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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویخط آتش
شیرازی
کمانداران استان در بجنورد بعد از ماه ها دوباره
در رقابتی جدی شرکت کردند.
سالن بدمینتون بجنورد با همکاری اداره کل
ورزش و جــوانــان و هیئت بدمینتون استان در
اختیار کمانداران قرار گرفت تا یک روز را با این
رشته نه چندان قدیمی در استان بگذرانند.
گرچه هیئت تــیــرانــدازی بــا کمان در ســال 85
تشکیل شد ولی بگیر و نگیرها ،بودن ها و نبودن
ها و شاید نبود مدیر قوی در راس این رشته همیشه
آن را به سوی تعطیلی برده است.
چه همان ســال  85که با رقابت هــای المپیاد
ایرانیان این رشته مــورد توجه قــرار گرفت و بعد
از مدتی به خــواب چند ساله و رکــود رفــت و چه
شکل گیری جدید این رشته با مدیریت تازه نفس
در سال  94که باز هم بعد از یک سال به دالیلی
همچون بدهی های برگزاری رقابت های بزرگ
ورزشی گرفتار مشکالتی شد و آن را به تعطیلی
کشاند ،حاال هیئت های تیراندازی با کمان در
بعضی از شهرستان ها سعی کرده اند با برگزاری
مسابقات و تمرینات ،این رشته را زنده و پویا نگه
دارند.در این مسابقه که به همت هیئت تیراندازی
با کمان بجنورد برگزار شد ،ورزشکارانی از هیئت
تیراندازی با کمان اسفراین ،آلومینای جاجرم و
بجنورد شرکت کردند تا خط آتش یک بار دیگر زیر
گام های کمانداران استان باشد.
البته این تالش ها زمانی به بار خواهد نشست که
هیئت تیراندازی با کمان استان شکل بگیرد تا
شاید مشکالت اصلی این رشته که همان کم رنگ
بودن اتحاد و نبود امکانات است رفع شود ،هر چند
این رشته با هزینه بسیار گرانش اگر حمایت بخش

خصوصی و البته مسئوالن را نداشته باشد موفق
نخواهد بود.
مربی تیم آلومینای جاجرم که به همراه ورزشکارش
در این مسابقه حضور دارد ،می گوید :میزبانی گرم
بود ،مسابقات در محیطی کام ً
ال دوستانه برگزار
شد ،سالن مسابقات خوب بود و سطح متوسط
برآیند من از این رقابت یک روزه است.
صادق باقری می افزاید :درصد موفقیت و کسب
افتخار در ورزش های انفرادی بسیار باالست،
در تــیــرانــدازی با کمان سن و حتی محدودیت
جسمی مشکلی ایجاد نمی کند ،بلکه رکــورد
تیرانداز است که سطح کار را مشخص می کند.
وی بیان می کند :در شهرستان ها افراد عالقه مند
و استعدادهای بالقوه زیاد هستند که متاسفانه
به خاطر نبود امکانات اولیه و آمــوزش به مرحله
شکوفایی نمی رسند و این بسیار بــرای مربیان
ناراحت کننده است.
وی تصریح می کند :تمرینات این رشته در گرمه
و جاجرم ،به طور جسته و گریخته انجام می شود.
گرمه قوی تر و جاجرم متاسفانه وابسته به گرمه

است که نیاز به مدیریت قوی و سامان دهی هیئت
ها توسط هیئت استان و اداره ورزش و جوانان
دارد تا تمرینات این ورزشکاران به صورت منظم
و حرفه ای انجام شــود و خروجی ایــن تمرینات
رسیدن تیراندازان به سطح اول کشور و حضور در
تیم ملی است.
وی ادامه می دهد :مربیان هم باید تالش کنند،
تکرار و یکنواختی به نفع تیرانداز نیست ،هدف از
تمرین شرکت در مسابقات است و نباید این تجربه
لذت بخش و هیجان انگیز را از تیرانداز دریغ کرد.
وی تصریح می کند :امیدوارم در آینده نزدیک و
با انتخابات پیش رو در تیراندازی باکمان ،همگی
دست به دست هم بدهیم و پرچم خراسان شمالی
را در این رشته باال ببریم.
نایب رئیس هیئت تیراندازی با کمان اسفراین
که فرزندش مقام دوم مسافت ده متر را به دست
آورد ،مــی گــویــد :سطح مسابقات خــوب بــود و
حضور در مسابقات انگیزه ای برای تمرین بیشتر
ورزشکاران است«.ریحانه عفتی» بیان می کند :ما
برای این رشته چند استعدادیابی خوب را برگزار
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کردیم ولی برای ادامه راه نیاز به حمایت
مسئوالن داریم.
مربی و دبیر هیئت تــیــرانــدازی با کمان
بجنورد می گوید :ایــن مسابقه را برای
ایجاد انگیزه بین ورزشکاران برگزار کردیم
تا برآیندی از رکوردها داشته باشیم.
عــطــا قــربــانــی کــه ســرپــرســت فــنــی ایــن
مسابقات هم بود ،بیان می کند :تمام بچه
هــای هیئت تیراندازی با کمان بجنورد
با تمام وجود برای برگزاری این مسابقه
انــرژی گذاشتند و از ورزشکارانی که از
هیئت هــای جــاجــرم و اســفــرایــن آمدند
سپاسگزارم و امــیــدوارم بقیه هیئت ها و
ورزشکاران هم در مسابقات آینده سهمی
به عنوان میزبان یا مهمان داشته باشند تا
از تمام توان استان بهره ببریم نه این که به
دنبال هدف های شخصی باشیم.
وی که خود مــدال آور رشته کامپوند در
کشور است ،یادآور می شود :برای قهرمانی
ورزشکاران این رشته در کشور تالش می
کنیم و سعی داریم از این خانواده کوچک
تیراندازی با کمان استان چند نفر را در
کشور مانند محمد ربانی و دانیال طالب
زاده مطرح کنیم و ایــن ،همدلی و هدف
مشترک می خواهد.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان بجنورد
نیز می گوید :این مسابقه با حمایت اداره
کل ورزش و جوانان استان و البته همت
نیروهای اجــرایــی هیئت و ورزشــکــاران
حاضر در مسابقه با عنوان جام فجر برگزار
شد که امــیــدوارم گامی بــرای رسیدن به
ه ــدف م ــان بــاشــد.حــکــمــت شــیــردل می
افــزایــد :بــرنــامــه ریـــزی هــا بـــرای داشتن
قهرمانانی در کشور اســت که امــیــدوارم
ورزشــکــاران استان در این مسابقات این
فرصت را به مربیان بدهند تا بهتر بتوانند
نقاط ضعف شان را برطرف کنند.وی بیان
کرد :این مسابقات با حضور ورزشکاران خانم
و آقا در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار شد
که در ریکرو و مسافت ده متر آقایان هومن
زورمند ،محمد حصاری و محمد مظلوم و
در بخش خانم ها یگانه لعل جنگی ،یگانه
کهنسال و هدی وحدانی اول تا سوم شدند و
در کامپوند مسافت ده متر مارال سهرابی با
شکستن رکورد خود مقام اول دختران را به
دست آورد.وی اظهارکرد :در رشته کامپوند
آقایان در مسافت  18متر علیرضا افروزی،
محمد مراد خسروی و رسول علیپور اول تا
سوم شدند .وی تصریح کرد :در رشته ریکرو
بــانــوان در مسافت  18متر سمیه امانی،
فرشته ایزانلو و ستایش دلیر صحرایی اول تا
سوم شدند و در بخش آقایان محمد ربانی،
دانیال طالب زاده و محمد تقی نجاری مقام
های اول تا سوم را از آن خود کردند.
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رویدادهای ورزشی

پایان لیگ فوتسال در اسفراین
نجفیان -لیگ فوتسال اسفراین با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد .رضا حسن پور دبیر هیئت
فوتبال اسفراین با اشاره به رویارویی  ۱۳تیم در لیگ فوتسال این شهرستان افزود :قهرمانی این لیگ به
شهرداری اسفراین رسید و تیم های شیمی سپهرآیین و لوله گستر به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود
اختصاص دادند .وی بیان کرد :حامد حسین پور از تیم لوله گستر به عنوان آقای گل ،مرتضی شعبانیان از
تیم شهرداری به عنوان موثرترین بازیکن و مجید اسماعیل زاده از دهیاری بیدواز به عنوان بهترین مربی
شناخته شدند .به گفته وی ،تیم دهیاری بیدواز به عنوان تیم اخالق معرفی شد.

کارگاه بدن سازی ورزش های راکتی
اولین کارگاه تخصصی بدن سازی ورزش های راکتی در بجنورد برگزار می شود.مسئول برگزاری این
دوره از کالس ها به خبرنگار ما گفت :این کارگاه تخصصی با همکاری هیئت ورزش کارگری استان با
همکاری فدراسیون کارگری و آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود.رضا مرگانی افزود :این
دوره نهم و دهم اسفند در سالن اجتماعات شورای شهر بجنورد با تدریس استادان معرفی شده از سوی
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.وی بیان کرد :عالقه مندان و ورزشکاران کارگر
فعال در رشته های راکتی سراسر کشور می توانند برای شرکت در این کارگاه و گرفتن گواهینامه رسمی
ثبت نام کنند.

یک عکس  -یک واقعیت

بازی لنگ ،ظرفیت فرهنگی ،ورزشی

شیرازی  -همین چند وقت پیش بود که پسران دانش آموز خراسان شمالی در رقابت های
لنگ کشور که به میزبانی قم برگزار شد مقام اول را به دست آوردنــد و چند روز بیشتر از
قهرمانی دختران دانش آموز استان در این رشته بومی و محلی نمی گذرد.
رقابت های لنگ برای اولین بار در کشور و در مسابقات رسمی آموزش و پرورش شرکت داده
شد و خراسان شمالی از پس این ظرفیت به خوبی برآمد.
با پیشنهاد ورود بازی لنگ به مدارس و به تبع آن برگزاری مسابقات رسمی از سوی مسئوالن
وقت معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش ،وزارت خانه از بودن این بازی بومی و
محلی استقبال کرد و این افتخار به نام خراسان شمالی ثبت شد تا امروز ورزشکاران استان از
این افتخار دفاع جانانه ای کنند و جام این بازی بومی را به خانه بیاورند.
زنده کردن و احیای بازی های جذاب و تکنیکی بومی و محلی ایران این حسن را دارد که می
توان استان ها را با بازی های بومی آشنا و از ظرفیت این بازی های پرتحرک استفاده کرد.
احیای این بازی ها به ویژه در استان پرنشاط خراسان شمالی که وجود قومیت های مختلف
بر تعداد آن ها افزوده است مانند همین بازی لنگ که ظرفیت قهرمانی را دارد باعث مطرح
خراسان شمالی در یکی از ظرفیت هایی که دارد می شود؛ ظرفیتی که در عرصه ورزش تمام
نشدنی است.

