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رویدادهای ورزشی

پنجمی قایقرانی استان
وحدانی -رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی از
کسب رتبه پنجم کشور توسط این هیئت طی ارزیابی
های فدراسیون خبر داد«.هــادی راضیان» اظهار کرد:
امتیازدهی فدراسیون بر مبنای عملکرد هیئت در رشته
های آب های آرام ،روئینگ ،اساللوم ،بادبانی ،کانوپولو،
رفتینگ و دراگــون بوت صورت گرفته است و خراسان
شمالی بعد از تــهــران ،مــازنــدران ،گیالن و بوشهر در
رتبه پنجم کشور قرار گرفت.وی همچنین در خصوص
پیگیری هیئت مبنی بر ایجاد پیست اختصاصی قایقرانی
خاطرنشان کرد :پیگیر هستیم طرح به صورت کامل ارائه
شود که این اقدام به برگزاری جلسات بیشتر برای مصوب
شدن طرح نیاز دارد.
وی همچنین از برگزاری جلسه تنظیم تقویم ورزشی
هیئت قایقرانی خراسان شمالی خبر داد که در این جلسه
در خصوص بررسی مشکالت سال گذشته هیئت و ارائه
راهکار برای رفع آن ها ،ارائه گزارش کمیته استعدادیابی
هیئت استان بــرای دوره جدید استعدادیابی ،برنامه
ریزی برای شروع مجدد تمرینات تیم های قایقرانی بعد
از خروج از وضعیت قرمز کرونا و اجــازه ستاد مبارزه با
کرونای استان ،برنامه ریزی برای میزبانی هر چه بهتر
اردوهای تیم ملی و همچنین مسابقات قهرمانی کشور،
پیگیری آخرین وضعیت احــداث باشگاه قایقرانی در
استان ،راه اندازی سایر رشته های قایقرانی در استان و
تصمیم گیری در خصوص کمیته ها و انتصاب افراد جدید
در آن ها بحث و تبادل نظر شد.

دوره های تئوری مربیگری جودو
وحــدانــی -رئیس هیئت جــودوی خــراســان شمالی از
برگزاری دوره های تئوری مربیگری درجه یک تا  3این
رشته خبر داد«.کوروش خسرویار» اظهارکرد :این دوره
ها به صورت آنالین با همکاری دانشگاه آزاد بجنورد در
حال برگزاری است.به گفته وی ،دوره تئوری درجه 3
از هفته پیش شروع شده و هر دوره  2هفته به طول می
انجامد و  13درس توسط استادان دانشگاه آزاد تدریس
خواهد شد.وی از برگزاری دوره تئوری درجه  2طی هفته
بعد خبر داد که ثبت نام آن در حال انجام است.

بهترین خاطره
استاد «کمالی»
سیما وحدانی -پوشیدن لباس تکواندو
بــرایــم جــذابــیــت وصـــف نــاپــذیــری دارد.
هوگوپوش شدن برایم افتخار بود و بعدها در
قامت مربی ،حرفه ام آموزش تکواندو شد؛
حرفه ای که در آموزش و پرورش نیز رهایش
نکردم و این ورزش را که با من عجین شده،
با شغل ام در هم آمیختم و توانستم تکواندو
را همزمان با تجربیاتم رشد دهم.
از سال  60تکواندو را در تنها سالن شهر،
سالن ملت ،زیر نظر استاد «ارسالن عزیزی»
شــروع ک ــردم .پیش از آن در رشته جــودو
فعالیت داشــتــم امــا آشنا شــدن بــا یکی از
تکواندوکاران مسیر ورزشی ام را عوض کرد
و عالقه مندی ام به ورزش رزمی سبب شد
در این ورزش نیز تجربه کسب کنم .البته
ماندگار شدم و تکواندو ورزش مورد عالقه ام
شد و اکنون بعد از  40سال فعالیت هنوز هم
قصد کناره گیری از آن را ندارم.
استاد «هادی کمالی» از پیش کسوتان نام
آشنای تکواندوی خراسان شمالی دارای
دان  5ایــن رشته اســت و مــدرک داوری و
مربیگری درجه  2این رشته را در کارنامه
خود دارد .او سال ها پیش به عنوان مربی
تیم آمــوزش و پــرورش خــراســان ،تیم های
بسیاری را به مسابقات کشوری اعزام کرد و
بارها تیم هایش در مسابقات صاحب یکی از
سکوها شدند و افتخار آفریدند.
او کــه در تنها ســالــن تــکــوانــدوی اســتــان
تمرینات خود را در این رشته آغاز کرد ،در
قامت مربی شاگردان بسیاری را پرورش داد
و هم اکنون شاگردانش مربیان برجسته ای
شده اند.
وی بجنورد را یکی از قطب های تکواندو می
داند که در رقابت های کشوری تکواندوکاران
بجنورد در ترکیب تیم خراسان به مسابقات
کشوری اعــزام میشدند و همواره صاحب

مــقــام بــودنــد.وی در قــالــب تیم آمـــوزش و
پرورش فعالیت گسترده ای داشته است و
بهترین خاطرات خود را مربوط به قهرمانی
شــاگــردانــش مــی دانــد کــه هــر بــار صاحب
عنوان می شدند برگ زرینی به کارنامه این
مربی افــزوده می شد .استاد «کمالی» در
خصوص بهترین خاطره خود به مسابقات
کشوری خرم آباد اشاره می کند که بازیکن
استان امتیاز کمتری از حریف همدانی خود
داشت و بازی اش سرنوشت تیم را تغییر می
داد که در راند سوم ،مسابقه به نفع بازیکن
استان به پایان رسید و باعث شد امتیاز تیم
باال برود و اعضای این تیم با درخشش خود
تکواندوی استان را اثبات کردند.
استاد «کمالی» که از ابتدای تاسیس استان
به مدت  12سال رئیس هیئت تکواندوی
خــراســان شمالی بــود و ب ــرای ایــن رشته
زحمات زیــادی کشید ،مهم ترین دغدغه
سال های گذشته تکواندو را داشتن سالن
اختصاصی بیان می کند که خوشبختانه به
همت مدیرکل ورزش و جوانان این معضل
برطرف و خانه تکواندو در استان مجهز شد.
وی به هیئت تکواندوی استان اشــاره می
کند کــه ک ــادر ج ــوان و از جنس تکواندو
مدیریت آن را بر عهده دارنــد و می گوید:
در بخش کیوروگی ،پومسه و هان مادانگ
صــاحــب مقام هستیم .اســتــاد «کمالی»
اظهار امیدواری می کند :با حمایت بیشتر
مسئوالن ،رونــق در این رشته
دوچــنــدان شود.
او ورزش را
جــدا از زندگی
و کــــارش نــمــی دانـــد
و معتقد اســت :باید از
تجربیات مربیان باسابقه استان برای ارتقای
سطح تکواندو بهره برد و برای ارتقای این
ورزش مظلوم در استان ،همگی آستین خود
را باال بزنند تا شاهد حضور تکواندوکاران
خراسان شمالی در تیم ملی باشیم.

بالتکلیفیکروناییاستخرها
می شود ،فردی غیرمتخصص با رقم باال در مزایده
شرکت می کند و برنده و بعد از آن اول از همه از
حقوق و بیمه ناجیان و کارکنان استخر کم می
شود.به گفته وی ،حقوق ناجیان غریق طبق ضوابط
فدراسیون نیست ،بیمه نمی شوند و سال ها باید
در فضای مرطوب استخر به فعالیت بپردازند و بعد
از پایان جوانی درآمدی برای بازنشستگی ندارند.
رئیس هیئت نجات غریق خراسان شمالی نیز
مهم ترین دغدغه این روزهای ناجیان را تعطیلی
طوالنی مدت استخرها می داند که از بهمن سال
گذشته زنگ تعطیلی آن ها به صدا درآمده و هنوز
هم امکان بازگشایی شان فراهم نشده ،در حالی
که بسیاری از باشگاه ها و اماکن ورزشی فعالیت
شان را آغاز کرده اند« .فرزاد ارکی» می افزاید:
هیئت به تشکیل صندوق حمایت از منجیان اقدام
کرده است و در حال پیگیری هستیم و امیدواریم
بتوانیم به ناجیان آسیب دیده در این جریان کمک
مالی کنیم.وی با تاکید بر این که در آب به دلیل
وجــود کلر ویــروس و میکروب زنــده نخواهد ماند
و بیرون استخر از باشگاه ها نیز تمیزتر است،

سیما وحدانی -از اواخــر پارسال استخرهای
استان به خاطر کرونا رنگ تعطیلی به خود گرفتند
و هنوز هم انگار قصد ندارند به بازگشایی فکر
کنند .شاید احــواالت ناجیان غریق که سال ها
بدون بیمه و با کمترین حقوق مراقب شناگران و
عالقه مندان به شنا بودند ،چندان برای مسئوالن
اهمیتی ندارد اما بسیاری به این حرفه به عنوان
شغل نگاه می کنند و به آن وابستگی مالی دارند و
از طرفی بار مسئولیت این شغل چنان باالست که
ممکن است ناجیان با یک اتفاق زندگی شان تحت
تاثیر قرار گیرد.بازگشایی اماکن ورزشــی سبب
شــده انتظار ناجیان بــرای بازگشایی استخرها
دوچندان شود و منتظرند بالتکلیفی شان به اتمام
برسد.یکی از ناجیان غریق که از اواخر بهمن بیکار
شده و فعالیتی ندارد ،از مسئوالن استخر گالیه
می کند که امکان بیمه آن ها را فراهم نکردند تا
در ایام تعطیل بتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
ناجی غریقی از نداشتن درآمد و شغلی که بتواند
مخارج زندگی اش را تامین کند ،گالیه می کند و
می گوید :گاهی وقتی استخر به مزایده گذاشته

خواستار بازگشایی استخرها با رعایت پروتکل
های بهداشتی است«.ارکی» با بیان این که حدود
یک سوم ناجیان غریق استخر سرپرست خانوار
هستند ،اظهارمی کند 600 :ناجی غریق در
استان داریم که  170نفر فعال هستند و به عنوان
شغل در این حرفه فعالیت دارند.به گفته وی ،با
ناجیان غریق طبق قانون کارگر و کارفرما رفتار
نمی شود و همیشه در حق آن ها اجحاف می شود.
وی تاکید می کند :ناجیان باید بیمه شوند.

بازگشایی اماکن ورزشی
سبب شده انتظار ناجیان برای
بازگشایی استخرها دوچندان
شود و منتظرند بالتکلیفی شان
به اتمام برسد

«بریمانلو» در انتظار رفع تعلیق

«مـــحـــمـــد مــحــمــدی
بــریــمــانــلــو» جـــودوکـــار
بجنوردی عضو تیم ملی
و تنها امید المپیکی
این رشته در ایران
برای سال 2021
اگرچه سال ها تالش

کرد تا به مهم ترین هدف خود که حضور در
المپیک است دست یابد اما بخت با این
ورزشکار پرمدال یار نبود و به خاطر
تعلیق فــدراســیــون جــودو همچنان
بالتکلیف اســت و ایــن قهرمان می
گوید که ملی پوش بودن را به تغییر تابعیت
و حضور در تیم های اروپایی نمی فروشد.اگر
چه شاید حضور در تیم های باشگاه های اروپایی
درآمــد مالی بسیار خوبی برایش داشته باشد و
اوضاع مالی اش را سروسامان دهد اما تعصب به
کشورش اجازه نداده به پیشنهاد کشورهای ترکیه
و آلمان پاسخ مثبت دهد.این ورزشکار خوش نام و
پرمدال پیش از این هم از تیم های معتبر اروپایی
پیشنهاد داشت که با قدرت پاسخش منفی بود و

اهتزاز پرچم ایران را یک افتخار می داند و تحت
هیچ شرایطی حاضر نیست با رقبای صهیونیستی
بــه ج ــدال بــپــردازد«.بــریــمــانــلــو» مــی گــویــد :اگر
هزاران بار با حریفان صهیونیستی قرار بر مبارزه
باشد قطع ًا از این اقدام صرف نظر خواهم کرد و
بارها طی سالهای اخیر با دست خط خودم در
خصوص تصمیم شخصی خود برای رقابت نکردن
با بازیکنان رژیــم صهیونیستی نامه نگاریهای
بینالمللی انجام دادهام.او از برخی حاشیه ها
در خصوص لژیونر شدن و حضور در باشگاه های
معتبر جهان گالیه می کند و از سویی حضور
در باشگاههای معتبر جهان را از جمله اهداف
هر ورزشــکــاری می دانــد ولــی خودش هیچگاه
حــاضــر نیست کــشــورش را بــه پ ــول بــفــروشــد.

