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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

سوژه ویژه

ورزش

7

اما و اگرهای صعود فوتسال بانوان
به لیگ برتر

اعزام بیلیاردبازان
به رقابت های رنکینگ کشوری

راکت به دستان در رقابت های
چهارجانبه
رئیس هیئت بدمینتون خــراســان شمالی از رقابت های
چهارجانبه خردساالن به میزبانی مشهد خبر داد«.بــرات
وثوق» در گفت و گو با خبرنگار ما زمان برگزاری این مسابقات
را  ۵اسفند بیان و اظهار کرد :این رقابت ها برای استعداد
یابی منطقه ای ویژه بدمینتون بازان پسر در رده سنی زیر ۱۱
و زیر ۱۳سال برگزار می شود.
وی تعداد بدمینتون بازان اعزامی را ۶نفر اعالم کرد که 3
نفر در رده سنی زیر ۱۱سال و ۳نفر در رده سنی زیر ۱۳سال
اعزام می شوند.وی همچنین از رقابت های چهارجانبه آقایان
خبر داد که  ۹اسفند با حضور دو تیم از شیروان و یک تیم از
اسفراین و بجنورد برگزار می شود.به گفته «وثوق» مسابقه
پیشکسوتان آقا نیز ۱۶اسفند به مناسبت روز پدر برای این
رده سنی انجام می شود.

ارتقای سطح دو و میدانی استان

رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی از ارتقای سطح
این رشته در استان خبر داد«.علی اصغر صابری» با بیان این
که در رقابت های بین المللی دوومیدانی امسال تیم اترک
خراسان شمالی نایب قهرمان شد ،اظهار کرد :پیش از این 2
سال پیاپی در رقابت های بین المللی رتبه سوم را در کارنامه
داشتیم و امسال خوشبختانه این رتبه جا به جا شد.به گفته
وی ،امسال در کشور  15مدال داشتیم که  10مدال طال و
بقیه نقره و برنز بودند.
وی امسال را سال پر مدالی بیان کرد که دوومیدانی کاران
توانستند در رقــابــت هــای قهرمانی کشور و بین المللی
خوش بدرخشند.به گفته وی ،تمرینات بانوان فصلی است
و متاسفانه در ماه های سرد سال تمرینات انجام نمی شود و
همین باعث شده آقایان بیش از بانوان مدال آور باشند.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد خراسان شمالی از اعزام نمایندگان بیلیارد استان به رقابت
های رنکینگ کشوری خبر داد« .محسن ابراهیمی» با بیان این که در رقابت های استانی
۱۶نفر با یکدیگر به رقابت پرداختند که تنها ۴ورزشکار جواز حضور در این رقابت کشوری
که در این ماه به میزبانی تهران برگزار می شود به دست آوردند اظهار کرد :مرحله دوم
داوری این رشته ورزشی همین ماه برگزار می شود و از مدرسان فدراسیون برای حضور
در این دوره دعوت به عمل آمده است.
«ابراهیمی» نبود رقیب و حریف تمرینی را از نقاط ضعف این ورزش دانست و معتقد است:
استان نیازمند رقابت با سایر استان هاست تا ورزشکاران بتوانند تجربه کسب کنند ،این
در حالی است که تنها میدان کسب تجربه همین رقابت های کشوری خواهد بود .وی
حضور در این رنکینگ کشوری را امتیازی ذکر کرد که ورزشکاران توانسته اند باری دیگر
گام موثری برای ارتقای سطح خود بردارند.

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان شمالی:

نباید زنگ تفریح تیم ها باشیم
زنگ تفریح سایر تیم ها شدن برای نام استان خوب نیست و از سویی نمی توان به وزنه برداران
تازه کار فشار زیاد برای قهرمانی وارد کرد .رئیس هیئت وزنه برداری خراسان شمالی با بیان
این که پارسال تیم وزنه برداری استان در نخستین حضورش توانست رتبه  ۱۶کشور را از آن
خود کند ،اظهار کرد :امسال نبود بودجه و اعتبار و آماده نبودن وزنه برداران سبب شد از
حضور در رقابت های قهرمانی کشور خودداری کنیم«.حسین محراب»
تاکید کرد :امسال در المپیاد استعداد های برتر و مسابقات شرق
کشور حضور یافتیم و خوشبختانه وزنه برداران استان مستعد
و توانمند هستند.
وی افــزود :برنز المپیاد استعدادهای برتر نشان داد
خراسان شمالی نیز می تواند ظرفیت خوبی در این
ورزش داشته باشد و به طور قطع در سال های آینده
چشم اندازهای توسعه این ورزش قابل توجه خواهد
بــود.وی دیربازده بودن را از ویژگی های خاص وزنه
برداری بیان کرد که در سال های نخست فعالیت نمی
توان از وزنه بردار برای کسب مدال توقع داشت«.محراب»
رتبه سال گذشته وزنه برداری استان را مرهون وزنه برداران
فاروجی که سال ها پیش از تشکیل هیئت فعالیت خود را در این
ورزش آغاز کرده بودند بیان کرد.
به عقیده وی مصرف مکمل و فشار زیاد تمرین برای قهرمانی چندان
برای فعاالن این رشته مناسب نخواهد بود و ضربات جبران ناپذیری به
ورزشکار وارد می شود ،بنابراین گذشت زمان و تمرینات مستمر از مهم
ترین عوامل رونق این ورزش و مدال آوری خواهد بود.

گروه ورزش
دور برگشت لیگ دسته یک فوتسال بانوان در ماه
جاری پیگیری می شود و امید برای کسب جواز
حضور در لیگ برتر بیش از گذشته وجود دارد.
تیم کیمیای اســفــرایــن تنها تیم
استان است که در این لیگ
پا به توپ می شود.
این تیم لیگ دسته
یکی در دور رفت
با  5برد توانست
بــر هــمــه رقــبــای
خـــــــود پــیــشــی
بــگــیــرد و کسب
عـــــنـــــوان ت ــوس ــط
ای ــن تــیــم در مرحله
برگشت دور از انتظار
نیست.
«زهــــرا حــاتــمــی» مــربــی تــیــم کیمیای
اسفراین بیش از  7سال مربیگری این تیم
را بر عهده داشته و دارای مدرک مربیگری
سطح یک آسیاست.
تیم کیمیای اسفراین  3دوره قهرمانی استان
و یک دوره نایب قهرمانی و صعود به مرحله
یک هشتم نهایی را در سال های  93و 94
در کارنامه دارد.

 50 I Iدرصد بازیکنان بومی

به گفته وی ،این تیم در لیگ دسته یک با 50
درصد بازیکنان بومی دور رفت خود را با  5برد
پشت سر گذاشت 8،بازیکن از مشهد 8،نفر از
اسفراین و یک نفر از بجنورد اعضای این تیم را
تشکیل داده اند.
وی با بیان این که دردور رفت  10تا  14بهمن به
میزبانی چالوس تیم کیمیای اسفراین صدرنشین
شد و با  5برد امید استان برای حضور در لیگ برتر
است ،می افزاید :مرحله برگشت این رقابت ها
 16اسفند آغاز و تا  21اسفند به میزبانی زنجان
پیگیری می شود.

 I Iشانس صعود به لیگ برتر

وی سطح آمادگی تیم را باال ارزیابی می کند و
معتقد است :این تیم از شانس های صعود به لیگ
برتر خواهد بود.

 I Iدغدغه نداشتن اسپانسر

به گفته «حاتمی» عمده دغدغه بازیکنان نداشتن
اسپانسر است .تیم با کمک هیئت فوتبال استان
هزینه های زیادی را متحمل شده و نیاز است برای
حضور موفق تر در دور برگشت شاهد درخشش
بیشتر بازیکنان باشیم.
وی برای پشتوانه سازی این تیم ،تقویت تیم های
رده سنی پایه را پیشنهاد می کند زیرا نیاز این
تیم سرمایه گذاری و توجه بیشتر است.
وی از فعالیت دایم تیم در رده سنی پایه خبر می

دهد و برگزاری مسابقات متوالی برای تقویت این
رده سنی را قابل اهمیت بیان می کند.به گفته
وی ،سطح مربیان فوتسال استان قابل قبول
است و از لحاظ دانش فنی دوره های متعددی را
گذرانده اند.

اختصاص زمین برای
احداث خانه کبدی
کورسوی امید کبدی
کاران است

