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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سال پربار تنیس
شیرازی
آخــریــن آدیــنــه تنیس ســال  97بــا بــرگــزاری
مسابقه تنیس بــرای بانوان در سالن تختی
بجنورد برگزار شد.
نایب رئیس هیئت تنیس اســتــان کــه سال
پــرکــاری را پشت ســر گــذاشــت ،مــی گوید:
آخرین مسابقه تنیس استان به مناسبت «جام
فجر» در بجنورد برگزار شد که  15نفر در آن
شرکت داشتند و سحر قربان زاده ،پرستو
شاددل و زهره اسدی مقام های اول تا سوم
را از آن خود کردند و نونا جاهدی در جایگاه
چهارم ایستاد.
زهره اسدی می افزاید :پیش بینی می کردیم
با توجه به جوایز تعیین شده استقبال بیشتری
از مسابقه شود اما به دلیل همزمانی برگزاری
این مسابقه با دوره مربیگری در سمنان تعداد
شرکت کنندگان کمتر از انتظار ما بــود اما
این دوره از مسابقات با وجود سه ماه تعطیلی
زمین و دوری از تمرین و با تالش فوق العاده
ورزشکاران برگزار شد.
تنیسور ها با این مسابقه تقویم مسابقات تنیس
استان را در سال  97بستند و او در این باره
اظهار می کند :از ابتدای امسال تاکنون برای
بانوان  8جام آدینه استانی و شهرستانی و یک
مسابقه کشوری برگزار شد که بیشترین تعداد
شرکت کنندگان در آدینه های بانوان  22نفر
بوده است و در بخش آقایان نیز  18مسابقه
استانی و شهرستانی ،یک مسابقه کشوری و
دو مسابقه ساحلی برگزار کردیم.

وی بیان می کند :تنیس در بخش بانوان رشد
قابل توجهی داشته و از زمــان آغــاز فعالیت
هیئت تنیس در استان دو سال می گذرد که
در این مدت به تعداد تنیسورهای خانم افزوده
شده و تعداد عالقه مندان و کسانی که برای
آموزش به هیئت و مربیان مراجعه می کنند
یکی از شاخص های این توسعه است ،با این
که کمتر این خانم ها به شرکت در رقابت ها
تمایل دارنــد اما آمــار بانوان تنیسور افزایش
داشته است و به همین خاطر به اعتقاد من
سال  ،97سال پر باری برای ورزش بانوان بود
و برای اولین بار هیئت تنیس استان توانست
میزبان مسابقات بانوان مناطق کشور باشد.
اسدی ادامــه می دهد :سطح دانش علمی و
تجربی مربیان خانم و تنیسورها نیز افزایش
پیدا کرده است ،به نحوی که یکی از مربیان
خانم استان به مدرک درجه دو ارتقا پیدا کرد
و هم اینک  7نفر به دوره های مربیگری درجه
 3به میزبانی سمنان اعــزام شده اند تا کادر
آموزشی هیئت تنیس استان در بخش بانوان
گسترش پیدا کند و آگاهی تجربی و دانش
عملی بازیکنان خانم بیشتر شود.
وی ادامه می دهد :خانم های استان تمایل
بیشتری برای شرکت در مسابقات کشوری،
منطقه ای و استانی دارند و این امتیاز بزرگی
بــرای تنیس استان اســت .امسال بانوان در
رقــابــت هــای آدیــنــه خــراســان رضــوی حضور
فعالی داشتند ،در مسابقات منطقه ای و
کشوری نیز نــام تنیسورهای استان وجود
داشــت و «رجــا شهاب» توانست چندین بار
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رزمی کاران میزبان مسابقات منطقه ای موی تای

مقام های کشوری و منطقه ای را کسب کند.
وی تصریح مــی کند :بــانــوان در ایــن رشته
در بخش استعدادیابی فعال تر بودند و در
چند هفته متوالی در تابستان نیز دوره های
استعدادیابی در مدارس شهرستان بجنورد
برگزار شد.
او یــادآور می شود :هم اکنون  7نفر از عالقه
مندان به مربیگری در کــاس ورودی دوره

مربیگری تنیس امتیاز الزم را به دست آورده
انــد و در حــال گــذرانــدن دوره مربیگری این
رشته هستند تا با ورود این مربیان به بحث
آموزش هم کمک بیشتری شود.
وی خاطرنشان مــی کند :ســال  97سالی
خوب و در عین حال سخت برای تنیس استان
بود و امیدوارم تالش های ما به سمت حمایت
از این رشته ورزشی برود.

مسابقات سنگ نوردی

رقابت کمانداران

رقابت سریع ترین ها

رقابت های سنگ نوردی ویژه نونهاالن و نوجوانان برگزار شد .حسن
رحیمی مقدم دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی اسفراین با
اشاره به این که در رده سنی نونهاالن یک بهاره مقدم ،حدیثه نامنی و آوا
دیرانلویی و در رده سنی نونهاالن  ،۲مهرنوش امیری فر و غزل داروین
صاحب عناوین برتر شدند ،افزود :در بخش پسران در رده سنی نونهاالن
یک ،برسام لعل مقدم ،سبحان خاکشور و مبین فرجی و رده سنی
نونهاالن  ،۲امیرعلی محمدی و امیرعلی قهرمانلو برتر شدند .وی بیان
کرد :در رده سنی نوجوانان الف آقایان ،سید مهدی شمس الدینی ،سعید
قلی زاده و الیاس بدیعی و رده سنی نوجوانان ب آقایان ،سید مهدی
طبسی ،بردیا لعل مقدم و محمد ایزانلو عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان اسفراین از برگزاری رقابت های آزاد
تیراندازی با کمان در این شهرستان خبر داد.
امین هوشمند با اشاره به این که این رقابت ها با حضور  ۴۱تن در
گروه نونهاالن و آزاد (بزرگ ساالن) در سالن انقالب این شهرستان
برگزار شد ،افــزود :در گروه آقایان ،حمزه صبوری ،رضا گوهری و
موسی شیرزاد و در گروه بانوان ،یگانه کهنسال ،یگانه لعل جنگی و
رضوان محمدنژاد صاحب عناوین اول تا سوم شدند .وی اضافه کرد:
در گروه نونهاالن ،پرهام قویدل و مهیار کهنسال از دبستان صدوقی
یک و متین صبوری از دبستان آیت اول تا سوم شدند و سعید صحرایی
عنوان بازیکن اخالق را به خود اختصاص داد.

مسابقه سریع ترین مردان استان در بجنورد برگزار شد.به گزارش
خبرنگار ما ،این مسابقه با حضور  60ورزشکار که سابقه دویدن
حرفهای را نداشتند برگزار شد تا سریع ترین ها در پیست دو و میدانی
استادیوم  19مهر بجنورد مشخص شوند.در پایان این مسابقه «مهدی
کیخا»« ،رضا ایمانی» و «احمد مهردادیان» مقام های اول تا سوم را از
آن خود کردند.همچنین در رشته دو و میدانی «کوروش برات نیا» و
«احمد جهانی» به نمایندگی از خراسان شمالی در کارگاه آموزشی
بدن سازی دو و میدانی مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تهران شرکت
کردند تا آمــوزش های الزم را زیر نظر دکتر ابوبکر راونــد ،نماینده
آکادمی ورزشی  GSCAاز چین بگذرانند.

مسابقات منطقه ای موی تای بانوان در روز پرترافیک اتفاق های ورزشی برگزار شد.نایب رئیس
هیئت ورزش های رزمی استان صحبت هایش را با گالیه شروع می کند و می گوید :این که رسانه ها
به این رشته ورزشی نپرداختند و صرف ًا جشنواره آدم برفی را پوشش دادند برایم ناراحت کننده است.
«محترم احمدی فرد» که خسته از میزبانی رقابت های منطقه ای این رشته ورزشی است از مظلومیت
ورزش های رزمی و موی تای سخن می گوید و تصریح می کند :اولین دوره مسابقات منطقه ای موی
تای بانوان به میزبانی خراسان شمالی در سالن صالحین مالک اشتر برگزار شد.وی بیان می کند:
این مسابقات در  4رده سنی با حضور  47رزمی کار خانم برگزار شد که از سطح کیفی باالیی هم
برخوردار و تجربه بسیار خوبی برای خراسان شمالی بود.
وی ادامه می دهد :در این رقابت ها که با حضور ورزشکارانی از خراسان رضوی و شمالی برگزار
شد ،در رده سنی نونهاالن دنیا عفتی ،هستی جوادی نسب و فاطمه مجیدیان ،در رده سنی نوجوانان
هدیه رفعت ،سارا کریمی ،زینب شجاعی و فاطمه تقوی ،در رده سنی جوانان ،گلی شجاعی ،مهشید
فرخزاده و فهیمه رحیمی و در رده سنی بزرگ ساالن ،نجمه معصومیان ،عاطفه کیان خواه ،زهرا نیاز
پور ،بهاره انصاریان ،اعظم ذوالفقاری ،سمیرا ایزی ،زینب پرویزی و سمیرا فیروزه مقام های اول وزن
های مختلف را از آن خود کردند.

رویداد ورزشی

توپ فوتبال در لیگ مناطق کشور
سوت لیگ فوتبال مناطق کشور در رده سنی جوانان به
میزبانی بندر ترکمن زده شد تا در اولین بازی نماینده
استان مان مغلوب تیم حریف شود.رئیس هیئت فوتبال
استان به خبرنگار ما گفت :تیم سیاه جامگان شیروان
در یک بــازی نزدیک با نتیجه یک بر صفر مغلوب تیم
شهرداری دامغان شد تا بــرای بــازی های بعدی آماده
شود.حسین جعفرزاده افزود :همچنین بازی های روز
سوم تیم فوتبال مناطق کشور در رده سنی نوجوانان نیز
به میزبانی بجنورد برگزار شد که تیم های پیام نساجی اترک و فوالد مشهد به تساوی بدون گل رسیدند ،تیم
عالی حرفه ای مشهد یک بر صفر از سد تیم شموشک گلستان گذشت و تیم عرفان گستر قم  2بر یک تیم نصر
خراسان شمالی را شکست داد.وی با اشاره به پویایی لیگ های فوتبال و فوتسال استان بیان کرد :همچنین در
بازی معوقه فوتسال نونهاالن استان تیم شهدای دانش آموز جاجرم  7بر  2تیم ستارگان فاروج را شکست داد و
دیدار تیم های گلستان ثامن و شهاب نوین شیروان نیز به تساوی یک بر یک رسید.وی همچنین تصریح کرد :در
بخش بانوان میترا محمدی و مدینه اسماعیلی در فستیوال مربیان فوتبال زیر نظر مربیان نروژی شرکت کردند و
این کالس ها در هتل آکادمی فوتبال تهران برگزار شد.

