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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

آبشار یزدی ها به نفع والیبالیست های خراسان شمالی

روزی مهم
برای والیبال استان
محمدی

در مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته  ۳والیبال،
قهرمانی جوانان کشور ،ساعت  16:30سه شنبه ،در
روز پنجم این رقابت ها دو تیم یزد و سمنان مقابل هم
صف آرایی کردند و در سالن مملو از تماشاچی دانشگاه
پیام نور اسپک و سرویس زدند و ساعد گرفتند.
یزدی ها که در اولین بازی خود مقابل تیم خراسان
شمالی به برتری دست یافته بودند این بار به نوعی با
توجهبهتشویقخراسانشمالیهاازاینتیم،کیلومترها
دورتر از وطن از شرایط میزبانی لذت می بردند.
اهالی خراسان شمالی آمدند و تشویق کردند تا تیم
یزد ببرد و خراسان شمالی با برد یزدی ها به مرحله بعد
صعود کند و این اتفاق هم افتاد و به نوعی نتیجه بازی
یزد و سمنان که برای خراسان شمالی ها حیاتی بود،
به کام ما رقم خورد تا تلخی شکست مقابل یزد را خود
یزدی ها برای مان دوباره شیرین کنند.
در مقابل ،زنجانی ها برای این که تیم یزد نتواند سمنان
را شکست دهد و خراسان شمالی حذف شود تا در
مرحله بعد رو در روی خراسان شمالی ها قرار نگیرند،
حامی تیم سمنان بودند ولــی تعدادشان در مقابل
تشویق کننده های خراسان شمالی یک به  10بود و
در سالن مملو از اهالی خراسان شمالی کاری از پیش
نبردند.با هر کسب امتیاز یزدی ها ،ما هم از شوق فریاد
زدیــم و با هر واگ ــذاری امتیاز هم حسرت و افسوس
خوردیم .گویا این جا یزد است و ما هم یزدی!
حساسیت بازی یزد و سمنان به حدی بود که «مصائبی»
مربی تیم زنجان همراه با تمام اعضای تیم از همان
دقایق اول بــازی و جلوتر از سایر تیم ها بر سکوی
تماشاچیان حضور داشتند تا از نزدیک در جریان بازی
سمنان و یزد باشند و از هیچ تالشی برای تشویق تیم
سمنان دریغ نکردند.
«مصائبی» در ال به الی تماشای بازی دست و پا شکسته
به سواالت خبرنگار هم پاسخ می داد و از میزبانی و محل
اسکان و کیفیت تیم های حاضر در این رقابت ها راضی
بود هرچند گالیه ای هم از تعداد اتاق های اختصاص
یافته به هر تیم در محل اسکان داشت.
به گفته این مربی پیش کسوت والیبال ،تیم های یزد،
زنجان ،خراسان شمالی و سمنان از شانس بیشتری
برای صعود به لیگ دسته  2کشور برخوردار هستند.
وی گریزی هم به رقابت های والیبال لیگ دسته 3

کشور در سال گذشته به میزبانی کهگیلویه و بویراحمد
زد که در پایان تیم های کرج و لرستان به لیگ دسته 2
کشور صعود کردند.
کمی آن طرف تر «رمضانی» عضو تیم والیبال جوانان
خراسان شمالی هم با دقت و البته با چاشنی استرس
بازی را دنبال می کرد .می شود گفت ،پلک نمی زد و
برای او و سایر هم تیمی هایش نتیجه این بازی حیاتی
بــود.او گفت :در بــازی هــای قبل تیم هــای سمنان و
سیستان و بلوچستان را بردیم و متاسفانه بــازی را
به یزدی ها باختیم چرا که شناختی نسبت به آن ها
نداشتیم.
وی که  5ســال اســت به شکل حرفه ای در والیبال
ممارست می کند از «خواجه» بازیکن تیم یزد و «علی
حاجی پور» تیم خراسان شمالی به عنوان بازیکن های
شاخص حاضر در این رقابت ها نام برد.
حساسیت بازی به حدی بود که عالوه بر تماشاچیان،
بسیاری از بزرگان والیبال استان هم حضور داشتند؛
از «وکیلی» عضو شورای شهر بجنورد گرفته تا «کمالی»
رئیس هیئت والیبال استان و بسیاری از اعضای
هیئت والیبال استان که از همان دقایق بازی تا پایان
به تماشای بازی نشستند.برد  3بر یک یزدی ها مقابل
تیم سمنان باعث شد خراسان شمالی از کابوس حذف
در مرحله گروهی بگریزد و همچنان به گفته «کمالی»
رئیس هیئت والیبال استان امیدوار به صعود به لیگ
دسته  2والیبال جوانان کشور باشد.
در دیگر بــازی های روز پنجم و پایانی این رقابت ها
تیم چهارمحال و بختیاری مقابل تیم زنجان  3بر صفر
متوقف شد و بازی تیم های ایالم و خراسان جنوبی هم
 3بر صفر به نفع خراسان جنوبی رقم خورد.
در روزی که خراسان شمالی به مرحله بعد صعود کرد،
فضای مجازی و گوشی های هوشمند هم دست از سر
تماشاچیان بر نداشتند و مدام سراغ شان می رفتند؛
گاهی عکس یادگاری و گاهی کانال گردی و ...
رئیس هیئت والیبال استان هم از تالش ها برای این
میزبانی گفت و این رقابت ها را با توجه به اولین بار
برگزار شدن آن در استان مهم دانست.
«کمالی» که حدود  2سال و نیم است بر سکانداری
هیئت والیبال استان تکیه زده است از حضور  9تیم در
قالب دو گروه  4و  5تیمی در این رقابت ها خبر داد و
افزود :از هر گروه  2تیم به مرحله بعد صعود می کنند و
با انجام دیدارهای ضربدری ،برنده های دو تیم به مرحله
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فینال که پنج شنبه (امــروز) برگزار می شود صعود و
مجوز حضور در لیگ دسته  2جوانان کشور را دریافت
می کنند و دو تیم دیگر نیز برای عنوان سومی و چهارمی
رقابت خواهند کرد.
وی گریزی به عنوان سومی «خراسان شمالی» در لیگ
دسته  3جوانان کشور در سال گذشته زد و امسال
امیدوار به صعود والیبالیست های جوان استان است.
به گفته این والیبالیست پیش کسوت استان 3 ،داور از
سوی فدراسیون و  3داور از خراسان شمالی قضاوت
این رقابت ها را بر عهده داشتند و داوران خط هم
همگی بومی استان بودند و البته  2ناظر فدراسیون هم
حضورداشتند.
مهر تایید میزبانی خوب خراسان شمالی در این دوره
از رقابت ها دیگر موضوعی بود که «کمالی» به آن اشاره
کرد و با بیان این که سرپرست های تیم های حاضر در

این رقابت ها نامه ای نوشته و امضا کرده اند که خراسان
شمالی میزبان خوبی داشته است ادامه داد :خوابگاه
آموزشگاه انقالب اسالمی که نزدیک سالن محل
برگزاری مسابقات است برای اسکان در نظر گرفته
شده بود و به اذعان سرپرستان تیم های حاضر ،میزبانی
خراسان شمالی ها خوب بود.وی مبلغ ورودی تیم های
حاضر در این رقابت ها را  50میلیون ریال اعالم کرد که
البته جوابگوی هزینه مسابقات نبود.
«کمالی» در پایان با بیان این که خوشبختانه والیبال
استان ما رو به رشــد اســت ،به نبود حامی مالی و
انتظارها بــرای تیم داری اشــاره کــرد و گفت :نیاز
است برای رشد و توسعه ورزش مدیران ارشد استان
سرمایه داران را مجاب به تیم داری کنند و در این
رقابت ها حامی مالی کل نداشتیم و تنها چند حامی
مالی کوچک حضور داشتند.

در حاشیه
در یکی از ست ها ،توپ با ضربه اسپک یکی از بازیکنان به بیرون از زمین روانه شد و توپ جمع کن هم
که نوجوانی  8یا  9ساله بود به آن نرسید .نوجوانی دیگر روی سکو همراه دوستانش همزمان با شکستن
تخمه ،مشغول تماشای بازی بود و در کمتر از چند ثانیه خود را به توپ رساند و با توپ جمع کن والیبال
بازی کرد .هنگام برگشتن سر جایش ،یکی از دوستانش پرسید اص ً
ال والیبال بلدی؟ و او در پاسخ گفت:
ساعد هم بلدم .با او همکالم شدم« .یاسین وحیدی پور»  10ساله منزلشان همان نزدیکی است .او می
گفت :عالقه زیادی به والیبال دارم .او در پاسخ به این سوال که از والیبالیست ها کدام بازیکنان را می
شناسی مکث کرد و گفت :اسمشان را نمی دانم و هنگامی که اسم چند بازیکن ملی پوش والیبال را
بردم لبخندی زد و به نشانه تایید سرش را تکان داد.
«یاسین» آرام و قرار نداشت و این بار به جای نشستن روی صندلی های سکوی ویژه تماشاچیان دقیق ًا
در کنار زمین و روی داربست ها نشسته بود به این امید که دیگر بار توپی روانه زمین شود و به دنبال آن
برود.به گزارش خبرنگار ما ،حاال که در حال خواندن این مطلب هستید تکلیف نماینده استان مان برای
رسیدن به فینال مشخص شده است که امیدواریم شما هم مثل ما که این مطلب را قبل از بازی می
نویسیم از برد تیم استان خوشحال باشید و باشیم.

معینی  -در مسابقات ورزشی
قهرمانی دانش آموزان کشور که
در تبریز بــرگــزار شــد ،در بخش
مــهــارت هــای فـــردی بسکتبال
در بین دانش آمــوزان کل کشور
«امــیــرحــســیــن مــحــمــدیــان» از
شــهــرســتــان جـــاجـــرم در مقطع
ابــتــدایــی توانست مقام چهارم
را کسب کند .رئیس هیئت بسکتبال شهرستان جاجرم با بیان این مطلب افــزود:
امیرحسین در مهارت های فــردی بسکتبال مــدارس کشور توانست مقام چهارم را
با تالش مربی خود «ایمان جاللی» به دست آورد .محمدیان تصریح کــرد :دو تن از
بازیکنان بسکتبال جاجرم نیز توانستند در تیم منتخب استان به مسابقات کشوری 3×3
گرگان اعزام شوند .وی خاطر نشان کرد :خانم ها زهرا سادات و فاطمه سادات حسینی
به مربیگری خانم هدایتی به مسابقات گرگان اعزام شدند که تیم اعزامی با نتیجه  4بر
 11مغلوب تهران شد ،سپس توانست با نتیجه  12بر  9از سد اراک بگذرد ،همچنین با
نتیجه  15بر  11گیالن را شکست داد و در آخرین مسابقه گروهی با نتیجه  3بر  9مغلوب
آذربایجان شرقی شد.

والیبالیست ها راهی کرمانشاه شدند
شیرازی  -تیم والیبال بانوان استان به مسابقات قهرمانی والیبال کشور در رده سنی
جوانان اعزام شد.رئیس هیئت والیبال بجنورد به خبرنگار ما گفت :این تیم به مربیگری
طاهره جعفری ،کمک مربیگری نسرین بک محمدی و سرپرستی نسیم آرام راهی این
رقابت ها به میزبانی کرمانشاه شد.داوود یزدانی افزود :نگاه هیئت به رده های سنی پایه
و جوانان در این رشته بسیار بلند مدت و دقیق است که امیدواریم در این مسیر تالش بچه
ها به بار بنشیند و ما با انگیزه تر به ورزشکاران این رشته خدمت کنیم.

اعزام بسکتبالی ها به مسابقات کشوری
بسکتبالی های استان به مسابقات جوانان ،قهرمانی کشور اعزام شدند.مسئول روابط
عمومی هیئت بسکتبال استان به خبرنگار ما گفت :تیم بسکتبال بانوان خراسان شمالی
به رقابت های قهرمانی کشور در سمنان اعزام شدند.روشندل افزود :ورزشکاران جوان
استان به مربیگری نوذری و به سرپرستی حسن زاده راهی این رقابت ها شدند.وی بیان
کرد :فاطمه باقری نیز به عنوان داور از استان در این مسابقات قضاوت خواهد کرد.

برگزاری رنکینگ بدمینتون
دومین مرحله رنکینگ جوانان و بزرگ ساالن استان در بجنورد برگزار می شود.رئیس
هیئت بدمینتون استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها در بخش انفرادی برای بانوان
و آقایان برگزار می شود.
وثوقی افزود :بانوان  26مرداد و آقایان  2شهریور ماه در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی
شهید علیدخت با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.وی بیان کرد :این مسابقات
دارای امتیاز برای انتخاب بازیکن سال است و به نفرات اول تا سوم حکم قهرمانی و جایزه
اهدا خواهد شد.
وی یادآور شد :در این مسابقات طبق شرایط سنی فدراسیون متولدان سال های  62تا
 81می توانند حضور داشته باشند.

