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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سوژه ویژه

رویدادهای ورزشی

راه ناهموار
تارتان

حضور در لیگ برتر کشتی
آزاد ،جام یادگار امام(ره)
تیم شهرداری بجنورد برای حضور در بیستمین دوره
لیگ برتر کشتی آزاد ،جام یادگار امــام(ره) اعالم
آمادگی کرد.بعد از این که سال گذشته تیم اترک
خراسان شمالی در لیگ برتر کشتی آزاد حاضر شد
و به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد ،در جام
باشگاه های جهان با استفاده از شرایط میزبانی سوم
شد و هم اکنون برای فصل جدید لیگ برتر اعالم
آمادگی کرده است.شهرداری بجنورد آمادگی خود
را برای حضور در بیستمین دوره لیگ برتر کشتی
آزاد ،جام یادگار امــام(ره) اعالم کرده است و بدین
ترتیب نماینده خراسان شمالی در این فصل با این
نام در مسابقات حاضر خواهد شد.

کاراته به دنبال کار تیمی

رئیس هیئت کاراته خراسان شمالی از تالش این هیئت
در راستای جلب اعتماد خانواده کاراته و انجام کار تیمی
خبر داد.محمدرضا کیانفر اظهار کرد :خوشحال هستم
که توانستم اعتماد خانواده کاراته استان خراسان
شمالی را جلب کنم.به گفته وی ،مبنای ما در هیئت
کاراته خراسان شمالی ،انجام کار تیمی و بهره مندی
از خرد جمعی است.وی افزود :قرار نیست تصمیمات
کاراته استان انــفــرادی گرفته شــود ،حسن مشورت
گرفتن از بزرگان کاراته این است که به زوایای مثبت
و منفی هر تصمیمی پی می بریم و در نهایت موجب
میشود بهترین تصمیم را برای کاراته استان بگیریم.

تسریع در احداث پیست
تخصصی کاناپولو
وحدانی-رئیس ورزش و جوانان شهرستان اسفراین
از تسریع در احداث پیست تخصصی کاناپولو در این
شهرستان خبر داد«.بهمنیار» در گفت و گو با خبرنگار
ما اظهارکرد :این پیست در استخر  5هزار متری دایی
امــان به زودی احــداث می شــود و بــرای ساخت آن
 20میلیون تومان اعتبار هزینه خواهد شد.به گفته
بهمنیار ،فعال تنها خاستگاه کانوپولو در اسفراین و این
شهرستان محروم از امکانات است و می طلبد مسئوالن
هیئت استان برای تجهیز هیئت شهرستان اقدام کنند.

ورزش

3

سیما وحدانی -سال هاست «پرتاب» ورزش مورد عالقه اش شده و قدمت پرتاب هایش برمی
گردد به  10سال پیش ،وقتی که تازه با این ورزش آشنا شد .حاال این ورزش که بی مهری در تار
و پودش تنیده شده باز هم قهرمانان را سر شوق می آورد تا باری دیگر با نگاه حرفه ای مسئوالن
روزهای بهتری برای پرتابگران که کارنامه پرباری دارند ،رقم بخورد.شاید سال ها آرزوی پیست
تارتان را در سر پروراندن مقدمه ای بود برای تحقق وعده ای که می توانست روزی رویای دویدن
ها و پرتاب ها را در فضای اختصاصی عملی کند .این در حالی است که با تحقق این آرزو دغدغه و
مشکالت بسیاری همراه عالقه مندان به این رشته ورزشی شد و حاال دشواری راه دسترسی باعث
شده گاهی با مشکالت بسیاری به محل تمرین بروند و آن ها را از این رویا دور کند«.آرزو کمالی
نژاد» از پرتابگران خوش آتیه استان است که سال ها در این ماده مقام های بسیاری را کسب کرده
است.وی هر روز  2ساعت تمرین فشرده دارد و زیر نظر یکی از بهترین مربیان پرتاب کشور تمرین
می کند«.کمالی نژاد» که مهم ترین هدف خود را رقابت در میادین بین المللی بیان می کند ،هم
اکنون با تمرینات فشرده ،خود را برای مسابقات پیش کسوتان قهرمانی کشور که  2مهر برگزار
خواهد شد ،آماده می کند.وی همچنین در رقابت های پیش کسوتان در پرتاب دیسک و  2سال
پیاپی در پرتاب وزنه به عنوان قهرمانی دست یافته است.وی از مهم ترین دغدغه های دوومیدانی
کاران استان به دور بودن محل تمرین و نداشتن وسیله رفت و آمد اشاره می کند.به گفته وی،
فضای استادیوم برای پرتابگران دیسک و چکش مناسب نیست و نمی توانند در این مکان تمرین
کنند .برخی قهرمانان کشوری را در این رشته داشتیم که از این ورزش به خاطر نداشتن مکان
تمرین خداحافظی کردند.وی می افزاید :جای دیگری برای ورزشکاران این رشته در نظر گرفته
نشده تا امکان تمرین بیابند.وی که از پرتابگران وزنه است ،شرایط تمرین مناسبی در استادیوم
 19مهر دارد و انتظار وی از مسئوالن فراهم کردن شرایط برای تمرین سایر دوومیدانی کاران و
پرتابگران است تا امکان تمرین بیابند و شرایط برای آن ها فراهم شود.

 IIبزرگ ترین دغدغه

«کمالی نژاد» بزرگ ترین دغدغه دوومیدانی کاران را دسترسی دشوار به استادیوم می داند که
سبب شده تا حدی زمینه بی انگیزگی آن ها فراهم شود.وی که به گفته خود بیشترین تجهیزات
تمرینی اش را عموم ًا از معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش تهیه یا خودش اقدام به
خرید آن ها کرده است ،تصریح می کند :ساعت  17تا  19برای تمرین به ما اختصاص داده شده
است اما اگر سرویس رفت و برگشت نداشته باشیم باید از رفتن انصراف دهیم.

 IIنیاز به حضور مربیان مجرب

به گفته وی ،هم اکنون اکثر دوومیدانی کاران در رشته های مختلف زیر نظر مربی خود در حال
تمرین هستند و هر ماده زیر نظر یک مربی اداره می شود اما در استان به حضور مربیان مجرب
برای فعالیت در حوزه قهرمانی نیاز داریم.وی ضمن تشکر از مربی خودش و مسئوالن هیئت به
خاطر پیگیری های شان برای رونق این ورزش انتظار دارد نگاه مسئوالن ویژه شود.

 IIهدف؛ رقابت های برون مرزی

این پرتابگر مهم ترین هدف خود را رقابت در رویدادهای برون مرزی بیان می کند و این روزها
تمرکز خود را روی این رقابت کشوری گذاشته است تا سهمیه حضور در رویداد جهانی را کسب
کند.وی که از سال  91فعالیت خود را در این رشته آغاز کرده است ،دو سال می شود که به شکل
حرفه ای کار می کند و تنها ترس خود را نداشتن مربی می داند که بارها در گذشته سبب شده
از این ورزش کناره گیری کند.

دوئلکرونا و ورزش
سیما وحدانی
با شیوع ویــروس کرونا و در پی آن ایجاد وقفه
طوالنی مــدت در فعالیت های ورزشــی ،عوارض
فراوانی از نظر روحــی ،روانــی و جسمی متوجه
فعاالن این عرصه شده است.
امــا آن چــه بسیار اهمیت دارد ورزش مــداوم
ورزشکارانی اســت که ســال ها بــرای انتقال آن
تــوســط خــانــواده هــا تــاش شــده بــود و نگرانی
و دلــواپــســی قــهــرمــانــان از افـــت بــدنــی شـــان و
بالتکلیفی ورزشکاران محسوس است.
برخی ورزشکارانی که عالقه مند به حضور در
باشگاه های ورزشی بودند و به نوعی عادت به
ورزش داشتند ،کناره گیری از آن برای شان
عادت شده است و از ادامــه فعالیت ورزشی
در باشگاه ها و اماکن ترس دارند و از سویی
برخی ها به شدت از نرفتن به باشگاه ابراز
دلتنگی می کنند و البته به آن جا مراجعه
نمی کنند.
یکی از بانوان که به گفته خودش  10سالی می
شود در کالس های آمادگی جسمانی ،ایروبیک،
فیتنس و تی آریکس فعالیت داشــتــه ،تعطیلی
باشگاه ها و شیوع ویروس کرونا را بدترین اتفاق
ممکن برای خودش می داند .سال ها تالش کرده
بود تا ورزش جزئی از زندگی روزمــره اش شود
و حاال بعد از ماه ها تعطیلی نگران ادامه فعالیت
اش است.
وی تــرس از نرفتن بــه بــاشــگــاه هــا را موضوع
مهمی می دانــد که در شرایط کنونی بسیاری
از ورزشکاران و عالقه مندان به ورزش را درگیر
کرده است.به گفته وی ،بازگشایی باشگاه ها با

شرایط کنونی چندان مطلوب نیست و می افزاید:
قطعا در این شرایط رفتن به باشگاه همراه با ترس
و رعایت پروتکل هــای بهداشتی سخت است.
داشتن ماسک و استفاده مداوم از مواد ضد عفونی
کننده سختی های بسیاری دارد که عطای ورزش
را به لقایش می بخشم.
یکی دیگر از بانوان می گوید :ورزش روزانه انرژی
مضاعفی برای ما داشت اما متاسفانه حتی برای
یک پیاده روی عمومی نمی تــوان به پــارک ها
مراجعه کرد.

 I Iاثرات ترک ورزش

یک کارشناس ورزش می گوید :ترک ورزش اثرات
سوء بی شماری بر سالمت انسان دارد و تغییرات
خلقی ممکن است نخستین موردی باشد که خود
را نشان می دهد.

یک کارشناس ارشد تربیت
بدنی ،بی نشاطی ،رخوت روانی
و حرکتی ،کاهش میزان توجه و
تمرکز ،افسردگی و اضطراب را
از عوارض مهم ورزش نکردن
دراین ایام می داند
به گفته «ریحانی» ،افزایش فشار خون ،از دست
دادن کنترل قند خون ،تحلیل عضالت ،از دست
دادن استقامت بدن ،اضافه وزن و شکننده شدن

استخوان هــا از عــوامــل مهمی اســت کــه بعد از
سال ها ورزش و ترک آن اتفاق خواهد افتاد.یک
کارشناس ارشد تربیت بدنی ،بی نشاطی ،رخوت
روانــی و حرکتی ،کاهش میزان توجه و تمرکز،
افسردگی و اضطراب را از عــوارض مهم ورزش
نکردن دراین ایام می داند.
به گفته «احــمــدی» ،افــرادی که به شکل منظم
ورزش می کنند سیستم ایمنی و دفاعی بدن
شان در برابر بیماری ها و حتی عفونت ها نسبت
به افرادی که اهل ورزش نیستند ،قوی تر است.
این تحقیقات درخصوص مقاومت باالی افراد اهل
ورزش در برابر ویروس آنفلوانزا به تایید رسیده
اســت و در مــورد کرونا نیز پژوهش شــده که به
مقاومت بدنی باالتری نیاز دارد.
یکی از کارشناسان ورزشی می گوید :کرونا سبب
شده است روند فعالیت های ورزش حرفه ای و
نیمه حرفه ای ،همگانی و تفریحی تحت تاثیر قرار
گیرد.

 I Iافت بدنی ورزشکاران

یکی از مربیان در خصوص افت بدنی ورزشکاران
مــی گــویــد :بــه نــظــر مــی رس ــد اغــلــب مــربــیــان و
ورزشــکــاران حرفه ای نــگــران کاهش آمادگی
جسمانی و افــزایــش وزن هستند ،اضــطــراب و
استرس دارند و از طرفی زنان نگران کم تحرکی،
چاقی وعوارض ناشی از آن هستند.
بــه گفته «ریــحــانــی» ،قرنطینه و خــانــه نشینی
فعاالن ورزشــی و مــردم در حقیقت باعث به هم
خــوردن تعادل و آمادگی جسمانی آن ها شده
و این وضعیت شرایطی را به وجــود آورده است
که ورزشکاران به ویژه قهرمانان و پیش کسوتان
احساس و ابراز دلتنگی می کنند.

