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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

خبر ویژه

توپ برترینهای بدمینتون در بجنورد پرواز می کند

اتفاق خوب برای رشته ای المپیکی

چهره جدید
از توپ و راکت

داور استان مسافر
«سرزمین تزارها»

داور هم استانی تکواندو در کالس داوری بین
المللی این رشته در روسیه ،سرزمین تزارها،
حضور یافت تا اتفاقی خــوب بــرای ایــن رشته
المپیکی رخ دهد.
رئیس هیئت تکواندوی خراسان شمالی در
گفت و گو با خبرنگار ما ،با بیان این که این
دوره که از سه شنبه این هفته آغاز شده است تا
 26آذر ادامه دارد ،از حضور «مریم یوسفی» به
عنوان تنها داور بین المللی تکواندوی استان در
این دوره خبر داد.
«مهدی آریان» اظهارکرد :حضور در این دوره
مقدمات قــضــاوت ایــن داور در میادین بین
المللی را فراهم می کند و قطع ًا این مهم می
تواند به ارتقای تکواندوی استان به خصوص در
بخش بانوان کمک کند.
به گفته وی ،این داور تکواندو ،مدرک داوری
درج ــه یــک ملی و مربیگری درج ــه یــک بین
المللی را در کارنامه خود دارد و دارای دان 5
تکواندوست و جزو پیش کسوتان این رشته در
استان قلمداد می شود.
«مریم یوسفی» مربی و داور تکواندوی استان نیز
در گفت و گو با خبرنگار ما ابراز امیدواری کرد
که با دریافت مدرک داوری بین المللی امکان
قضاوت در رویدادهای بین المللی فراهم شود
و بانوان تکواندوکار استان نیز بیش از پیش
برای حضور و کسب عنوان در رویداد های ملی
و بین المللی سرمایه گذاری کنند.
به گفته این مربی باتجربه ،نگاه ها باید با سمت
و سوی پیشرفت تکواندوی استان باشد .او این
نکته را خاطرنشان کرد که تکواندوی کشور
در جایگاه خوبی است و نمایندگان این رشته
در استان نیز باید بیش از پیش به رقابت در
رویدادهای متعدد و کسب عنوان بیندیشند.
وی از مهم ترین دغدغه های تکواندوکاران
استان طی سال های گذشته به نبود سالن
بــرای تمرین و امکانات اولیه این ورزش
حرفه ای اشاره کرد که البته خوشبختانه
امسال سالن و امکانات داوری در اختیار
هیئت قرار گرفته است.
الزم بــه ذکــر اســـت ،داوران
خــراســان شمالی تاکنون
امـــــکـــــان قـــــضـــــاوت در
رویــدادهــای بین المللی
را نداشتند و این اتفاق را
باید به فال نیک گرفت تا
تکواندو بیش از پیش ارتقا
یابد.

ورزش

۵

گروه ورزش
بدمینتون خــراســان شمالی با میزبانی آخرین
مرحله لیگ دسته یک مردان و حضور نمایندگان
این رشته از استان های مرکزی و قم و همچنین
شهرستان قائمشهر مصمم است بار دیگر در زمین
خودی تالشهای چندین ساله خود را به منصه
ظهور برساند.
بازیکنان با رنکینگ باال  28و  29آذر با حضور
در استان رقابتهایی را رقم میزنند تا بازیکنان
بومی را بیشازپیش برای فعالیت در این ورزش
ترغیب کنند .حال و هوای بدمینتون با دیدارهای
پایانی رقابتهای لیگ میتواند چهره دیگری از
توپ و راکت را در ذهن بدمینتون بازان تازه کار
متصور کند.رئیس هیئت بدمینتون خراسان
شمالی در ابتدای گفت و گویش با خبرنگار ما
با قاطعیت کسب عنوان بدمینتون بازان استان
در این پیکارها را قطعی میداند و به قهرمانی
آنها امیدوار است ،امیدواری که دور از انتظار
نیست و با اردوهای پیدرپی در بجنورد و سایر
استانها میتواند زمینه را برای صعود فراهم
کند«.برات وثــوق» با بیان ایــن که 10تیم
از سراسر کشور در لیگ دسته یک مردان
که از ابتدای مهر شروعشده با یکدیگر در
مراحل رفتوبرگشت به رقابت پرداختند به 4
دیدار در بجنورد و همین تعداد رقابت نیز که در
نیشابور میزبانیشد ،اشاره می کند.

در مرحله
رفتوبرگشت
در گروه «الف»،
قائمشهر و خراسان شمالی
و در گروه« ب» نیز اراک و
قم صعود کردند
 8 IIبدمینتون باز در لیگ دسته یک

وی تعداد بازیکنان استان را  8نفر اعــام کرد
و درحالیکه خراسان شمالی با تیم  12نفره
میتوانست در این پیکارها به رقابت بپردازد اما
نتایج قابلمالحظه بوده و در مرحله رفتوبرگشت
در گروه الف ،قائمشهر و خراسان شمالی و در
گروه ب نیز اراک و قم صعود کردند.
وی به برگزاری اردوهــا بهعنوان نقطه قوت تیم
پیش از رقابتها اشــاره میکند؛ اردوهــایــی که
سبب شده نگاهها به تیم استان معطوف شود و
بازیکنان بتوانند عملکرد خارقالعادهای داشته
باشند و ایــن بــار در زمین خــودی کــاری کنند
کارستان و عنوان قهرمانی را در رقابتهای لیگ
در کارنامه این هیئت به ثبت برسانند.

را ارتقا دهد«.وثوق» برگزاری مسابقات استانی
بزرگ ساالن در جمعه همین هفته را از برنامههای
هیئت بیان میکند که سبب خواهد شد بازیکنان
بتوانند بــا شــرایــط مشابهی در فضای مسابقه
عملکرد قابل قبولی داشته باشند.آخرین مرحله
لیگ دسته یک مــردان کشور  28و  29آذر با
حضور نمایندگان فدراسیون در بجنورد میزبانی
خواهد شد .درمجموع  40بازیکن در این رقابتها
حضور خواهند داشت.

 I Iرنکینگ پیش کسوتان

وی همچنین از برگزاری نخستین مرحله رنکینگ
بدمینتون دونفره پیش کسوتان خراسان شمالی
خبر مــی دهــد کــه بــا حضور  34بدمینتون باز
بهمنظور آمادگی بازیکنان پیش کسوت و داوران
استان در بجنورد برگزار شد.
به گفته وی ،مسابقات پیش کسوتان بهصورت
دونفره در رده سنی  35تا  45سال با حضور 12
تیم و در رده سنی باالی  45سال با حضور  5تیم
در مرحله اول بهصورت دورهای و در مراحل بعدی
بهصورت حذفی پایان یافت.
وی با اشاره به نتایج این مسابقات اظهار میکند:
در رده سنی  35تا  45ســال« ،ناصر براتی» و
«امین محمدی» و در رده سنی باالی  45سال
«محمد رحمانی» و «محمدرضا صــادقــی» در
جایگاه نخست این رقابتها ایستادند.

 IIقطعی شدن سومی استان

وی تصریح میکند :تا حــدودی نتایج مشخص
اســت و سومی استان قطعی شــده به گونه ای
که خراسان شمالی در صــورت باخت بهعنوان
سومی بسنده میکند اما با اردوهایی که تدارک
دیدهشده و آمادگی کامل بازیکنان انتظار کسب
عنوان قهرمانی را داریم.
وی «جــواد احمدی» مربی باسابقه بدمینتون را
مربی کاربلد و باتجربهای میداند که توانسته
در سالهای اخیر سطح تکنیکی و تاکتیکی تیم

آخرین مرحله لیگ دسته
یک مردان کشور  28و 29
آذر با حضور نمایندگان
فدراسیون در بجنورد
میزبانی خواهد شد

خیز دو و میدانی به سمت میدانی استثنایی

پیراهن استان بر قامت «حدادی»
«احسان حدادی» نایب قهرمان المپیک لندن ،نماینده خراسان شمالی در لیگ باشگاه های
دوومیدانی کشور خواهد بود.
رئیس هیئت دوومیدانی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که تیم
دوومیدانی استان در هجدهمین دوره لیگ باشگاه های دوومیدانی کشور با حضور «احسان
حدادی» نایب قهرمان المپیک شرکت خواهد کرد ،اظهار کرد :موافقت های الزم برای بستن
قرارداد با این ورزشکار گرفته شده است ،ضمن این که حضور «شاهین مهردالن» قهرمان
ایران در پرتاب وزنه و چندین ورزشکار خارجی در این تیم تاکنون قطعی شده است.
«علی اصغر صابری» تصریح کرد :هجدهمین دوره لیگ
باشگاه های دوومیدانی کشور در بخش آقایان تابستان
سال آینده با حضور تیم استان در حالی برگزار می شود
که حضور ورزشکاران مستعد در تیم می تواند زمینه
را برای کسب عنوان قهرمانی فراهم کند.
بــه گفته وی ،تــمــهــیــدات الزم
بــرای برگزاری اردوهــای
آمــادگــی ای ــن تــیــم در
حـــال انــجــام اســـت و
خوشبختانه استادیوم
 19مهر فضای مناسبی برای برگزاری اردوهاست«.صابری»
اعتبارات پیش بینی شــده بــرای بــرگــزاری اردوه ــا ،اعــزام و
قرارداد ورزشکاران را بیش از یک میلیارد تومان اعالم کرد.
به گفته وی 4 ،دوره پیش در رقابت های لیگ باشگاه های
کشور تیم «سبک سازان شرق خراسان شمالی» توانست
عنوان سوم را کسب کند و این تیم در مسابقات بین المللی
تهران که با حضور  8کشور خارجی برگزار شد ،به مقام سوم
دست یافت.

رویداد ورزشی

مربی کوهنوردی استان روی قله موفقیت
«افسانه حسامی فــرد» از خراسان شمالی رتبه
نخست مربیان ایران در رشته پزشکی کوهستان
را به خود اختصاص داد.رئیس هیئت کوهنوردی
خــراســان شمالی در گفت و گــو بــا خبرنگار ما
بیان کرد :کمیته آموزش فدراسیون کوهنوردی
همایش تجلیل از مربیان و مدرسان فدراسیون
را در حالی برگزار کرد که دراین همایش از بانوی
کوهنورد استان به عنوان برترین مربی پزشکی
کوهستان ایــران تجلیل شد«.صادق ایــزدی» از
«افسانه حسامی فرد» به عنوان نخستین مدرس
پزشکی کوهستان استان یاد کرد که رتبه نخست
کشوری را کسب کرده است.به گفته وی ،در تمام
باشگاه های کوهنوردی دارای مجوز ،وجود مربی
پزشکی کوهستان الزامی است و این ورزش با

وجود این که جزو ورزش های چالش برانگیز و
پرزحمت است لذتی وصف نشدنی دارد و اگر با
رعایت اصول کوهنوردی همراه باشد به بهبود
و حفظ سالمت فیزیکی و روحی به بهترین وجه
منجر می شود.وی تاکید کرد :دوره های توجیهی
آمــوزشــی بـــرای جــذب مـــدرس جــدیــد پزشکی
کوهستان توسط کارگروه پزشکی ،جست و جو و
نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
برگزار می شود.
الزم به ذکــر اســت ،مــواردی نظیر بیماری های
ارتــفــاع ،هیپوترمی(فرودمایی) ،گرمازدگی،
صاعقه و تغذیه در کوهنوردی جزو مواردی است
که در این دوره ها به پزشکانی که عالقه مند به
کوهنوردی هستند ،آموزش داده می شود.

