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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

پرواز توپ های پردار در لیگ دسته دو کشور

کالس داوری والیبال

کوله باری از تجربه
برای بدمینتون بازان
شیرازی
بدمینتون بازان دختر استان این بار در میزبانی
لیگ دسته دو کشور به مصاف حریفان قدرتمند
خود رفتند؛ محلی که برای شان میدان کسب
تجربه بــود و فرصتی ب ــرای تماشای قــدرت
بازیکنانی که سال ها با تجربه تر بودند و شاید
حرفه ای تر.
ولی این کم تجربه بــودن باعث نشد بازیکنان
حاضر در این لیگ به راحتی بازنده باشند ،آن ها
از این مسابقه با کوله باری از تجربه و البته دنیایی
از انگیزه بیرون آمدند تا به فردایی فکر کنند که
شاید سهمی در بدمینتون کشور داشته باشند،
درست مانند نونهاالن استان که همین هفته
پیش بر سکوی سوم کشور قرار گرفتند تا زنگ
بدمینتون خراسان شمالی را در کشور به صدا
در آورند.سالن گرم بود و هوا گرم تر ،درست
مانند مسابقاتی که با هیاهوی بازیکنان تبدیل
به میدانی برای به رخ کشیدن هنر و قدرت در
بدمینتون شده بود.این جا خراسان شمالی،
بجنورد ،مجموعه ورزشی شهید علیدخت و خانه
بدمینتون بجنورد ،میزبان بازیکنان قدرتمند
دختر کشور بود تا تجربه های شان را در رقابتی
جدی با هم به اشتراک بگذارند.
نایب رئیس هیئت بدمینتون بجنورد می گوید:
 15تیم در رقابت های این لیگ شرکت کردند
و سطح مسابقات خیلی باالست و تیم ها در
سه رده سنی نونهاالن ،نوجوانان و بزرگساالن
بازیکندارند.
«حمیده لنگری» می افزاید :دو ماه گذشته به
شدت تمرین کردیم ولی کافی نبود .سطح بازی
بچه های دیگر استان ها بسیار باال و حتی بازی
نونهاالن شان شگفت انگیز بود و این مسابقه
برای تیم ما خوب بود چرا که با سطح بازی ها
آشناشدیم.
وی اع ــام مــی کند :بچه هــا از اول مسابقه
خودشان را باختند و این به دلیل بی تجربگی
شان در مسابقات بزرگ و الزم است بیشتر روی
این بازیکنان کار کنیم تا برای آینده آماده شوند و
من خوشحالم بچه ها در این شرایط قرار گرفتند

که ببینند و تمرینات شان را جدی تر کنند تا به
پای بازیکنان قدرتمند کشور برسند.وی تصریح
می کند :درست است که برای این مسابقات
خیلی هزینه شد و خیلی خسته شدند ولی می
ارزد ،نگاه من بلند مدت است و فکر می کنم
بعد از این مسابقه بچه ها تمرینات جدی تری
خواهند داشت.لنگری اظهار می کند :روسای
هیئت بدمینتون بجنورد و استان خیلی تالش
می کنند و مطمئنم اتفاق های خوبی می افتد.
وی یادآور می شود :برای میزبانی خیلی تالش
شد ولی سالن خیلی گرم بود و سالن تخصصی
بدمینتون چون نیست مشکالتی وجود دارد ولی
همین که محلی برای تمرین و مسابقه داریم خدا
را شکر می کنیم.
وی می گوید :فائزه ابوترابی ،یگانه مینایی،
فرزانه جعفری ،فاطمه تقی زاده ،افسانه ثاقب،
نوشین احمدزاده و پگاه کامرانی اعضای تیم
استان را در این لیگ تشکیل می دهند که بچه
ها دو ماه گذشته هفته ای  4روز بدمینتون تمرین
و دو روز آمادگی جسمانی کار می کردند.وی
اضافه می کند :داوری خیلی خوب بود و  6داور
از خراسان شمالی قضاوت می کردند.
وی تصریح می کند :ما می خواستیم یک مربی
از مشهد بیاوریم ولی چون هزینه اش زیاد بود
نتوانستیم ادامــه دهیم  .اگــر مربیان ما کنار
مربیان با تجربه تر کار کنند به نظر من خیلی به
رشد بدمینتون استان کمک خواهد شد.
«اکــرم جوانمرد» داور بجنوردی این مسابقات
می گوید :داوری این رقابت ها عالی بود و من از
قضاوتم راضی هستم.
وی بیان می کند :البته در ابــتــدای قضاوت
استرس و نگرانی بــود ولــی کمی که گذشت
توانستیم آن چه را که الزم است اجــرا کنیم و
سطح این رقابت ها بسیار باال بود.سرداور این
رقابت ها نیز می گوید :بجنورد همیشه میزبان
خوبی است ،ولی این فصل و گرمای سالن ما
برگزار کنندگان و البته بازیکنان را خیلی اذیت
کرد.
«هرمین آرمین مهر» که مــدرک داوری بین
المللی دارد اضافه می کند :برق وسط بازی ها

ورزش

۵

کالس داوری والیبال در بجنورد برگزار شد.نایب رئیس هیئت والیبال کارگران استان به خبرنگار ما گفت :این
کالس به مدت سه روز از سوی انجمن والیبال هیئت ورزشی کارگران استان در مجموعه ورزشی کارگران برگزار
شد.مریم عطاران افزود :در این کالس  25شرکت کننده زیر نظر مدرس و داور بین المللی ،خانم توکلی با
قوانین این رشته آشنا شدند و حضور داوران جدید در والیبال استان به طور حتم انگیزه قضاوت های بهتر را در
بین جوانان بیشتر خواهد کرد.به گزارش خبرنگار ما« ،مریم عطاران» برای داوری مسابقات قهرمانی نوجوانان
کشور به گرگان دعوت شده است و از  22تا  28تیرماه در این رقابت ها قضاوت خواهد کرد.

صعود کوهنوردان به قرخود
اعضای هیئت کوهنوردی شهرستان جاجرم به کوه قرخود صعود کردند .رئیس هیئت کوهنوردی جاجرم گفت:
کمیته هماهنگی هیئت کوهنوردی به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطره شهدای روستای امیرآباد و روز ملی
دماوند ،برنامه صعود به قله قرخود را تدارک دید و تعداد اعضای شرکت کننده در این برنامه ۲۲نفر بود.
نیکنام افزود :شب خوابی و صعود اعضای هیئت کوهنوردی شهرستان جاجرم به کوه قرخود به سرپرستی علی
رضایی و جلوداری محمود برادران انجام شد.

روز دختر برای دو و میدانی کاران
احمد حافظی

این میزبانی
حتماً در رشد
و توسعه
این رشته
ورزشی نقش
به سزایی
دارد و به نظر
من این رشته
در این استان
پیشرفت
خواهد کرد

رفت و کمبود آب وجود داشت ولی فکر نمی کنم
این مشکالت فقط مختص بجنورد باشد ،به هر
شهرستان و استان دیگری که می رفتیم احتما ًال
همین مشکالت بود.
وی تصریح می کند :از لحاظ کــادر اجرایی و
رسیدگی به افراد همه چیز خوب بود اما آب و هوا
دست کادر برگزارکننده نیست ولی اگر در فصل
بهتری میزبانی می گرفتند ،بهتر بود.
وی اظهار می کند :در مورد داوری ها چند سال
پیش این جا بــودم و خراسان شمالی داوران
خوش آتیه و خوبی دارد و باید بیشتر کار کنند
و اگر بیشتر فعالیت کنند حتما در مسابقات
کشوری قضاوت می کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان هم می گوید:
گرمی هوا ویژه استان ما نیست و نصب کولر هم
برای این رشته مناسب نیست و سعی کردیم با
صرفه جویی مسابقه را برگزار کنیم.
«بهادری» می افزاید :برگزاری مسابقات لیگ،
دیدن بازیکنان خوب در مسابقات ،آشنا شدن
با روش هــای به روز ،مربیان مختلف و نحوه
بــرگــزاری مسابقات همه در رشــد ایــن هیئت
تاثیر گذار اســت.وی اظهار می کند :لیگ تنها
مسابقاتی است که بازیکنان درجه یک هر رشته
در آن شرکت می کنند و سعی کردیم تیم خوبی
داشته باشیم تا بتوانیم به جایگاه خوبی برسیم.
وی تصریح می کند :برای آوردن مربی که می
خواهند موافقت کردیم ولی برنامه های شان
را بدهند که ببینیم هزینه آوردن مربی خوب

داخلی یا خارجی چقدر است و ما حتم ًا به آن
ها کمک می کنیم تا بتوانند از وجود یک مربی
خوب بهره ببرند.
وی یادآور می شود :تمام هیئت های ما کارشان
را شروع کرده اند .واقعیتش این است که هیئت
ها نیمه فعال بودند ولی االن فعالند ،مشکالتی
مانند نبود خوابگاه و اعتبار بــرای میزبانی ها
هست ولی سعی می کنیم این اتفاق ها بیفتد تا
بتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم.
نماینده و نایب رئیس فدراسیون بدمینتون
نیز می گوید :با توجه به این که اولین بار است
که در بخش بانوان ،خراسان شمالی میزبان
مسابقات است و حتم ًا میزبانی راحت نیست
ولی من ظرفیت خوبی را این جا در همه زمینه
ها دیدم ،هم منابع انسانی ،هم سخت افزاری و
هم نرم افزاری که از میزبانی خوبشان واقع ًا باید
تشکر کرد.مددی اظهار می کند :امکانات برای
ورزشکاران در خوابگاه هم مهیا شده بود که از
مسئوالن هیئت بدمینتون استان برای فراهم
کردن شرایط خوب ممنونم.
وی بیان می کند :خوشبختانه نونهاالن خراسان
شمالی در مسابقات هفته گذشته توانستند مقام
سوم مشترک را با تهران در مسابقات قهرمانی
کشوری به دست آورنــد که نشان از رشد این
رشته دارد.وی یــادآور می شــود :این میزبانی
حتم ًا در رشد و توسعه این رشته ورزشی نقش به
سزایی دارد و به نظر من این رشته در این استان
پیشرفت خواهد کرد.

مراسم روز دختر برای انگیزه بخشی به دختران دو و
میدانی کار استان در مجموعه ورزشی  19مهر برگزار
شد.نایب رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی
به خبرنگار ما گفت :در این مراسم که مسئوالن ورزش
بانوان استان و بجنورد در اداره کل و اداره ورزش و
جوانان حضور داشتند از دختران دو و میدانی کار تجلیل
شد.آزاده وقاری مطلق افزود :در پایان تمرین با اهدای
شاخه گل از دختران فعال در دو و میدانی تقدیر شد.

صعود کوهنوردان
کوهنوردان استان به قلل مختلف صعود کردند.مسئول روابط عمومی هیئت کوهنوردی استان به خبرنگار ما گفت:
اعضای باشگاه کوهنوردی همیار بجنورد  15تیرماه به روستای درکش و دره خالدار به کنگره زو رفتند که 32
کوهنورد به سرپرستی احمد وحید راهی این دره نوردی شدند.فریبا رضایی افزود :سبکادی ها نیز در برنامه زوی ارناوه
به سرپرستی علی فکور به همراه  5کوهنورد دره نوردی کردند و علی منصوری دیگر کوهنورد این باشگاه نیز به تنگه
رغز رفت.وی بیان کرد :اهالی باشگاه می سی نو نیز با  38کوهنورد به سرپرستی بهروز کربالیی به کنگره زو رفتند و
صفر سعادتی از این باشگاه از جبهه جنوبی به همراه کوهنوردان گروه باران شیروان به دماوند صعود کردند و البته در
برنامه ای دیگر سنگ نوردان این باشگاه به پلنگ دره رفتند و تمرینات سنگ نوردی را انجام دادند.

آخرین وضعیت  2پروژه ورزشی راز

 ۱۰سال ،فقط  ۳۰درصد پیشرفت

 2پروژه ورزشی در شهر راز بعد از گذشت  10سال 30 ،درصد پیشرفت دارد .عضو شورای شهر راز گفت :از آغاز
عملیات اجرایی پروژه گود زورخانه در پارک بام شهر راز حدود  ۱۰سال می گذرد و اکنون فقط  ۳۰درصد پیشرفت
فیزیکی دارد« .امین ساعدی» با بیان این که ظرفیت ورزشی شهرستان راز و جرگالن غیر قابل انکار و مثال زدنی است،
افزود :از احداث سالن ورزشی سرپوشیده استاندارد فوتسال در شهر راز نیز  10سال می گذرد و اکنون حدود ۳۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارد .وی با اشاره به این که پروژه های فضاهای ورزشی در راز سال هاست منتظر اعتبار است،
تصریح کرد :زمین چمن پوریای ولی یکی دیگر از پروژه های ناقص است که حدود  ۱۰سال پیش ایجاد شد و در حال
حاضر به جز این که جایگاهی برای تماشاگران وجود ندارد چمن آن هم از بین رفته و تکه تکه شده است.

