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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گوی اختصاصی با سرمربی تیم ملی روئینگ

روی موج اردوی تیم ملی
شیرازی
سرمربی تیم ملی روئینگ ایران که این روزها
هــمــراه بــا اعــضــای تیم ملی مهمان خراسان
شمالی هاست ،از امید به تــوان پــاروزنــان این
استان می گوید و شرایطی که برای قایقرانان
رفته رفته درست می شود و البته انتظار بیشتری
که از مسئوالن استانی دارد.
اردوی تیم ملی قایقرانی در رشته روئینگ از
اواسط مرداد در سد شیرین دره آغاز شد و اگر
شرایط خوب باشد این اردو تا اعزام به مسابقات
آسیایی کره جنوبی ادامه خواهد داشت.
سرمربی تیم ملی روئینگ ،با حوصله و بعد
از تمرین سخت اردونشینان در گفت و گوی
اختصاصی با خبرنگار ما از کم و کسری های
ابتدای ورودشان به استان می گوید و تالشی که
«شیما پاک منش» و «هادی رازیان» سرپرستان
اردوی تیم ملی برای رفع آن ها و بهبود شرایط
انجام دادند« .سولماز عباسی» حاال شرایط را
نسبت به اوایل ورود به استان ،نسبت ًا استاندارد
و خوب می داند.
او می گوید :توقع و انتظاری که برای ورزشکاران
داشتیم در سه آیتم بسیار ضروری بود؛ شرایط
تمرینی بچه ها ،شرایط اسکان و تغذیه آن ها که
به رشد فنی قایقرانان نیز کمک می کند.
وی یادآور می شود :شرایط تمرینی شامل پیست
دو کیلومتری روئینگ و شرایط اسکان قایق ها و
کیفیت آبی است که در آن پارو می زنند.
او بیان می کند :تقریب ًا بعد از دو هفته از برگزاری

اردو یک الین دو کیلومتری روی آب با همکاری
تمام مسئوالنی که کنارمان بودند و فدراسیون
احـــداث شــد کــه خــدا را شکر نظم خــوبــی به
تمرینات داد.
«عباسی» ادامه می دهد :اگر شرایط اجازه دهد
و الین های بیشتری به پیست اضافه شود شرایط
تمرین بسیار بهتر خواهد شد و بر شکل تست و
تایم گیری از بچه ها می تواند بسیار موثر باشد.
شرایط اسکان قایق ها یک مقدار مشکل داشت
که رفته رفته درست شد و االن نحوه قرار گرفتن
قایق ها خوب است .روی آب یک مقدار آلودگی
وجود دارد که هنوز هم البته ما با آن مشکل رو به
رو هستیم و مسئوالن قول داده اند درست شود
که البته تا االن این اتفاق نیفتاده ولی امیدواریم
درست شود.
سرمربی تیم ملی روئینگ تصریح می کند:
شرایط اسکان و تغذیه رفته رفته در حال بهتر
شــدن اس ــت .در خــصــوص میزبانی خــراســان
شمالی ،هیچ ذهنیتی از این استان نداشتم؛ نه
من و نه هیچ کدام از اعضای تیم ملی ،البته خدا
را شکر از لحظه ورودمــان آقای رازیــان و خانم
پاک منش تا االن کنارمان بودند و امیدوارم تا
زمانی که این جا هستیم ،کنارمان باشند ،ولی
من از مسئوالن استانی توقع و انتظار داشتم که
بیشتر حامی ما و اعضای تیم ملی باشند چون
این مسئله به رشد قایقرانان خیلی کمک می
کند.
وی می گوید :هم از مسئوالن ورزشــی استان
و هم از استانداری و فرمانداری توقع حضور

ورزش

قوی تری داریم .البته مسئوالن مانه و سملقان،
کنار سد شیرین دره جلسه ای برگزار کردند و
امیدوارم به وعده هایی که دادند عمل کنند و
حضور ما به این شکل نباشد که چند صباحی
باشیم و استان را ترک کنیم و خدای نکرده از
آن اثرات و استفاده ای که می شود برای جوانان
منطقه به جا گذاشت ،هیچ استفاده ای نکرد.
«عباسی» یادآور می شود :حضور تیم ملی می
تواند سطح ورزش ایــن منطقه را تحت تاثیر
قرار دهد .بچه های عالقه مند با تایید هیئت
قایقرانی استان و شهرستان می توانند در هر
سنی بیایند و از این موقعیت استفاده کنند و
کنار تیم ملی باشند.
وی در مورد اتفاقات خوبی که با حضور تیم ملی
در خراسان شمالی می افتد ،اظهار می کند:
بچه های خراسان شمالی که همراه با تیم ملی
تمرین می کنند ،حضور مربیان برای آشنایی
بیشتر و ارتقا در این رشته ،میزبانی هایی که
در آینده ای نزدیک و دور با این پیست که شکل
گرفته اســت ،انجام می شــود و حتی میزبانی
مسابقات کشوری و بین المللی در صورت اضافه
شدن الین های بیشتر به پیست و شکل گیری
یک پیست استاندارد و حرفه ای می تواند به
راحتی جزو دستاوردهای این سفر باشد به شرط
این که مسئوالن بخواهند.
وی بیان می کند 6 :قایقران از خراسان شمالی،
از هفته دوم حضور تیم ملی در سد ،جذب تیم
ملی شدند و با استعدادیابی تمرینات شان را
شروع کردند ،از  6ورزشکار  4نفر باقی ماندند
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نهایت محدود
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و هم اکنون تمرکز روی  4نفر از بچه های مستعد
است که امیدوارم بتوانند در المپیاد حضور پیدا
کنند .تا وقتی که باشیم سعی می کنیم بچه ها
کنار تیم ملی تمرین کنند و زمانی که می رویم 3
یا  4ورزشکار حرفه ای از این استان به تیم ملی
تحویل داده باشیم.
وی اظهار می کند :امکاناتی که استان دارد به
لحاظ تجهیزات ،قایق و پارو خیلی ناچیز است
اما با توجه به این که فدراسیون قایقرانی هم
تجهیزات خیلی زیــادی نــدارد نسبت ًا تجهیزات
برای این که بچه ها تمرین و پیشرفت کنند قابل
قبول است .امکانات تیم ملی هم محدود است
و بچه هــای تیم ملی نیاز دارنــد همین اندک
تجهیزات را سالم نگه دارند ولی تا جایی که برای
مان مقدور باشد از این تجهیزات در اختیار بچه
های خراسان شمالی قرار می دهیم و تا زمانی
که مقداری حرفه ای تر شوند و بتوانیم با خیال
راحت امکانات را در اختیارشان قرار دهیم می
توانند از امکانات استان استفاده کنند و بعد از
آن مقداری از امکانات تیم ملی را در اختیارشان
قــرار می دهیم که بتوانند از امکانات تیم ملی
هم استفاده کنند«.عباسی» یادآور می شود:
قایقرانی خراسان شمالی برای ارتقای تجهیزات
و امــکــانــات اســتــان بــایــد بــه شــکــل مستقل از
فدراسیون عمل کند چون فدراسیون هم اکنون
تجهیزات خیلی زیادی ندارد و در نهایت محدود
به نیاز بچه های تیم ملی می شود.
وی درباره توان موجود در خراسان شمالی می
گوید :با توجه به اطالعاتی که داریــم چند سد
وجود دارد که قابل بهره برداری برای قایقرانی و
یکی از آن ها سد شیرین دره است که اگر از این
محیط بشود به نحو احسن استفاده کرد در واقع
مهم ترین نیاز قایقرانی برطرف شده است.
وی تصریح می کند :الزمه اش البته این است که
همه نهادها کمک کنند چرا که یک پروژه سنگین
ملی به حساب می آید .ساخت پیست مهم است
و اســتــانــداری ،فــرمــانــداری و هر نهادی که می
تواند سهمی داشته باشد ارزشمند است که این
پیست را بسازند تا به شکل بهینه از آن استفاده
شود.وی اظهار می کند :قطع ًا طی صحبت های
شفاهی و کتبی خیلی شفاف نقاط قوت این جا را
به فدراسیون انتقال دادم .این جا محیط و شرایط
آب و هوایی بسیار خوبی داشتیم و در واقع برای
محل اسکان اردونشینان و نیروی انسانی چیزی
کم نداشتیم که امیدوارم تا انتها همین طور ادامه
پیدا کند و در این صورت آرزو می کنم دوباره
این جا اردو داشته باشیم ولی اگر این اتفاق
نیفتد نمی دانــم چه خواهد شد«.عباسی»
در خصوص انتظار مــدال از ملی پوشان در
مسابقات آسیایی پیش رو بیان می کند :صد
درصد همین طور است.
اردوهای خوبی داشتیم و انگیزه بچه ها باال بود و
امیدوارم شرایط استمرار داشته باشد و بشود روی
کسب مدال حساب باز کرد.

۵

رویدادهای ورزشی

کوهنوردان بر بام ایران
گروه کوهنوردی شهرداری بجنورد موفق به فتح
قله دماوند شد .به گزارش خبرنگار ما ،اعضای
گروه کوهنوردی شهرداری بجنورد به مناسبت
عید غدیر و همچنین هفته «والیت» به «دماوند»،
بلندترین قله ایــــران ،صــعــود کــردنــد« .احمد
رحمانی» یکی از اعضای این گروه اعالم کرد که
 12نفر به سرپرستی «هانی دوست محمدی» در
صعود به قله شرکت داشتند و با موفقیت آن را
فتح کردند.

دو مقام برای کونگ فو کاران
دو مقام دوم و سومی توسط کونگ فوکاران دختر به دست آمد.به گزارش خبرنگار ما ،در رقابت
های المپیاد استعدادهای برتر که به میزبانی شهرکرد برگزار شد« ،زهرا قونیانلویی» در وزن منفی
 48کیلوگرم مدال نقره و «نازنین عطاردی» در وزن منفی  44کیلوگرم مدال برنز را از آن خود
کردند«.راحله رحیمی» به عنوان مربی و «زینب اسدی فر» به عنوان سرپرست تیم حضور داشتند.

وحدانی در المپیاد فوتسالی ها
«سمیه وحدانی» به عنوان نماینده و یکی از عوامل اجرایی از سوی فدراسیون فوتبال ابالغ گرفت.به
گزارش خبرنگار ما ،المپیاد فوتسال از دوم تا نهم شهریور به میزبانی تهران برگزار می شود که نام نماینده
استان مان در میان عوامل اجرایی آن دیده می شود.

خبر ویژه

امید المپیکی استان از دنیای قهرمانی
خداحافظی می کند؟
شیرازی« -محمد محمدی بریمانلو» که شانس مسلم حضور در
رقابت های المپیک بود این روزها از فدراسیون جودو دلخور
است و در فضای مجازی اعالم کرده که از دنیای قهرمانی
خداحافظی می کند.او در گفت و گوی کوتاه با خبرنگار ما،
دلیل پیغامی را که در صفحه شخصی خود منتشر
کرده است ،اعزام نشدنش به رقابت های جهانی
جودو اعالم کرد که از سوی فدراسیون صورت
گرفته است .بریمانلو دلیل این ماجرا را طبق
اعالم فدراسیون آماده نشدن روادید دانست.
او هم اکنون قصد خداحافظی از دنیای
قهرمانی را دارد و این را اعالم کرده است.
شنیده شده است برای بررسی مشکالت
بریمانلو قــرار بود جلسه ای برگزار شود
و حــال باید دیــد ایــن ورزشــکــار از دنیای
قهرمانی خداحافظی می کند؟

