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شلیک
توپ های رنگی

 پینتبال از ورزش های ه
مگانی و مفرحی که در
خانوادگی و د
سال های اخیر باب
وستانه می توان ساعت
ستان
های دلچسبی را
با یکدیگر سپری
مورد استقبال قرار
نگرفته و شاید مهم ترین
ست.با
دلیل
آن
این
هم
نا
حال
این
شناخته
ورزش،
چیزی بیشتر از «بنگ
لبته تاکتیک و
بنگ» دارد که بچه ها
تجهیزات و سالح
هم وجود دارد و هر
ک نکته خاص در
زمین
یک از این مولفه ها
بد
هد.تنها
مربی خانم پینت
اظهار می
بال استان در گفت
کند :پینت بال در
استان شناخته نشده
رزش اقدام
و نیاز است بیشتر
شود«.عفت کالته»
 14سال است که
ارد و 3
مدرک مربیگری
سال پی در پی نیز
مربی برتر و فعال بوده
نت بال به
است .او بعد از کسب
عنوان نایب رئیس
کمیته پینت بال
استان
ینت بال
زیر
معرفی
م
شد.به
جموعه یکی از
ورزش های همگانی
است و در
فضای
باز
است .این ورزش
و
با
شلیک
گلوله های رنگی
ی آن می
انجام می شود و
افزاید.وی با اشاره
به زمین پینت بال
اری از
تاکید می کند :زمین
موانع طبیعی و م
صنوعی است و درآن سن
ن در پشت
گرهایی وجود دارد
این سنگرها بازی
را شروع می کنند.
یبIکمتر

ورزش را
حائز اهمیت می
داند و اظهار می
ین
کند :پینت بال یک
خاصی برخوردار است
و افراد با پوشیدن
وانند
لباس های مناسب،
از این بازی لذت
ببرند ،گلوله های
ولی اگر
رنگی مهلک نیستند
فاصله
رعایت
نشود و اشخاص
نگیرند
قوانین بازی را جدی
امکان
آسیب
جزئی وجود
دارد ولی بازهم به
خاطر جذابیتی
که این بازی دارد
این مورد به چشم
نمی آی
ــد.وی از زحمات
سرهنگ اســدی از پیش
کسوتان و ا
ستادان برجسته پینت
بال در خراسان
شمالی تقدیر
می کند و می افـ
ـزایــد :تنها باشگاه
مجوزدار زیر نظر
مربیان این رشته
ورزشی در دهکده
مقاومت بسیج
است
و خوشبختانه
نیت
رعایت اصول ایمنی و
خانواده مورد توجه
قرار گرفته است.
Iپ

ینتIبالI،شط
رنجIزندهIدرIجهان

ی
افزاید :حدود 15
سال است که پینت
بال به طور رسمی
می شود و  5سال
است که به کمیته
بین المللی المپیک
شده تا در بازی های
المپیک به عنوان
ورزشی جدید وارد
از پینت بال به
عنوان شطرنج زنده در
جهان نام برده می
شود.به گفته
وی ،اگر یک تازه
وارد
هستید ،ای ــده خوبی
اس ــت
کــه لــــوازم خ ــود را
اجــــاره
کنید تــا ببینید
ایــن
ورزش
را دوســت
داریــد
یا
ن
ـ
ـه.
اکنون
3
چــیــز
وجــــود دارد که
شما
باید با آن ها بازی
کــنــیــد؛مـ
ـهــمــات ،ســــالح و
لوازم محافظ.
مهمات پینت بال
شامل گوی هایی
سبک است که با
رنگ
محلول در آب و
با
غشای نازکی از
ژالتین پ
وشانده شده است.
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ای
ستگاه هایی برای
ورزشصبحگاهی

ورزش

سیماIوحدانی

ورزش
کردن آن هم در صبح
زود ،حال و هوای
انسان را
تغییر می دهد .انرژی
و حال خوش گام
های
سریع و صدای ضربان
قلب و نفس هایی که
در دویدن ها
به شماره می افتد
این روزها با کرونا
عجین شده
و مردم در رفتن و
نرفتن های شان
تردید
دارند و دل شان می
خواهد زمان برگردد
به چند
ماه
پیش،
وقتی همه
چیز عــادی بود و
حال ورزش
کمی خوب تر به
نظر می رسید.به
گفته رئیس هیئت
ورزش
های
ه
مگانی خراسان
شمالی ا
یستگاه های ورزش
صبحگاهی افزایش
یافته و به
 11مــورد رسیده
است و سعی شده
تعدادشان در
تمام پارک های
د
استان به منظور
سترسی عموم به اماکن
ورزشی بیشتر شود که
این
موضوع
هنوز
تبلیغ نمی
ا
شود و گاهی همه
طالعی از برپایی این
برنامه ورزشی ندارند.
I Iا

ستقبالIازIایستگاهIهایI
ورزشIصبحگاهی
یکی از مربیان

ورزش صب
حگاهی در گفت و گو با
خبرنگار ما
اظهار خوشحالی
می کند از حضور و
استقبال
بانوانی که صبح ها
برای ورزش به پارک
می آیند و
یک ساعت تمرین
مفید و تحرک بدنی
دارند.مریم
دشتیانی تصریح
می کند :امسال
متاسفانه اجازه ت
بلیغات
ن
داشتیم و نتوانستیم
بنری در
پارک ها برای این
موضوع نصب کنیم و
همین امر
باعث شده بسیاری
از بانوان اطالعی
از
وجود این ایستگاه
ها نداشته باشند.

به
پارک می آیند تا
کمی تحرک داشته
مانع از بی
باشند و ورزش
تحرکی و ابتالی
های صبحگاهی ا
خود به بیماری های
ستقبال خوبی میشود
دیگر شــون
در حالی که ت
ــد.وی به تاثیر ا
بلیغات خاصی در
یستگاه هــای ورزش
این زمینه صورت
صبحگاهی
نگرفته است.
یا همان سالمت
اشاره
می
کند
که وی می
سبب شده بسیاری
افزاید :عموم مردم
از بانوان استقبال
تمرین در باشگاه ها
کنند و یک را در
ساعت تمرین ورزشی
شرایط کرونایی نمی پ
مفید داشته باشند.
سندند و به پارک و
فضاهای
آزاد برای پیاده روی
مراجعه می کنند.
وی استفاده
از ماسک و مواد
و
ضدعفونی کننده
داشتن
یک
بطری
آب ب ـ
ایس
ـرای انجام تمرینات
صبحگاهی را
تگاه های ورزش
توصیه می کند و
از سویی به عالقه
مندان به
صبحگاهی
ورزش صبحگاهی
هشدار می دهد که
افزایش یافته و به
با معده
خالی به ورزش نپردا
 11مورد ر
زند.وی اظهار می
کند :روزانه
 45دقیقه تمرین
سیده است و سعی
و
ورزشی کافی است
در
این
شده تعداد
مدت عموم ًا تمریناتی
انجام می شود که
شان در تمام پارک
برای تمام
سنین مفید است.
های ا

ستان به
منظور دسترسی
عموم به اماکن ور

 I Iمحرو
میتIپارکIهاIازI
فضایIاختصاصیI
برایIپیادهIروی

زشی بیشتر
انیسه مه
پیکران دیگر مربی
 I Iلز
که  4سال است در
شود
ومIرعایتIپروتکلI
یکی از پارک
های استان به مر
هایIبهداشتیIبرایI
بیگری می پردازد،
به اخ
ورزشIدرIپارکIها
تصاص فضایی مناسب
د
برای ورزش بانوان
به گفته وی،
و پیاده
شتیانی بر لزوم رعایت
کسانی که روزانه
روی اشــاره می کند
پروتکل های بهداشتی
بــرای
در این تمرینات
حضور
که پــارک ها از این
استان
ورزش در پــارک ها
می یابند نیازی به
داردها محرومند و این
تاکید می کند و می
باشگاه ندارند و می
گوید :تمام ورز
توانند از
مورد می تواند به ضرر
خ
ـ
افرادی
ـدم
ـ
شکاران
ـات
باشد
که
ماسک
ورزش
ـ
برای پیاده
ـی رایــگــان ب
دارند و با رعایت
روی و تمرین به پارک
ــرخــوردار ها
فاصله قانونی ورزش
شوند .کیفیت ت
می
کن
مرینات
مراجعه می کنند.
نیز
ند.وی
ً
با
تقریبا در
بیان این
که به
ها
تمام پارک وی ا
خاطر شیوع کرونا ا
باالست و مربیان
ستقبال بــانــوان از ا
ستقبال از باشگاه ها
ورزش های اصولی را
تمام
یستگاه ورزش های
بسیار کم شده و ت
برای صبحگاهی
قشرها ارائه می کنند.
عدادی از باشگاه ها اص ً
را بــاال بیان می
ال ثبت
نامی
وی می
کند و می افزاید:
خوشبختانه
ندارند ،اظهار می کند:
افزاید :در این ا
امسال نیز با وجود
خوشبختانه مردم
یستگاه ها انــواع
صبح
تبلیغات محدود،
تمرینات آ
دوها ،همچون
زود برای ورزش به
مادگی جسمانی،
سابق ورزش صب
پارک ها می آیند و با
رعایت
نرمش ،کشش و
...
پروتکل
حگاهی داشتیم.وی
انجام
عمده
های
می
به
افرادی
داشتی
شود و افراد برای
را که برای ورزش
ورزش می کنند.
ها
وی می افزاید:
به پارک می آیند
ورزش به پارک در
مراجعه
این
رده
می
مردم
سنی
کنن
سال
35
سال به باال
ها در باشگاه ها
در
د.الهام یــاوری دیگر
بیان می کند و می
مربی افزاید:
رشته های متعدد
ایستگاه سالمت
طی
ورزش
است
سال
که
می
از
ا
های
اخیر
کردند و حاال
ستقبال باالی
از ایــن ا
فرهنگ سازی برای
بانوان ورزش های
یستگاه خبر می
پارکی انجام شده و
دهد.به گفته وی ،از
بانوان راحت تر به
ورزش می پردازند.

آفتاب فردا ۵:۳۲

بنا بر تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا صورت گرفت؛

تعطیلی سینماهای استان
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