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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

رقابت های نونهاالن

بــازی هــای رده سنی نونهاالن لیگ فوتسال
استان برگزار شد.مسئول کمیته فوتسال استان
به خبرنگار ما گفت :در این مسابقات تیم شهدای
دانش آموز جاجرم  3بر صفر تیم بارساوای مانه و
سملقان را شکست داد و دیدار تیم های طالیی
پوشان اترک بجنورد و پارسیان فاروج  2بر یک به
سود تیم بجنوردی به پایان رسید.محسن خالصی
افــزود :شهاب نوین شیروان  2بر یک از سد تیم
آالداغ بجنورد گذشت و ستارگان فاروج  6بر صفر
تیم آب و فاضالب بجنورد را در هم کوبید.

سوارکاران روی مانع چهارم
هفته چهارم رقابت های پرش با اسب ،قهرمانی
استان در سطح مبتدی برگزار شد و تیم باشگاه
کارگران به قهرمانی رسید.
مسئول انجمن سوارکاری کارگران استان گفت:
در این رقابت ها که در باشگاه کارگران بجنورد
برگزار شد  8رأس اسب با  8سوار از روی مانع
پریدند که در پایان حسین باغچقی با اسب آلسقر
با مالکیت خودش از باشگاه کارگران اول شد
و در پرش دوم او با اسب سودا با مالکیت ماهان
میرزایی توانست در جایگاه دوم قرار گیرد.فربد
خطیب افــزود :مهدی کالبی با اســب تــوازن با
مالکیت مهندس کالبی در مکان سوم قرار گرفت.
وی که خود از داوران این دوره بود ،اظهارکرد:
حکمت شیردل سرکالنتر میدان بود و مهندس
معظمی ،آرزومــنــد ،باغچقی ،صمدی ،عباس
ربانی ،سعید حسینی و بهنام نوری اعضای تیم
داوری میدان بودند.

فستیوال فوتسال
فستیوال فوتسال با عنوان صلح و دوستی به
میزبانی جاجرم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،این فستیوال با همکاری
باشگاه شــهــدای دانــش آم ــوز ،مدیریت اداره
آمــوزش و پــرورش و کارخانه آلومینا و هیئت
فوتبال جاجرم برگزار شد.
در ایــن مسابقات در رده سنی نوباوگان ،تیم
های ثامن الحجج و نورالرضای مشهد و شهدای
دانش آموز مقام های اول تا سوم را از آن خود
کردند و در رده سنی نونهاالن ،تیم های آریای
مشهد ،شهدای دانش آموز و تربیت مشهد اول
تا سوم شدند.همچنین در رده سنی جوانان،
تیم های شهدای گرمه ،تربیت مشهد و شهدای
دانش آموز جاجرم مقام های اول تا سوم را به
دست آوردند.

بدمینتون روی سکوی آموزش

سرمایه های راکتی

شیرازی
بدمینتون خراسان شمالی از آن هیئت هایی
است که با وجود داشتن سالن اختصاصی در
مرکز استان هنوز هم دغدغه تجهیزات را دارد
و افزایش قیمت توپ و راکت به این نگرانی
افزوده است.
این نگرانی را رئیس هیئت بدمینتون استان
سعی دارد مدیریت کند که البته بــرای این
اتفاق به حمایت مسئوالن ورزش استان هم
نیاز دارد.
البته عملکرد و استعداد بدمینتون بازها به
خصوص در سالی که گذشت این انگیزه را
برای مسئوالن هیئت بدمینتون ایجاد کرده
است که برای ارتقای این رشته بیش از پیش
انرژی بگذارند و توقع حمایت هم دارند   .
رئیس هیئت بدمینتون استان می گوید :سعی
کردیم رونــد رو به رشــدی در استان و کشور
داشته باشیم و چون زحمت زیــادی برای آن
کشیده شده است ،باید نتیجه زحمات را دید.
«وثوق» می افزاید 3 ،2 :سال است که با توجه
به فعالیت هایی که هیئت ها انجام می دهند
امتیاز داده می شود و با توجه به این امتیاز
دهی ما جزو  5هیئت برتر استان بودیم ولی
این کافی نیست؛ می خواستیم و می خواهیم
جایگاه مان را در کشور ارتقا دهیم.
وی اظهار می کند :بدمینتون استان در کشور
تقریب ًا در انتهای جدول بود که این روند رو به
رشد ما را در سال قبل به رتبه هجدهم رساند
و به رتبه شانزدهم هم ارتقا پیدا کردیم و
امیدوارم امسال به رتبه زیر پانزدهم ارتقا پیدا
کنیم.

وی خاطرنشان می کند :سعی کردیم امسال
برای حضور در لیگ کشور حامی مالی داشته
باشیم ،داشتیم کــار مــی کــردیــم و قــرار شد
از بازیکنان بومی استان در لیگ استفاده
کنیم و از بیرون بازیکن نگیریم .برنامه ریزی
انجام و جلسات آمــاده ســازی و اردوی تیم
هم برگزار شد ولی تعدادی از بازیکنان لیگ
که قرار بود بازی کنند به دلیل تخلفاتی که
داشتند از مسابقات داخلی و خارجی توسط
کمیته انضباطی محروم شدند و ما هم چون
بحث فرهنگی بـــرای مــان در اولــویــت بود
خواهش کردیم امسال حداقل شرکت نکنیم
و فدراسیون هم موافقت کرد و از رقابت ها
انصراف دادیــم تا در ســال  98با آمادگی و
برنامه ریزی بیشتر و بهتر در لیگ حاضر شویم.
وی تصریح می کند :اگرچه در لیگ کشوری
حاضر نشدیم ولی مسابقات داخلی بیشتر
و بهتر از ســال قبل بــرگــزار و رنکینگ ها و
مسابقات به مناسبت های مختلف در تمام رده
های سنی و در هر دو بخش بانوان و آقایان به
موقع انجام شد.
«وثــوق» ادامــه می دهــد :در تمام مسابقات
کشوری که فدراسیون تقویم داده بود شرکت
کردیم و نتایج خوبی گرفتیم؛ به طور مثال
در بخش نونهاالن مقام های دوم و سوم و در
رده سنی پیش کسوتان مقام سوم را به دست
آوردیــم و در بخش استعدادهای برتر کشور
هم دخــتــران و پسران بدمینتون بــاز استان
به اردوهــای انتخابی تیم ملی رده سنی پایه
دعوت شدند.
وی یادآور می شود :در بخش استعدادیابی نیز
همگام با برنامه های فدراسیون عمل کردیم و

حضور
تیمهای ملی
باعث ایجاد
انگیزه و باال
رفتن بار فنی
می شود و
امیدواریم
بتوانیم این
برنامه ها را
داشته باشیم

برای ما سرمایه گذاری در رده های سنی
پایه که ثابت کرده اند استعداد و توانایی
باالیی دارند بسیار مهم است.
وی اظهار می کند :بخش بزرگ مشکالت
مــا نــبــود ســالــن تخصصی بدمینتون در
بعضی از شهرستان هاست که متاسفانه
شرایط زیرساختی را ندارند و نمی توانند
زمان الزم را داشته باشند و به همین خاطر
شهرستان های بزرگ ما مانند شیروان و
اسفراین نتوانستند به آن شکلی که باید
ظرفیت های این رشته را نشان دهند.
«وثـــوق» یـــادآور مــی شــود :مشکل بعدی
ورزشکاران ما تجهیزات اولیه مانند توپ
است چرا که قیمت ها چند برابر شده و
ممکن است در پرداخت ها مشکل ایجاد
شود که باید پیگیر آن باشیم.
وی اضافه می کند :راکت و توپ را با توجه
به گرانی ها نمی توانیم تهیه کنیم و این
موضوع کمک و حمایت اداره کل ورزش
و جوانان و فدراسیون بدمینتون را می
طلبد.
او بیان مــی کند :زیــرســاخــت در ورزش
بسیار مهم است که ما با محدودیت در این
بخش مواجه ایم و همه می دانیم که هر چه
زیرساخت بهتر باشد ،بار فنی رشته های
ورزشی و به تبع آن ورزش استان هم بیشتر
خواهد بود.
وی با اشــاره به بخش علمی ورزش بیان
می کند :تعدادی از همکاران ما در هیئت
بدمینتون کتاب تالیف کردند و می نویسند
و ما هم موظفیم از آن ها حمایت کنیم و
برای ما بخش علمی بسیار مهم است.
وی با توجه به مهم بودن بحث آموزش می
گوید :بچه ها در بخش پایه نیاز به مربی
خارج از استان دارند ،با مربیانی از مشهد
و شــاهــرود صحبت شد ولــی در خصوص
مسائل مالی و زمــان بــرگــزاری در حال
مذاکره هستیم.
وی تــصــریــح م ــی کــنــد :بــحــث ارتــقــای
مربیگری ،داوری و تجهیزات ورزشی مورد
نیاز بازیکنان مانند توپ و راکت برای مان
پایه و اساس است و امیدواریم بتوانیم این
رشته را در تمام استان و حتی در روستاها
و شهرستان های دور پوشش دهیم.
«وثوق» بیان می کند :حضور مربیان ملی
در اســتــان باعث ارتــقــای دانــش مربیان
خراسان شمالی می شود .حضور تیم های
ملی باعث ایجاد انگیزه و باال رفتن بار فنی
می شود و امیدواریم بتوانیم این برنامه ها
را داشته باشیم.
وی اضافه می کند :میزبانی مسابقات
کشور نیاز ماست چــرا که تجربه خوبی
بــرای بازیکنان ماست ولــی در خصوص
زیرساخت ها و اسکان مشکل داریم.

ورزش

۵

رویداد ورزشی

رقابت ددلیفت

مسابقه ددلیفت در گرمه برگزار شد.رئیس اداره ورزش و جوانان گرمه گفت :مسابقه ددلیفت این
شهرستان از سری مسابقات بدن ســازی و پــرورش انــدام با حضور  16ورزشکار در سه وزن برگزار
شد.باقری افزود :یوسف پاسدار ،نوید محبی ،محمدرضا عسکری ،یوسف آذرمیدخت ،حمید حسن زاده،
علی اربابی ،ابوالفضل ابراهیمی و علی حسن زاده عناوین برتر وزن های مختلف را از آن خود کردند.

خبر ویژه

ورزش قهرمانی در آخرین جمعه بهمن

برف بازی خانوادگی

شیرازی -ورزش که حتم ًا نباید در سطح قهرمانی انجام شود.اگرچه این جمعه مسابقات
مختلف ورزشی در سطح قهرمانی ،از رقابت های منطقه ای موی تای گرفته تا هفته پنجم
رقابت های پرش با اسب و تنیس و تیراندازی با کمان در سطح استان برگزار شد و قهرمانان
استان ،خود را در رقابت های جدی محک زدنــد ،ولی خانواده ها نیز از آخرین روزهای
بهمن استفاده کردند و دعوت شهرداری بجنورد برای برف بازی و آدم برفی درست کردن
را با اشتیاق قبول کردند تا نشان دهند برای دور هم جمع شدن های ورزشی ،مردم استان
همیشه آماده اند ،حاال این مسابقه چه در سطح قهرمانی استان باشد ،چه کشوری و چه یک
نشاط خانوادگی.جمعه روز پرروزی ورزش استان بود .تیمورتاش بجنورد میزبان خانواده های
مشتاق برف بازی بود تا مسئوالن معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شرایطی را فراهم
کنند که پدرها و مادرها کنار بچه های شان در شوق درست کردن آدم برفی شریک شوند و
چه زیبا همان پدرها و مادرها با شوق کودک درون خود به یاد سال های پربارش در بجنورد
آدم برفی ساختند و خاطره گفتند.در پایان این روز شاد زمستانی  135آدم برفی درست
شد که به سازندگان بهترین آدم برفی ها جوایزی اهدا شد.از سوی دیگر رزمی کاران میزبان
قهرمانان موی تای در سطح منطقه بودند؛ رقابت هایی که در بخش بانوان با قدرت برگزار شد
تا این رشته مظلوم این گونه خودنمایی کند.فوتسالی ها هم در بخش بانوان ،لیگ رده سنی
بزرگ ساالن را استارت زدند تا بعد از خستگی درآوردن از پایان لیگ نونهاالن ،حاال روزهای
پرشوری را در لیگ فوتسال بزرگ ساالن داشته باشند.البته در شهرستان ها هم روز پر جنب و
جوش ورزش بود؛ از رقابت های دارت گرفته تا مسابقات فوتبال.خبرهای کامل این مسابقات
را در شماره آینده صفحه ورزش خواهید خواند.

