفت :این مسابقات با شرکت  125کشتی گیر در  4وزن از استان های مختلف
برگزار شد که در نهایت در بخش تیمی بعد از تیم شهرداری زیارت ،تیم های شیروان و اسفراین در رده های دوم و
سوم قرار گرفتند«.ابراهیم عزیزی» افزود :در بخش انفرادی در وزن  -66کیلوگرم حمید سلمانیان ،موسی زاده
و عیسی امانی ،در وزن  -74کیلوگرم علی مردانی ،علی شاهوردیان و جواد ابراهیمی ،در وزن  -84کیلوگرم
سعید محمدی حسن ،میالد حسنی و محسن عبدلی و در  +84کیلوگرم مسلم نوری ،محمد خاکشور و رضا
حسن زاده به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

سکوی سوم برای نوجوانان بدمینتون باز
کمبود فضای
تخصصی
ورزشی،
محدودیت
های مالی
و اعتباری
و نبود و
کمبودهای
سخت افزاری
و نرم افزاری
از عمده
مشکالت
رشته
ورزشی
تنیس است

می اندازد و ادامه می دهد :افزایش تعداد زمین
های تنیس در شهر بجنورد و قرارگیری زمین
ها در یک مجموعه شرایط میزبانی لیگ های
برتر کشور و جام های حذفی را برای این شهر
فراهم می کند.
وی در بخشی از سخنان خود با بیان این که
به طور عام شرایط میزبانی در این شهر فراهم
است و کیفیت مناسبی هم دارد ،می افزاید:
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بخش
های سخت افزاری زمین های تنیس بجنورد
نیازمند تفکیک بیشتر است.
وی ادام ــه مــی دهــد :کمبود زمین از عمده
مشکالتی است که دیده می شود و باید به خاطر
داشــت که بــرای برگزاری لیگ های کشوری
نیازمند  4تا  6زمین در یک مجموعه هستیم.
وی اعــام می کند :در سومین دوره مناطق
پنجگانه کشور از امروز مسابقات دوبل آزاد هم
برگزار می شود و تاکنون  8تیم برای شرکت در
این مسابقات ثبت نام کرده اند.در همین باره
سرپرست هیئت تنیس خراسان شمالی می
گوید :از سال گذشته هیئت تنیس استان برنامه
پذیرش میزبانی مسابقات و دوره های آموزشی
را در برنامه کاری خود قرار داده است و با تالش
همه تنیسورها و مسئوالن و عوامل اجرایی

هیئت و پیگیری هــای انجام شــده میزبانی
سومین دوره مسابقات  +Cمناطق پنجگانه
کشور در بخش مردان به دست آمده است.
«امین معماریانی» با بیان این که موفقیت های
به دست آمده با همت جمعی کسب شده و در
این میان شهرداری بجنورد و اداره کل ورزش و
جوانان نیز نقش های مهمی داشته اند ،ادامه
می دهد :میزبانی دوره های آموزشی کشوری
در اولویت برنامه های کاری و تقویم آموزشی
استان قرار دارد و هیئت نیز روی این برنامه ها
اهتمام دارد.
وی در بخشی از توضیحات خــود گریزی به
مشکالت ورزش تنیس استان می زند و اعالم
می کند :کمبود فضای تخصصی ورزشی برای
این رشته ،محدودیت های مالی و اعتباری و
نبود و کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری از
عمده مشکالت این رشته ورزشی است.
وی ادامه می دهد :خراسان شمالی (بجنورد)
برای اولین بار میزبان سومین مرحله مسابقات
تنیس مناطق پنجگانه کشور اســت که 29
تنیسور از استان های مختلف در آن شرکت
کرده اند و مرداد ماه امسال نیز ششمین مرحله
مسابقات تنیس مناطق پنجگانه کشور در بخش
بانوان به میزبانی بجنورد برگزار می شود.

بازی های بومی و محلی در دوآب

دو داور در کالس پیش فصل

روی تور والیبال

میم پرور -پنجمین دوره مسابقات بازی های بومی و محلی فاروج ،این
یادگاری دیرین ،در منطقه دوآب برگزار شد.رئیس اداره ورزش و جوانان
فاروج گفت :این مسابقات در رشته های کشتی با چوخه ،طناب کشی،
غلت الستیک ،پرش طول ،هفت سنگ مهارتی ،یک قل ،دو قل و نخ ریسی
برای مردان و زنان برگزار شد.کیوان افزود :در بخش آقایان  200نفر و در
بخش بانوان  80نفر در رشته های مختلف به رقابت پرداختند.

شیرازی  -کالس پیش فصل داوران و ناظران داوری لیگ فوتسال
بانوان با حضور دو داور بجنوردی در تهران برگزار می شود.به گزارش
خبرنگار ما« ،زهرا رحیمی» و «فهیمه کارآمد تبریزی» دو داور بجنوردی
هستند که به این کالس سه روزه که از سوی فدراسیون فوتبال برگزار
می شود دعوت شدند.این کالس از دوم تیرماه در مجتمع رفاهی امام
رضا(ع) برگزار خواهد شد.

مسابقات والیبال بانوان فاروجی برگزار شد.کارشناس امور بانوان اداره
ورزش و جوانان فاروج گفت :در این دوره از مسابقات  4تیم به صورت دوره
ای در محل سالن شهید حسین پور این شهرستان به رقابت پرداختند.آتنا
فرهی افزود :تماشاچیان حضور پرشوری در این رقابت های نفس گیر
داشتند که در نهایت تیم آکادمی دکتر رجب پور ،تیم خانم یاسمنی و
هیئت والیبال به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

شیرازی -بدمینتون بــازان دختر بجنوردی در رقابت
های دوستانه ای که به میزبانی مشهد و با حضور  6تیم
برگزار شد توانستند مقام سوم را از آن خود کنند.نایب
رئیس هیئت بدمینتون بجنورد به خبرنگار ما گفت :این
مسابقات تدارکاتی برای حضور هر چه بهتر بدمینتون
بازان بجنوردی در رقابت های لیگ دسته دو کشور است
که  18تیرماه میزبان آن هستیم و می خواهیم با قدرت
حضور پیدا کنیم.حمیده لنگری افــزود :تیم بجنورد در
این مسابقات بعد از تیم های آکادمی پونای مشهد و نونهاالن این کالن شهر در رده سوم ایستاد و دیگر تیم های
مشهدی در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند و شبنم خباززاده و مریم مرادی دو داور با تجربه بجنوردی نیز
قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.وی یادآور شد :بدمینتون بازان بجنوردی با  9نوجوان و یک نونهال به
مربیگری مریم جوانمرد در این مسابقات که به واقع سطح بسیار خوبی داشت شرکت کردند.وی اظهارکرد :کار
کردن در رده سنی نونهاالن از مهم ترین اهداف هیئت بدمینتون بجنورد است .سه روز در هفته به طور جدی هم
روی تکنیک و هم روی آمادگی جسمانی کار و تمرین می کنیم و با وجود این که هنوز بچه ها آمادگی الزم را ندارند
ولی تمام تالش مان را می کنیم.وی تصریح کرد :یک مربی خوب مشهدی سه جلسه به بجنورد آمد تا با بچه ها
تمرین کند ولی به خاطر هزینه ها نتوانستیم دوباره از او دعوت کنیم و به این هم اعتقاد داریم که در بجنورد مربیان
خوبی داریم.وی اضافه کرد :با نونهاالن به طور جدی کار نشده است و هنوز برای بازی دوبل هماهنگ نیستند،
استرس مسابقه و اشکاالت تکنیکی دارند ولی باید از این به بعد خیلی جدی روی استعداد ها کار کنیم.

پرش بانوان دو و میدانی کار
شیرازی -ششمین دوره مسابقات دو و میدانی باشگاه
ها و دسته جات آزاد استان با عنوان جام رمضان در بخش
بانوان برگزار شد.نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان
به خبرنگار ما گفت :ورزشکاران استان در رقابت های دو
و میدانی در مجموعه ورزشی  19مهر شرکت کردند و در
ماده های مختلف به رقابت پرداختند.آزاده وقاری مطلق
افــزود :در  200متر آیدا ساداتی زاده ،زهره رحمتی و
آتوسا نظرزاده ،در  800متر ،ستایش یزدانی ،فاطمه
قوینانلویی و مهین علیپور ،در 3هزار متر آرزو حیدری ،ستایش یزدانی و شبنم سعادتمند ،در پرش طول مریم
رضایی ،الهام آقایی و راضیه ولی پور ،در پرتاب وزنه آرزو کمالی نژاد ،آسیه شجاعی و مهربان دالوری و در پرتاب
نیزه مینا شجاعی ،فاطمه کاظمی و طاهره نامور مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.وی بیان کرد :این
مسابقات در بخش پیش کسوتان نیز برگزار شد که صغری جمالی و فاطمه خداوردی زاده ،مقام اول ماده های
مختلف را به دست آوردند و در ماده  4در  100متر امدادی تیم های دوان چوب بجنورد ،شیروان و پیام نور الف
و در بخش تیمی ،دوان چوب بجنورد ،دختران توفان و شیروان اول تا سوم شدند.وی اظهار کرد :تیم منتخب دو
و میدانی بانوان استان امروز برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور در مشهد حضور دارد که مریم رضایی،
الهام آقایی ،آرزو کمالی نژاد و آرزو حیدری اعضای تیم استان را در این رقابت ها تشکیل می دهند.

