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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی

کالس نجات غریق
یک دوره کالس نجات غریق درجه دو برای بانوان در شیروان برگزار شد.رئیس هیئت نجات غریق و
غواصی این شهرستان با بیان این مطلب گفت :این دوره با مدرسی «سمیرا صداقتی نیا» برگزار شد و
همه  14شرکت کننده توانستند آزمون نهایی را با موفقیت پشت سر بگذارند.امید جعفری تصریح کرد:
در این دوره ناجیانی از سراسر استان حضور داشتند.

«مرزی» رئیس هیئت هندبال شد

مربیان استان در دوره
تربیت مدرس
دوره تربیت مــدرس مربیگری والیبال بانوان
به میزبانی تهران با حضور دو نماینده از استان
برگزار شد.
رئیس هیئت والیبال بجنورد به خبرنگار ما
گفت :طاهره جعفری و طاهره اکرمی دو مربی
والیبال استان در این کالس بودند که توانستند
با موفقیت این دوره را به پایان برسانند.
داوود یزدانی افــزود :این کالس بــرای تقویت
ک ــادر مــدرســان دوره هــای مربیگری تربیت
مدرس برگزار شد و شرکت کنندگان باید مدرک
تحصیلی تربیت بدنی و کارت مربیگری سطح
دوی بین المللی را داشته باشند.

رقابت تیراندازان
محمودیان  -رقابت های تیراندازی با تفنگ
بادی در گرمه برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان گرمه گفت :این
مسابقات با حضور  30ورزشکار در رشته تفنگ
بادی در سالن شهدای درق برگزار شد.
باقری افــزود :در ایــن رقابت ها که در رده
سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد ،مهدی
قاسمی ،علیرضا باقری ،علی امینی و مجتبی
حسن زاده مقام های اول تا چهارم را به دست
آوردند.

رقابت پنجم سوارکاران
هفته پنجم مسابقات پــرش بــا اســب ترکمن
خراسان شمالی در باشگاه سوارکاری کارگران
بجنورد برگزار شد.
فــربــد خــطــیــب ،مــســئــول انــجــمــن ســوارکــاری
کارگران استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت
ها با  8اسب ترکمن در  2دور برگزار شد که
حسین باغچقی با اســب آلسقر مقام اول این
هفته را کسب کــرد ،سلیمان دهــش بــا اسب
آالبای بر سکوی دوم ایستاد و مهدی کالبی با
اسب توزان مقام سوم را به دست آورد.

«فاطمه مرزی» رئیس هیئت هندبال استان شد.به گزارش خبرنگار ما ،مجمع انتخاب هیئت هندبال با
حضور رمضانعلی دولو سرپرست فدراسیون هندبال کشور برگزار و «مرزی» به عنوان رئیس هیئت استان
انتخاب شد.همچنین مرزی با  10رای از  11رای گرفته شده به مدت  4سال صندلی ریاست این هیئت
را از آن خود کرد.

نگاهی به فوتبال و فوتسال در جرگالن

سرگردانیاستعدادها
در زمین های خاکی
نجاهی
در بخش جــرگــان بــا وجـــود ظرفیت های
باالی ورزشی که ورزشکاران با درخشش در
مسابقات کشوری و بــرون مــرزی آن را ثابت
کرده اند بسیاری از رشته های ورزشی هنوز
روی خاک دنبال می شود.
فوتبال و فوتسال از جمله رشته های محبوبی
اســت کــه همیشه تیم هایی از جــرگــان در
مسابقات حضور داشته اند و نبود حتی یک
سانتی مترمربع فضای ورزشــی آن ها را از
میزبانی محروم کرده است.
در تعدادی از روستاهای پرجمعیت جرگالن
ورزشگاه های روبــاز احــداث شده که در ایام
سرد و خیلی گرم ،امکان حضور فوتبالیست
ها و والیبالیست های محروم از سالن ورزشی
وجود ندارد و مطمئن ًا نقش سالن سرپوشیده را
ایفا نخواهد کرد.
البته از شــروع احــداث اولین سالن ورزشی
جرگالن در مرکز بخش مــاه ها می گــذرد و
تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است.
یکی از جوانان جرگالنی می گوید :فوتبال
در جرگالن معمو ًال در زمین هــای خاکی و

بــدون امکانات و فضای ورزشــی دنبال می
شود.دادور می افزاید :جوانان در اطراف اکثر
روستاها فوتبال بازی می کنند که در فصل
زمستان این امکان وجود ندارد.
وی اظــهــارمــی کــنــد :احـــــداث س ــال ــن در
روستاهای مــرزی با توجه به جمعیت زیاد
جوانان و فاصله از اولین سالن ورزشی که در
بخش مرکزی شهرستان است ضروری است
زیــرا خیلی از آن ها شب ها بــرای فوتسال و
والیبال به سالن بک پوالد در بخش مرکزی
می روند که زمانبر و خطر آفرین است.
یکی دیگر جرگالنی ها می گوید:مهم ترین
نیاز فوتسال در جرگالن سالن ورزشی است
که متاسفانه تاکنون از آن بی بهره بوده ایم.
داوری با اشــاره به این که جرگالن ظرفیت
مدرسه فوتبال و تشکیل تیم هــای موفق را
دارد ،اظهار می کند :نبود سالن شناسایی
استعدادهای فوتبال را کم رنگ کرده است
و رقابت های فوتسال به ندرت برگزار و این
باعث کم انگیزه شدن و بی میلی جوانان به
ورزش به ویــژه فوتسال و فوتبال می شود.
وی ادامه می دهد :ایجاد زمین چمن و سالن
ورزشی در منطقه ای که  ۳۲هزار نفر جمعیت

نبودسالن
شناسایی
استعدادهای
فوتبال را کم
رنگ کرده است
و رقابت های
فوتسالبه
ندرت برگزار
و این باعث کم
انگیزه شدن و
بی میلی جوانان
به ورزش به
ویژه فوتسال و
فوتبال می شود

دارد زمینه معرفی استعداد ها را فراهم
خواهد کــرد و از طرفی در شکل گیری
تیم های فوتبال از پایه موثر خواهد بود و
فوتسالیست ها در فصول سرد سال آواره
سالن های ورزشی بخش های دیگر نمی
شوند.
وی اضافه می کند :استفاده از تجارب
مــربــیــان مــطــرح اســتــان ،آمـــوزش نیروی
انسانی و برگزاری مسابقات به طور منظم،
استعدادهای فوتسال و فوتبال منطقه را
شکوفا خواهد کرد.
سرپرست اداره ورزش و جــوانــان راز و
جــرگــان در ایــن ب ــاره مــی گــویــد :سالن
ورزشــی یکه صعود در بخش جرگالن با
اعتبار اولیه  ۶۳میلیون و  500هزار تومان
در حال احداث است.
رازقی می افزاید :با وجود ظرفیت باالی
ورزشــــی در جــرگــان زمــیــن چــمــن در
روستاهای دویدوخ و بچه دره در نظر گرفته
می شود.

جام محالت
رقابت های فوتبال جام محالت به مناسبت چهل
سالگی انقالب برگزار شد.رئیس هیئت فوتبال
استان گفت :در این مسابقات تیم شهید ادیبی فر 6
بر  5تیم جزیره فوتبال را در ضربات پنالتی شکست
داد و تیم باغچق دو بر یک تیم یاران را از پیش رو
برداشت.جعفر زاده افــزود :در دیــداری دیگر تیم
کاوه  6بر صفر تیم محبان الرضا را شکست داد و تیم آریای نوین  3بر یک پدیده ماهان را از پیش رو برداشت.

خبر ویژه

بازی های بومی و محلی روستایی
سجادی -رقابت های بازی های بومی و محلی روستایی ویژه بانوان و آقایان به میزبانی
سالن حجاب اسفراین برگزار شد .مالیی معاون اداره ورزش و جوانان اسفراین با اشاره
به این که در رشته گانیه بانوان ،سمانه چاه ستاره از روستای دولت آباد ،فاطمه قلی از
روستای چهاربرج و مهناز کورانی از روستای قاسم آباد صاحب عناوین برتر شدند ،افزود:
در رشته هفت سنگ بانوان ،فاطمه احمدی از روستای قاسم آباد و لیال محمدیان و رضوان
اسماعیلی از روستای دولت آباد جایگاه های اول تا سوم را تصاحب کردند.وی با اشاره به
این که در رشته چوب کشی آقایان میثم زیبایی ،جواد اصالحی و سجاد عاقلی به عنوان
نفرات برتر معرفی شدند ،بیان کرد :در رشته گانیه آقایان ،علیرضا علیزاده ،محمد حسین
پور و اسماعیل دلخون صاحب عناوین اول تا سوم شدند.

