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سوژه ویژه
گفت و گو با بازیکن بجنوردی لیگ برتر

استعدادهای شکفته
نشده راگبی

یخ مسابقات ورزشی در خراسان شمالی آب شد

عبور توپ ورزش استان از تور کرونا

وحدانی -یخ مسابقات ورزشــی در خراسان شمالی از روز
گذشته آب شد و توپ ورزش استان با برگزاری مسابقات والیبال
ساحلی در بجنورد از تور کرونا عبور کرد.
رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی از رقابت  36تیم
والیبال ساحلی در بجنورد به منظور انتخاب تیم استان برای
حضور در لیگ برتر و گرامی داشت هفته دفاع مقدس خبر
داد«.فــرهــاد قلی زاده» در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان
این که مسابقات در رده سنی بزرگ ساالن و زیر  18سال
برگزار می شود ،اظهارکرد :در رده سنی زیر  18سال 16
تیم و در رده سنی بزرگ ساالن  20تیم به مدت  4روز با
یکدیگر به رقابت می پردازند.به گفته وی ،مسابقات در زمین
های ساحلی شهربازی بجنورد از شنبه آغاز شد و تا اول مهر
پیگیری می شود.وی سطح رقابت ها را از نظر تکنیکی و فنی
باال ارزیابی کرد و افزود :والیبالیست ها طی مدت تعطیلی
سالن ها به طور انفرادی تمرین می کردند و خوشبختانه افت
بدنی و فنی نداشتند و سطح بازی ها نشان داد از آمادگی
بدنی کافی برخوردارند.

مربیدرجهیکبینالمللوالیبالاستانمطرحکرد:

رمز موفقیت ورزشکاران

وحــدانــی -مربی درجــه یــک بین الملل والــیــبــال استان
پشتکار والیبالیست ها و حمایت خانواده ها را رمز موفقیت
ورزشکاران دانست«.طاهره جعفری» اظهارکرد :اگر حمایت
خــانــواده و تــاش «علی اصغر مــجــرد» نــبــود ،قطع ًا بــه این
جایگاه نمی رسید و باید برای رسیدن به اوج قله موفقیت،
ورزشکاران با حمایت خانواده ها و مسئوالن استعدادهای
شان را به رخ بکشند.

افزایش تعداد باشگاه های ورزشی
بانوان

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی
از افزایش دو برابری تعداد باشگاه های ورزشی بانوان در استان
خبر داد«.فرانک سرایی» با بیان این که  49باشگاه ویژه بانوان
در استان فعالیت دارنــد ،افــزود :افزایش تعداد باشگاه های
ورزشی در استان از عوامل افزایش فعالیت ورزشی بانوان است.
وی به حضور  25ورزشکار خانم استان در اردوی تیم های ملی
خبر داد که در رشته های دوچرخه سواری ،اسکیت ،تیراندازی و
هنرهای رزمی فعالیت دارند.
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سیماوحدانی -راگبی خراسان شمالی
بدون فعال بودن هیئت و توجه آن چنانی،
ورزشـــکـــاران شــاخــص و اســتــعــدادهــای
شکفته نشدهای دارد که در کشور حرفی
بــرای گفتن دارن ــد و مــی توانند راگبی
استان را متحول کنند تا عــاوه بر تغییر
نگاه ها به سمت و سوی این ورزش بتوان
قهرمان پروری و از این ورزش المپیکی به
بهترین نحو حمایت کرد.
به غیر از «حامد شریفان» که جزو بازیکنان
تیم ملی و بارها استعداد و توانایی اش را
در این ورزش نشان داده است ،خراسان
شــمــالــی نــیــز مــی تــوانــد راگــبــی کـــاران
مستعدی داشته باشد که استعدادشان
هم اکنون در سایر رشته های ورزشی در
حال هدر رفتن است.
«مهدی اصفهانی» دیگر بازیکن بجنوردی
در تیم لیگ برتری جوانان و بزرگ ساالن
مشهد بوده است.
 3ســال از فعالیت حرفه ای او در رشته
راگــبــی مــی گـــذرد و مــربــی اش حامد
شــریــفــان ،بــــوده و بــاعــث شـــده اس ــت،
استعدادش در این ورزش کشف و به تیم
های مشهدی معرفی شود.
وی همراه شریفان ،مربی اش به مشهد
رفت ،از نزدیک بازی ورزشکاران راگبی را
تماشا کرد و عالقه مند به این ورزش و بعد
از مدتی استعدادش مشهود شد و مسیر
ورزشی اش تغییر کرد.
وی در لیگ برتر همراه تیم مشهد به عنوان
چهارمی می رسد و در تیم های جوانان و
بزرگ ساالن مشهد در لیگ برتر فعالیت
خود را در این ورزش ادامه می دهد.
«اصــفــهــانــی» بــه تمرینات مختصر این
روزهــای کرونایی اشــاره می کند که تنها
بــرای حفظ آمادگی و جلوگیری از افت
بدنی انجام می شود.
مهم ترین هدف این بازیکن لیگ برتری
پوشیدن پیراهن تیم ملی است و می گوید:
برای رسیدن به این سطح تمام تالش خود
را خواهد کرد.
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ورزش

انتظار برای افتتاح پیست موتورسواری

موتورسواران پشت چراغ قرمز
سیما وحدانی

وی به آسیب دیدگی ها در راگبی اشاره
می کند و می افزاید :بستگی به نوع بازی
و پستی که در آن قــرار دارنــد ،آسیب ها
متفاوت است و خود بازیکن می تواند مانع
از آسیب خود و دیگران شود«.اصفهانی»
در پاسخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا راگبی
ورزش خشنی است؟ اظهار می کند :این
ورزش پر خطر اســت امــا خشن نیست،
بازیکنان باید بــرای پیشگیری از خطر،
بازی را مدیریت کنند.
ایــن بازیکن سرعتی مــی گــویــد :کشتی
گــیــران و دون ــدگ ــان در پــســت هــای
مختلف ایــن ورزش موفق ترند و
بسیاری از ایــن ورزشــکــاران در
رشته های کشتی و دوومیدانی
حرفی بــرای گفتن ندارند امــا با
پرورش و تقویت استعدادهای شان
می توانند راگبی بازان مستعد ،توانمند و
شناخته شده ای شوند.
وی ورزشکاران مستعد استان را دارای
قابلیت بــرای حضور در لیگ برتر می
دانـــد و مــی افــزایــد :خــراســان شمالی
استعدادهای بسیاری در این رشته دارد
که با  2سال تمرین و حمایت می توانند
در لیگ برتر حضور یابند و مقدمات
حضور در تیم ملی را برای خودشان
فراهم کنند.
بــه گفته «اصــفــهــانــی» ای ــن ورزش
المپیکی به حمایت و توجه نیاز دارد تا
همچون سایر استان ها ،خراسان شمالی
بازیکنان توانمند خــود را بــه تیم ملی
معرفی و مقدمات را برای رقابت های
برون مرزی فراهم کند.
وی بر لــزوم تبلیغات بیشتر و حمایت
های پر رنگ تر از این ورزش تاکید می
کند و می افزاید :خراسان شمالی به
طور قطع با نگاه مهربان مسئوالن در
رشته های جدید موفق تر خواهد بود و
امیدواریم در سال های آینده بتوانیم ملی
پوشان بیشتری را در این رشته ورزشی
داشته باشیم.
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مــوتــورســواری هیجانش توصیف نشدنی است
و همه آن هایی که بــرای فعالیت در ایــن رشته
ورزشی هزینه های بسیاری کردند و اجازه خروج
موتورهای شان از پارکینگ منزل را نداشتند،
خــوب مــی فهمند بلوکه کــردن سرمایه هــا چه
معنایی دارد و منتظرند تا شاید بتوانند روزها یا
حتی ساعت ها اجــازه روشــن کردن
موتورشان را در شهر یا بیرون از شهر
داشته باشند.
پیش از ای ــن پنج شنبه و جمعه
موتورهای مسابقه اجــازه تردد
در شهر را داشتند اما مدت
هاست دیگر ایــن مجوز
هم وجود ندارد و باید
موتورها گرد و خاک
بخورند.

 IIمانعی برای تحقق آرزوها

«پدیداران» از موتورسواران با سابقه استان 20
سالی می شود که به شکل حرفه ای این ورزش
را دنبال می کند و عالقه وصــف نشدنی او به
موتورسواری باعث شده هزینه بسیاری را صرف
خرید موتور کند اما نداشتن پیست مانعی برای
تحقق آرزوهایش بوده که پیش از این با حضور در
سایر استان ها و تمرین در پیست آن ها تا حدی به
رویاهایش رنگ و لعاب داده است.
این موتورسوار با سابقه می گوید :از  9سالگی
به ایــن ورزش رو آوردم و هم اکنون  20سالی
می شــود که به شکل حرفه ای در ایــن ورزش
فعالیت دارم .وی تصریح می کند :نداشتن پیست
اختصاصی هــمــواره سبب شــده مــوتــورســواران
استان به پیست استان های مجاور بروند و انرژی
خود را تخلیه کنند.وی امکانات ضعیف ،پر هزینه
بودن این ورزش ،لوازم جانبی کمیاب و گرانی
مــوتــورهــای مسابقه را از مشکالت پیش روی
موتورسواران می داند.
به گفته «پــدیــداران» ،این ورزش برای پیشرفت
همکاری مسئوالن را می طلبد .وی ادامــه می
دهد :تردد با موتورهای مسابقه در شهر و بیرون
از شهر ممنوع اســت و از سویی پیست مسابقه
نــداریــم و بسیاری از مــوتــورســواران اســتــان که
توانمندی مقام آوری را در کشور داشتند ،به
فروش موتورهای شان اقدام کردند در حالی که
این ورزش می توانست در جایگاه های برتر نام
خراسان شمالی را مطرح کند.وی ابراز امیدواری
می کند :با اقداماتی که برای ساخت پیست در
حال انجام است ،تحولی در این ورزش رقم بخورد
و موتورسواران بتوانند به رویاهای خود تحقق
ببخشند.

 IIدغدغهموتورسواران

وی خواسته و دغدغه مــوتــورســواران استان را
بسترسازی ایــن ورزش ب ــرای تخلیه انـــرژی و
هیجان شان می دانــد و می گوید :داشتن یک
فضای اختصاصی این ورزش را متحول خواهد
کــرد .ورزشــکــاران استان شــور و شــوق فراوانی
تمرین دارند و با افتتاح پیست
بـــــــرای

می توانند رویای سال های دور خود را به واقعیت
تبدیل کنند.
«پدیداران» این ورزش را نیازمند حمایت مسئوالن
می داند و می افزاید :استان مقام نخست کشوری
را داشــت و هستند موتور سوارانی که در رشته
های مختلف این ورزش حرفی برای گفتن دارند.
وی تاکید می کند :موتور ســواری نیاز به حامی
مالی ندارد و تنها حمایت های قانونی می تواند
این ورزش را از خانه نشینی خارج کند.

 IIتنها دلخوشی موتورسواران

وی به دوره ای اشاره می کند که روزهایی برای
فعالیت و تــردد موتورها اختصاص داده شد و
اضافه می کند :در ایــن دوره بهترین موتورها
توسط موتورسواران و عالقه مندان به این ورزش
خــریــداری شد امــا بعد از مدتی اجــازه فعالیت
ندادند و موتورها در خانه خاک خوردند و تنها
دلخوشی موتورسواران پاک کردن گرد و غبار
موتورهای شان بــود.وی به پیست ارکــان و بش
قارداش اشاره می کند که خود موتورسواران به
ساخت آن با هزینه های شخصی اقدام کردند اما
از آن ها گرفته شد.وی ابراز امیدواری می کند :با
راه اندازی پیست موتورسواری بتوان دوباره آتش
هیجان ،شور و شوق را در این ورزش روشن کرد.

IIراه اندازی پیست موتورسواری طی پاییز

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی خراسان
شمالی که خود از جنس این رشته ورزشی است و
موتورسواران به حضور وی و تحول در این ورزش
امیدوار هستند ،از راه اندازی پیست موتورسواری
طی پاییز امسال خبر می دهد«.احمدی» اظهار می
کند 6 :هکتار زمین برای  3رشته کــراس ،تریل و
آفرود در مجموعه ورزشی  19مهر بجنورد به هیئت
اختصاص یافته است و هر کدام از این  3رشته حدود
 2هکتار زمین اختصاصی خواهند داشت و مقدمات
شروع فعالیت های رشته کراس به زودی استارت
می خــورد.وی نــداشــتــن بستر مناسب به منظور
فعالیت و مجوز برای تردد موتورسواران را از مهم
ترین دغدغه های هیئت می داند و از مسئوالن می
خواهد :در راستای رفع مشکالت این ورزشکاران که
به حمایت نیاز دارند ،اقدامی انجام دهند.

