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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

سومین دوره تریل و کراس
نجفیان -دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی اسفراین از
برگزاری سومین دوره رقابت های موتورسواری تریل و کراس
در پیست جوار گود چشمه زینل خان این شهرستان خبر داد.
به گفته «هادی قوتی» پس از رقابت  ۳۰ورزشکار ،در کالس
 ۲۵۰سی سی «مجتبی کدخدایی» عنوان نخست را تصاحب
کرد و «محمد پیکانی» و «اسدا ...عباس آبادی» دوم و سوم
شدند و در کالس  ۴۵۰سی سی« ،امیر برغمدی» عنوان
نخست را به خود اختصاص داد و «میالد علیزاده» و «مصطفی
شعبانی» در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

خردساالن راکت به دست
رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی از برگزاری رقابت
های انتخابی بدمینتون خردساالن با هدف استعدادیابی
به میزبانی خانه بدمینتون بجنورد خبر داد«.برات وثوقی» با
بیان این که این مسابقات در  2رده سنی زیر ۱۱و  ۱۳سال
برگزار شد ،اظهار کــرد :در رده سنی زیر  ۱۱سال برسام
احمدی ،پرهام محمدی و یاسین جوینی به عناوین نخست
تا سوم دست یافتند.وی افــزود :در رده سنی زیر  ۱۳سال
سیدمحمدجواد وکیلی ،امیرحسین محجوب و امیر یوسف
ارکانی فرد موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند .وی
تصریح کرد :منتخبان به رقابت های منطقه ای که نیمه اول
اسفند در مشهد برگزار می شود ،اعزام خواهند شد.

مسابقات ددلیفت در گرمه

محمودیان -مسابقات ددلیفت ،قهرمانی باشگاهی و شاخه
ای با شناخت تیمهای برتر پایان یافت.رئیس اداره ورزش و
جوانان گرمه گفت :در دسته وزنی ،۶۰ - ۷۰علی حاجی زاده،
جالل حاج طالبی و محمدرضا نیازی مقام های اول تا سوم را
به دست آوردند ،در دسته وزنی ۷۰- ۸۰ایمان اسماعیل زاده،
ابوالفضل غالمی و نوید غالمی اول تا سوم شدند و در دسته
وزنی به اضافه  ،۸۰نفر اول یوسف آذرمیدخت ،نفر دوم میثم
نجارزاده و نفر سوم حسن خواجه بودند.به گفته «باقری»در
مجموع مسابقات با قهرمانی باشگاه تخت جمشید پایان یافت.

دارت با  2برنز

در چهارمین مرحله رنکینگ آزاد جوانان کشور ،دارت بازان
استان موفق به کسب  2مدال برنز شدند .در این رقابت ها
که به میزبانی گرمسار برگزار شد «سارا گلی» و «علی یزدان
پرست» به مقام سوم دست یافتند.

ورزش

سوژه ویژه

«شاهین» آماده رقابت در لیگ دسته 2

برد کاوه بجنورد در امیدهای کشور
مسابقات فوتبال لیگ مناطق امیدهای کشور به میزبانی بجنورد
برگزار شــد.در ایــن دیــدارهــا کــاوه بجنورد  ۲بر یک تیم مهمان
ستارگان کویر دامغان را از پیش رو برداشت.گل خــورده کاوه
بجنورد به خاطر پنالتی دقیقه  ۸۰صورت گرفت و این موضوع بازی
را به درگیری کشاند و آن را به حاشیه برد.

فجر آفرینی جانبازان و معلوالن
رئیس هیئت جانبازان و معلوالن استان از رقابت ۱۰۰ورزشکار جانباز و معلول استان
خبر داد.
«بــرات ایمنی» گفت مسابقات جام فجر ،یادبود شهید حاج «قاسم سلیمانی» ویژه
جانبازان و معلوالن استان (آقایان و بانوان) در رشته های دارت ،ویلچررانی ،فوتبال
روی میز ،پرتاب پنالتی و بسکتبال با ویلچر به میزبانی سالن ایثار استادیوم تختی
بجنورد برگزار شد.
وی بــا بیان نتایج دیــدارهــا اظــهــار کــرد :در ویلچررانی بــانــوان ،پروانه
محمدپور،خدیجه ایزانلو و فاطمه رهنورد به ترتیب مقام های اول تا سوم
را به دست آوردند.به گفته وی ،در رشته دارت ،آسیه کمالی اول،
خدیجه ایزانلو دوم و منیره مفید بجنوردی سوم شد.
وی افزود :در فوتبال روی میز آسیه لنگری و خدیجه ایزانلو اول،
اعظم کاوانلویی و منیره مفید بجنوردی دوم و آسیه کمالی و رقیه
حاتمی سوم شدند.وی بیان کرد :در پرتاب حلقه ،آسیه لنگری
قهرمان ،خدیجه ایزانلو نایب قهرمان و فاطمه رهنورد سوم شد.به
گفته وی در فوتبال دستی آقایان ،تیم سلطان رضا ایزانلو و هادی
امانی اول ،ا ...یار ثنائیان دوم و حمید رضا طیبی مقدم و بهمنی مقدم
سوم و در ویلچررانی مجید رستمی اول ،رحمان ارژنگ دوم و سلطان رضا
ایزانلو سوم شدند.
وی ادامه داد :در پرتاب پنالتی بسکتبال ،نقی رحمانی اول ،ا ...یار ثنائیان دوم و حافظ
یزدانی سوم شد و در دارت نقی رحمانی اول ،آرمین رحمانی دوم و سلطان رضا ایزانلو
موفق به کسب مقام سوم شد .برترین های دارت و فوتبال روی میز در اسفند به مسابقات
کشوری اعزام میشوند.

پایتخت آجیلی؛ میزبان وزنه برداران

میم پرور -به مناسبت ایام ا ...دهه فجر ،فاروج ،پایتخت آجیل کشور
میزبان دومین دوره مسابقات استانی وزنه برداری جام فجر ،گرامی
داشت سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» در این شهرستان
بود.سرپرست اداره ورزش و جوانان فاروج با اعالم این خبر به
خبرنگار ما اظهارکرد :در این دوره از مسابقات ،وزنه برداران از
شهرهای مختلف استان در اوزان مختلف و در رده های سنی
نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن به رقابت با یکدیگر
پرداختند.به گفته «آتنا فراهی»« ،فرهاد داغستانی» و «علی
اکبر بهزادی» هر دو در رده سنی نونهاالن« ،حامد وطن خواه»
در رده سنی نوجوانان« ،آرمین حاجی زاده» در رده سنی جوانان
و «حامد صفایی» در رده سنی بزرگ ساالن برترین های این دوره از
مسابقات بودند.

۵

گروه ورزش

آماده اوج

سبک و سیاق فوتسالیست ها حــال و
هــوای دیــگــری دارد ،بــا یــک «ســیــو» کلیدی
روزهـــای خوبی را در پیش رو خواهند داشــت و
«شاهین» بر فراز موفقیت پرواز خواهد کرد«.میالد
جعفری» فوتسالیست باتجربه بجنوردی این بار به
استان آمده تا باری دیگر برترین های این خطه را
به تیم های مطرح کشور معرفی کند .با حضور در
لیگ دسته  2فوتسال ،نگاه ها معطوف به استان
می شود اما شرایط صعود و سقوط به عکس
العمل های خــارق العاده ای نیاز دارد
و باید آن هایی که برای هم استانی
ه ــای ش ــان آستین ب ــاال زده انــد،
شناخته شوند« .جعفری»  10سال
به فعالیت حرفه ای در فوتسال
پرداخت و با تیم هــای ابومسلم،
پیام خراسان ،شهرداری یاسوج،
نفت و گاز گچساران ،نفت مسجد
سلیمان ،مس کرمان و استقالل اهواز
قرارداد داشت و  2قهرمانی نیز با تیم های
شاهین بوشهر و شهرداری ماهشهر در کارنامه
خود دارد .وی فوتبال را از زمین های خاکی و بازی
در کوچه های بجنورد آغاز کرد و از  18سالگی به
فعالیت حرفه ای در فوتسال پرداخت .مهم ترین
ابزاری که هر ورزشکاری نیاز دارد آرامش و دور بودن
از حاشیه است .هرمهای اصلی تیم شاهین ،کارنامه
داران با سابقه فوتسال اند و اعضای تیم به گفته
«میالد جعفری»  80درصد از استان هستند که پا به
توپ خواهند شد.

می گوید 80 :درصد بازیکنان تیم شاهین بومی
و از مستعدان فوتبال و فوتسال استان هستند
و امیدواریم با پوشیدن پیراهن استان بتوانند
تعصب و توانایی خود را در زمین مسابقه نشان
دهند.وی با بیان این که با  4بازیکن غیربومی
در این تیم قــرارداد بسته ایــم ،تصریح می کند:
فوتسال هزینه کمتری نسبت به فوتبال دارد و 2
اعزام تیم فوتبال هزینه هایش برابر با کل فصل
فوتسال خواهد بود.

 IIنبود حامی مالی

وی از مهم تــریــن مشکالت ورزش اســتــان به
نبود حامی و نداشتن ثبات مالی اشـــاره می
کند«.جعفری» ضعف دیگر فوتبال استان را نبود
مربیان قوی به خصوص در رده سنی پایه بیان
و تصریح می کند :اعتبار الزم بــرای یک فصل
تیم و قـــرارداد بازیکنان  200میلیون تومان
است که تمام هزینه ها از سوی مدرسه فوتبال
پرداخت خواهد شد.به گفته وی ،بازیکنان تیم
باید حمایت شوند زیرا به سن
خــاصــی ک ــه م ــی رســنــد
تــرجــیــح مــی دهــنــد به
اشتغال بپردازند و از
دنـــیـــای ح ــرف ــه ای
ورزش فاصله
می گیرند و
ایــن در

 IIجایگاه قابل توجه بازیکنان بومی

«جعفری» بازیکن باسابقه استان که
شاهین بجنورد را مدیریت می کند،

 80درصد بازیکنان تیم شاهین
بومی و از مستعدان فوتبال و
فوتسال استان هستند

حالی است که اگر توجه ویژه ای به این ورزشکاران
شود به طور قطع شایسته ساالری می شود و تیم
نتیجه رضایت بخشی می گیرد.

 IIسرمربی باسابقه می آید

وی یادآور می شود :تیم شاهین به زودی سرمربی
با سابقه ای را معرفی می کند و با استعدادی که
در ورزشکاران این تیم سراغ دارم به طور قطع با
حمایت مسئوالن روزهــای خوبی را در پیش رو
خواهیم داشت.به گفته «جعفری» مسابقات لیگ
دسته  2فوتسال کشور از اوایل اسفند شروع می
شود که در مرحله نخست در  6دیدار میزبان و در
 6دیدار مهمان خواهیم بود و بعد از صعود تیم،
مسابقات به صورت مجتمع برگزار می شود.وی
از حل مسائل مالی و قرارداد با دو بازیکن مطرح
خبر می دهد که می تواند باعث ثبات تیم شود و
روزهای خوشی را برای فوتسال استان رقم بزند.
وی ابراز امیدواری می کند که بازیکن سازی در
این تیم بتواند پل ارتباطی برای معرفی
بیشتر بــازیــکــنــان اســتــان بــاشــد تا
بتوانند در تیم های قدرتمند کشور
بازی کنند.

