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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبرهای ورزشی

رویدادهای ورزشی

تنیسورها در راه المپیاد

رقابت های کشتی آزاد و
فرنگی نونهاالن استان
نجفیان -رئیس هیئت کشتی اسفراین از
بــرگــزاری رقــابــت هــای کشتی آزاد و فرنگی،
قهرمانی نونهاالن اســتــان بــه میزبانی سالن
کشتی شهید مرادیان این شهرستان خبر داد.
آن طور که میرحسینی گفته است این رقابت
ها با حضور  ۸۳آزادکـــار و  ۶۵فرنگی کــار از
شهرستان هــای بجنورد ،شــیــروان ،اسفراین،
گرمه ،جاجرم و فاروج برگزار شد.
به گفته وی ،در بخش تیمی کشتی آزاد ،بجنورد
عــنــوان نخست را تصاحب کــرد و شــیــروان و
اسفراین دوم و ســوم شدند و در بخش تیمی
کشتی فرنگی ،اسفراین عنوان نخست را به
خود اختصاص داد و بجنورد و فاروج دوم و سوم
شدند.

صعود آلپاینی ها به دماوند
عوض زاده_  12نفر از کوهنوردان شیروانی
عضو باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشــی
آلپاین شیروان به دماوند ،بلندترین قله ایــران،
صعود کردند.به گفته «حسین پیل پا» رئیس هیئت
کوهنوردی و صعودهای ورزشــی شــیــروان ،این
گروه به سرپرستی «پدرام یوسفیان» و مسئول فنی
«محمد رباطی» و با راهنمایی «منصور ایرانمنش»
تشکیل شده از  2کوهنورد بانو و  10کوهنورد آقا
توانست بام ایران را از جبهه غربی فتح کند.

منتخبان تکواندو معرفی
شدند

شــیــرازی -منتخبان تکواندوی استان برای
حضور در رقابت های استعدادهای برتر معرفی
شدند.به گزارش خبرنگار ما ،در مسابقات درون
اردویــی که بــرای دختران تکواندو کار برگزار
شد ،نادیا گریوانی ،بیتا ایمانی ،مینا ضمیری،
روشنک سلطانی ،نگار نیستانی ،نگار رهنما و
عسل احمدنیا انتخاب شدند.

«حسن پور» داور پومسه
کشور

گروه ورزش« -معصومه حسن پور» برای قضاوت
مسابقات پومسه کشور از سوی فدراسیون به این
رقابت ها دعوت شد.این رقابت ها به میزبانی
تهران برگزار شد.

ورزش

۵

شیرازی ۲ -تنیسور استان به المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام خواهند شد.نایب رئیس هیئت
تنیس استان به خبرنگار ما گفت :نیما جمالی و ابوالفضل رضایی راد دو تنیسور بجنوردی و جاجرمی
هستند که در انتخابی حد نصاب حضور در المپیاد را در رده سنی نوجوانان به دست آوردند.زهره
اسدی افزود :این  2ورزشکار به مربیگری و سرپرستی مرتضی اخوان  28مرداد راهی تهران خواهند
شد و امیدوارم در این مسابقات بتوانند خود را به استعدادیابان و مربیان تیم ملی ثابت کنند و خوش
بدرخشند.

برگزاری کارگاه تیراندازی
از خراسان شمالی تا کسب سهمیه المپیک برای قایقرانان

قایقرانان نخبه استان کنار ملی پوشان
شیرازی
ملی پوشان رویینگ ،پارو به دست گرفتند تا
در تنها پیست دو کیلومتری قایقرانی ایران،
برای رسیدن به المپیک تالش کنند.
ایــن روزهــا سد شیرین دره مانه و سملقان
میزبان ملی پــوشــان قــایــقــران اســت؛ آینده
دارانی که قرار است بعد از این اردو برای به
دست آوردن سهمیه المپیک تالش کنند و
پارو بزنند.
نایب رئیس هیئت قایقرانی استان که به عنوان
سرپرست این اردوی ملی از سوی فدراسیون
معرفی شده است از  30تیر همراه ملی پوشان
و سرمربی تیم ملی است تا دستی در تیمی که
قرار است امید ایران در المپیک باشد ،داشته
باشد.
شیما پاک منش که به همراه هادی رازیــان،
رئــیــس هیئت قــایــقــرانــی اســتــان روزهـــای
پرتکاپویی را در سد شیرین دره می گذراند از
تالش برای میزبانی خوب و حداکثر استفاده
از این فرصت می گوید.
او می افزاید :اردوی تیم ملی رویینگ از 30
تیر آغاز شد و شرایط اردو از مکان تمرین تا
محل اسکان و آب و هوا تا االن فوق العاده بوده
و مکان استراحت مان خوب است.
وی بیان می کند :به عقیده من و آن طور که
نظرسنجی کرده ام هیچ مشکلی وجود ندارد،
منطقه حفاظت شده و از نظر آرامــش خیلی
خوب است.
وی دربــاره اردوی تیم به لحاظ فنی توضیح
می دهد :بسیار عالی بود ،ما توانستیم در سد
شیرین دره یک پیست دو کیلومتری ایجاد
کنیم تا تمرین در آن محل انجام شــود .این

پیست را به کمک فدراسیون ایجاد کردیم و
شرایط از لحاظ فنی آن قدر خوب است که به
احتمال زیاد زمان این اردو از  30مرداد هم
بگذرد و تمدید شود.
وی اظهار می کند :سعی کردیم میزبان خوبی
باشیم ،ورزشکاران به مکان تمرین مناسبی
نیاز دارند تا بتوانند در مسابقات بین المللی
خودی نشان بدهند ،در ایران هیچ کجا پیست
دو کیلومتری ندارد ولی این پیست در استان
ما وجود دارد و این یک امتیاز برای ورزشکاران
مان است که نیاز به دور زدن ندارند و در این
پیست تمرین می کنند.
وی یادآور می شود :از نظر امکانات فکر نمی
کنم چیزی برای بچه ها کم گذاشته باشیم
ولی چون خــودم جزو میزبانان هستم نمی
توانم بگویم میزبان خوبی بودیم یا نه.
وی تصریح می کند :بچه ها از نظر آرامش،
امکانات و برنامه های تمرینی هیچ مشکلی
نــدارنــد ،وقتی در شرایط جدیدی قــرار می
گیرند طبیعت ًا اولــش مشکالتی وجــود دارد
که ما آن مشکالت را برای شان برطرف
کردیم و فکر می کنم نظر خوبی راجع
به کمپ تیم ملی و مکان تمرین شان
دارند.
وی دربـــاره اســتــفــاده مفید از این
فــرصــت مــهــم ادامــــه مــی دهـــد :از
زمانی که اردو آغاز شد تا االن
تــوانــســتــیــم ورزشـــکـــاران
بــجــنــوردی و خــراســان
شمالی را در این اردو
کــنــار بــچــه هـــای تیم
مــلــی قـــرار دهــیــم و از
ورزشــکــاران بخواهیم

بچه های
خراسان
شمالی هم
در اردو
هستند و به
خاطرفیزیک
بدنی و
ذهن خالقی
که دارند
توانستند نظر
خانم عباسی،
سرمربی تیم
ملی را جلب
کنند

با بچه های ما هم کار کنند که این اتفاق
برای استان ما افتاد.
وی یادآور می شود :بچه های المپیادی ما
همین االن در اردوی تیم ملی به سر می
برند و با بچه های تیم ملی پارو می زنند،
کمک مربی تیم ملی هم زحمات بسیار
زیادی برای بچه ها کشیده است و این اردو
امتیاز خوبی داشت؛ هم تقویت بچه ها و
هم به روز کردن دانش و اطالعات مربیان
مان که این اتفاقات خوب برای خراسان
شمالی افتاد و من فقط از مسئوالن عزیز
درخواست می کنم کنارمان باشند.
وی تصریح می کند :از روزی که در این
اردو هستیم کسانی آمدند و کنارمان بودند
اما خیلی کم و ما انتظار داشتیم مسئوالن
بیشتر خودشان را درگیر کنند ،کنارمان
باشند و هم از هیئت خراسان شمالی و هم
بچه های تیم ملی حمایت کنند.
به گفته او ،این بچه ها سرنوشت سازان
ایران برای کسب سهمیه المپیک هستند
و کاش مسئوالن دید ویژه ای داشته باشند
و به ما در اردو سر بزنند و برای بچه ها قوت
قلب باشند.
او با بیان این که از مسئوالن استان می
خواهم کنارمان باشند و حمایت مان کنند،
ادامــه می دهد :همان طور که گفتم بچه
های خراسان شمالی هم در اردو هستند
و به خاطر فیزیک بدنی و ذهن خالقی که
دارند توانستند نظر خانم عباسی ،سرمربی
تیم ملی را جلب کنند و این حضور و تمرین
برای استان ما خیلی با ارزش است و هر
روز طبق برنامه ،تیم ملی پاروکشی می
کند.

یک دوره کارگاه تنظیم و نگهداری از سالح از سوی
هیئت تیراندازی استان در سالن تیراندازی مجموعه
ورزشی علیدخت بجنورد برگزار شد.بهاره مرتضوی،
نایب رئیس هیئت تیراندازی استان در این باره گفت:
استاد باقری ،مدرس رسمی فدراسیون تیراندازی
تدریس این کالس را بر عهده داشت.

رقابت بدمینتون آزاد
مسابقه دو نفره آزاد آقایان در رشته بدمینتون برگزار شد«.وثوق» رئیس هیئت بدمینتون استان در مورد
این خبر گفت :این مسابقه دیروز(جمعه) در خانه بدمینتون بجنورد برگزار شد و هر تیم برای ورودی
مسابقه  40هزار تومان پرداخت کرد.

خبر ویژه

کماندار بجنوردی
نایب قهرمان کشور شد
«محمد ربانی» کماندار بجنوردی نایب قهرمان رقابت های انتخابی تیم ملی شد.سرپرست
هیئت تیراندازی با کمان استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها به میزبانی تهران برگزار
شد که  32نفر اول جدول رنکینگ سال  98راهی این مسابقات شدند و ربانی توانست مقام
دوم را از آن خود کند تا کمانداران خراسان شمالی برای دعوت یک ورزشکار به اردوی تیم
ملی این رشته امید داشته باشند.حکمت شیردل افزود :ربانی سال گذشته مقام اول رقابت
های کارگران کشور را به دست آورد و این بار در رقابت های انتخابی مسافت  70متر ریکرو
توانست نایب قهرمان شود.وی بیان کرد :او در فینال با «میالد وزیری» کماندار با تجربه تیم
ملی به رقابت پرداخت.

