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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سوژه ویژه

کارت قرمز
به آ کادمی ها

مرز شکنی  ۲بانوی بجنوردی

لیگ فوتبال امیدها

تیم صد درصد بومی «کاوه بجنورد» میزبان مسابقات لیگ
مناطق امیدهای کشور است .این رقابت ها از ۲۳بهمن آغاز
شد و تا  ۲۸بهمن پیگیری می شود.کاوه بجنورد به مدت ۶
روز با پدیده ماهان بجنورد ،مشهد ،بیرجند ،گنبد و سمنان
در یک گروه با یکدیگر رقابت و در پایان  2تیم برتر به مرحله
بعدی صعود میکنند.

«فاطمه مرزی» مربی بجنوردی و «سمیه ریحانی» مربی اسفراینی در دوره مربیگری
درجه  Dجهانی هندبال حضور می یابند .این دوره از شنبه آغاز و به مدت
یک هفته پیگیری می شود«.مرزی» رئیس هیئت هندبال استان در این
خصوص اظهارکرد :در این دوره تمرکز عمده روی هندبال پایه است
و استان نیاز مبرمی به مربیان با تکنیک پایه دارد.به گفته وی ،آینده
هندبال با وجود مربیان متخصص این رده سنی روزهای خوشی را در
پیش رو خواهد داشت.وی همچنین به حضور4نماینده هندبال استان
در دوره مربیگری درجه یک هندبال که به میزبانی کرمانشاه برگزار
شد ،اشاره کــرد.وی اظهارکرد« :سعید ریحانی»« ،هادی محمدی»،
«سمیه ریحانی» و «فاطمه مرزی» 4نماینده هندبال استان در دوره ارتقا
بودند.به گفته وی ،در این دوره تکنیک و تاکتیک های تیمی مورد توجه «ناصر
سلیمی» و «عزت ا ...رزمگر» مدرسان دوره قرار داشت.وی هدف این دوره را به روز
رسانی اطالعات و یکسان سازی دانش مربیان هندبال کشور بیان کرد.وی سطح این دوره
مربیگری را باال ارزیابی کرد و از حضور بازیکنان مطرح تیم ملی و مربیان لیگ برتر خبر داد که
در این دوره ها برای ارتقای دانش هندبال خود حضور داشتند.

رویینگ سواران در کاپ آزاد
5رویینگ سوار استان در رقابت های کاپ آزاد کشور حضور
یافتند.نایب رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی اظهار
کرد :دومین دوره کاپ آزاد رویینگ کشور به میزبانی تهران
در حالی برگزار شد که  3ورزشــکــار در بخش بانوان و 2
ورزشکار در بخش آقایان به رقابت پرداختند«.شیما پاک
منش» تصریح کرد« :غزل ارکی»« ،فاطمه سروری» و «آریانا
روغنی» اعضای تیم بانوان و «سجاد هاشمی» و «ابراهیم
مطرانلویی» به مربیگری و سرپرستی «امین عطاری» اعضای
تیم آقایان استان را تشکیل دادند.وی یادآور شد :تمرینات
تیم به خاطر سردی هوا تنها در بخش بدن سازی انجام گرفت
و اعضای تیم منتخبان المپیاد استعدادهای برتر بودند که
مرداد سال آینده در رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان
حضور خواهند یافت.

سومی دوبنده پوشان در کشور

تیم کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد در کشور
به عنوان سوم دست یافت.سرپرست تیم اعزامی با بیان
این که  ۶تیم از خراسان شمالی ،تهران ،مازندران ،قزوین،
یزد ،گلستان و کرمان  2روز با یکدیگر به رقابت پرداختند،
اظهارکرد :یزد میزبان این دوره از مسابقات قهرمانی کشور بود
و در نهایت مازندران و تهران قهرمان و نایب قهرمان شدند و
خراسان شمالی به عنوان سوم دست یافت«.خسرویار» افزود:
«علی یگانه» مربیگری این تیم یازده نفره را بر عهده داشت.

شاهین در لیگ دسته 2

«میالد جعفری» مالک تیم شاهین بجنورد از قرعه کشی رقابت های
فوتسال لیگ دسته  2در سازمان لیگ فوتسال کشور خبر داد.به گفته
وی ،شاهین بجنورد با تیم های مقاومت مشهد ،مهرارین خودروی
مشهد ،شهدای مرزن آباد ،شهروند گلوگاه ،پیمان شاهرود ،پدیده
فیروز کوه و ویستا مهر البرز هم گروه شد.وی افزود :در هفته نخست
این رقابت ها۸ ،اسفند تیم فوتسال شاهین بجنورد مهمان نماینده
سمنان و در هفته دوم میزبان شهدای مرزن آباد خواهد بود.

دارت بازان در رقابت

رئیس کمیته دارت استان از برگزاری رقابت های آقایان و بانوان به مناسبت
گرامی داشــت دهــه فجر و ســردار شهید حــاج «قاسم سلیمانی» خبر
داد«.محمد اسماعیل شادمهر» اظهار کرد ۲۱:ورزشکار در خانه دارت
شهروند بجنورد با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت محسن زارع
از بجنورد و حسین قربانی از مانه و سملقان به ترتیب قهرمان و نایب
قهرمان شدند و عباس شادمهر و مجید استیری از بجنورد به صورت
مشترک به مقام سوم دست پیدا کردند.به گفته وی ،مسابقات دارت
بانوان با حضور  ۱۱ورزشکار با همکاری هیئت انجمن ورزشی استان
در خانه دارت شهروند بجنورد برگزار شد که در پایان مریم نیستانی اول
و بنت الزهرا گریوانی دوم و سارا رحمانی و مریم احمدی به صورت مشترک
موفق به کسب مقام سوم شدند.

گروه ورزش
«آکادمی های کاسب با اسم و رسم
یک مربی و بازیکن با کارنامه ،والیبال
را تبلیغ می کنند و از سویی این ورزش
را به قهقرا می کشانند»؛ این بخشی از گفته
های «جبار قوچان نــژاد» سرمربی با تجربه و
کاربلد والیبال ایــران است که مهمان اهالی
والیبال خراسان شمالی بــود .وی در گفت و
گوی اختصاصی با روزنامه «خراسان شمالی» بر
ضرورت نظارت بر این آکادمی ها تاکید می کند
و خواستار تشکیل و سامان دهی تیم خراسان
شمالی در لیگ می شود«.قوچان نژاد» از سال
 73مربیگری تیم های والیبال دسته یک
کشور را بر عهده گرفت و به عنوان
نایب قهرمانی و سومی کشور دست
یافت .او از سال  86تنها سرمربی
والیبال استان های خراسان در
لیگ برتر کشور بود و با تیم هایی
همچون ابومسلم ،بانک صادرات،
شــهــرآرای مشهد ،مــیــزان و ثامن
الحجج کــار کــرد و 25مــربــی بین
المللی تحت نظر وی کار می کردند.
«قــوچــان نـــژاد» طــی ســال هــای  90تــا 97
سرمربی تیم هایی بود که همگی جزو 4تیم برتر
قرار گرفتند .او که  3مقام سومی در لیگ برتر را
در کارنامه خود دارد طی سال های  66تا 71
سرمربی تیم والیبال نشسته جانبازان و
معلوالن بود که در تمام  5سال قهرمان
شــد .وی هــم اکــنــون رئــیــس هیئت
والیبال خراسان رضوی است.
«قـــــوچـــــان نـــــــژاد» از ایـــــن کــه
استعدادهای والیبال استان در
حــال کــوچ از ایــن خطه والیبال
خیزند ،گالیه می کند.
والیبالیست دهه های  60تا  70تیم
ملی از سامان دهی بلند قامتانی می گوید
که با قد باالی  2متر به خاطر نداشتن تیم در

لیگ متضرر می شوند.

 IIضرورت پشتوانه سازی
و سامان دهی

بــه گفته وی ،پشتوانه ســازی
جوانان و نوجوانان و سامان دهی
آکادمی ها باید در دستور کار هیئت
والیبال استان قــرار گیرد« .قوچان
نژاد» تأکید می کند :نگاه کاسب گونه
برخی آکادمی ها و نبود نظارت بر این
مقوله ،آینده والیبال این خطه را خدشه دار
خواهد کرد.
وی بــر نــظــارت همه جانبه بــر آکــادمــی هــا و
مربیان شاخص استان تاکید و خاطرنشان می
کند :وقتی آکادمی ها نگاه شــان کاسب گونه
باشد و تفکیک سن و تعداد مربیان و سایر موارد
را در اولویت توجه خود قرار ندهند نمی توان به
پشتوانه سازی امید بست.

 IIکوچ می دهیم اگر...

به گفته سرمربی با کارنامه والیبال ،چنان چه
ســال بعد هم خــراســان شمالی تیمی در لیگ
نداشته باشد بــه طــور قطع استعدادهای این
استان را به خراسان رضوی کوچ می دهیم و این
امر به ضرر والیبال استان خواهد بود.

 IIجای خالی تیم استان

وی جای خالی تیم والیبال استان در لیگ برتر یا
حداقل دسته یک را از مهم ترین دغدغه های این
رشته پر طرفدار و نابرخوردار می داند.به گفته
وی ،باید قله و هدف را تعیین کرد تا سمت و
سوی سوق ورزشکاران مهیا شود .وی بر سختی
کار هیئت برای حضور در لیگ تأکید می کند
اما این امر را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای
والیبال خراسان شمالی می داند.

 IIتماشاگرانپرشور

وی ظرفیت تماشاگران این استان را
که هــمــواره بــرای دیــدن مسابقات
والیبال حــضــوری پــرشــور دارنــد
امــتــیــاز مــثــبــتــی بــــرای جــذب
اسپانسر اعالم می کند.

