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سوژه ویژه

پایان لیگ بسکتبال نوجوانان

وحدانی -رئیس هیئت بسکتبال خراسان شمالی از پایان
رقابت هــای لیگ نوجوانان استان ،یادبود سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی خبر داد.به گفته «مهدی غفوریان» در
این لیگ  7تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان ،تیم
پسران طالیی آشخانه اول و تیم ماهان  2دوم شد و اندوان
بجنورد در جایگاه سوم ایستاد.وی افزود :دور اول و دوم این
مسابقات قبل از کرونا آغاز شده بود که با تعطیلی باشگاه ها
فینال برگزار نشد و بعد از ماه ها تعطیلی با برگزاری چند
دیدار برترین های بسکتبال استان معرفی شدند.وی تاکید
کرد :فینال مسابقات با تمهیدات الزم و رعایت پروتکل های
بهداشتی برگزار شد.

اماکن ورزشی ،بدون درآمد

معاون توسعه ورزش استان از تعطیلی اماکن ورزشی و حذف
درآمدهای این اماکن در  6ماه نخست امسال خبر داد«.محمد
بروحی» با بیان این که پارسال از همین محل در این مدت 5
میلیارد تومان درآمد داشتیم ،افزود :شیوع این ویروس نه تنها به
باشگاه داران بلکه به اداره کل ورزش نیز ضربه زده و درآمدهای
حاصل از این اماکن را به صفر رسانده است.

رقابت های کشوری برای والیبال
ساحلی
وحدانی -رئیس کمیته والیبال ساحلی هیئت والیبال
استان از اعزام  2تیم والیبال ساحلی به رقابت های قهرمانی
زیر  20سال کشور خبر داد.به گفته «مهدی مهرپور» تمرینات
در حالی آغــاز شــده اســت کــه تیم اســتــان  10آبــان راهــی
مسابقات خواهد شد و ممکن است آمادگی چندانی طی این
مدت کسب نکرده باشد.

مسابقه ای برای کمانداران

رئیس هیئت تیراندازی با کمان اسفراین از برگزاری رقابت
های تیراندازی با کمان ( ۱۰و ۱۸متر بخش ریکرو) در سالن
ژیمناستیکمجموعهورزشیجهانپهلوانتختیاینشهرستان
خبر داد.به گفته «مهدی قویدل»« ،نیما نصرآبادی»« ،خشایار
حاتمی» و «محمد محمدی» به عنوان نفرات برتر ماده  ۱۰متر
آقایان و «یگانه کهنسال»« ،فاطمه میالنلویی» و «مریم نوری» به
عنوان نفرات برتر ماده  ۱۰متر بانوان معرفی شدند.وی اضافه
کرد« :سیدمحمد هاشمی» و «یگانه لعل جنگی» عنوان برتر ماده
 ۱۸متر را به خود اختصاص دادند.

پاورلیفتینگ ،پرهزینه و بی حامی
سیما وحدانی-پاورلیفتینگ سال هاست که در استان بدون سر و صدا ورزشکاران
بسیاری را به خود جذب کرده و پاورلیفتینگ کاران بی حاشیه به محض پیدا کردن یک
سالن مناسب بدن سازی تمرینات خود را از سر می گیرند .این ورزش قدرتی و پرهزینه به
مکان اختصاصی برای تمرین به همراه تجهیزاتی مجزا از بدن سازی نیاز دارد و می طلبد
به قهرمانان استان که در کشور نیز حرفی برای گفتن دارند ،بیشتر بها داده شود.
«رضا ریحانی» که مدال طالی کشور در این رشته ورزشی به همراه مچ اندازی را دارد
به تازگی پس از تایید رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ جهانی ،به عنوان مسئول اتحادیه
جهانی پاور لیفتینگ  Gbfو Gpfدرخراسان شمالی منصوب شد.
او از مهم ترین برنامه های پیش روی خود به کسب رتبه در مسابقات جهانی ترکیه اشاره
می کند که امید به کسب مدال دارد و می گوید :در  2ماه آینده اعزام ها انجام خواهد شد
و تعداد بسیاری از ورزشکاران استان نیز اعزام می شوند و امید به کسب مدال در این
مسابقات جهانی دارند.
وی وضعیت پاورلیفتینگ در استان را با توجه به پیشرفت باالی ورزشکاران قابل توجه می
داند و معتقد است که این ورزش امکان رشد بسیاری دارد و با فراهم کردن حداقل ها می
توان مدال های بسیاری در کشور و جهان کسب کرد.
«ریحانی» از ابراز نارضایتی برخی باشگاه داران بدن سازی به خاطر فعالیت پاورلیفتینگ
کاران در باشگاه و آسیب هایی که به وزنه و هالترها وارد می شود خبر می دهد که همواره
دغدغه فعاالن این رشته ورزشی است تا جای مناسبی برای تمرین اختصاصی داشته
باشند.
به گفته وی ،این ورزش پرهزینه و عموم ًا در باشگاه های بدن ســازی بساط تمرین
پاورلیفتینگ کاران مهیاست و کمیته پاورلیفتینگ استان نیز تجهیزاتی نظیر هالتر و وزنه
دارد اما برای تمرین نمی توان از این ابزارها استفاده کرد .وی تاکید می کند :اگر فضای
ورزشی مناسبی داشته باشیم قطع ًا زمینه تمرینات فعاالن پرافتخار و مدال آور استان نیز
بیشتر مهیا می شود.
وی که در رشته مچ اندازی دست چپ و راست نیز قهرمانی کشور را در کارنامه خود دارد،
ابراز امیدواری می کند :با این تعداد عالقه مند در این ورزش و حمایت مسئوالن بتوان
مدال های بیشتری کسب و زمینه رشد این ورزش را در استان مهیا کرد.
به گفته وی ،مردم اغلب بدن سازی و پاورلیفتینگ را یکی میدانند اما این  2با یکدیگر
تفاوت عمده ای دارنــد و آن هم در نــوع تمرینات اســت ،ضمن ایــن که فرم بدنی که
میخواهید به آن برسید هم در این  2رشته متفاوت است.
«ریحانی» با بیان این که پاورلیفتینگ بر قدرت و توانایی باال بردن سنگینترین وزنهها
تمرکز دارد و معمو ًال ورزشکاران این رشته عالقه دارند قدرت شان با یکدیگر مقایسه شود،
می افزاید :رژیم غذایی در این رشته بر حجمگیری و خشککردن تمرکز ندارد زیرا اندازه
عضالت در این رشته اهمیتی ندارد.

نگاه سرد خانواده ها به بدمینتون
سیما وحدانی
این روزها کرونا تمام ورزش ها را درگیر کرده است
و ورزشکاران بیشتر رشته ها دغدغه رفتن به سالن
یا نرفتن شان را دارنــد .در این روزهــا بدمینتون
بازان توپ و راکت های خود را رها نکرده اند .اگر
چه در تمام شهرستان ها خط کشی در پارک ها
انجام نشده است اما بجنورد و شیروان شرایط
مساعدی در این زمینه دارند و خط کشی در پارک
ها عملی شده است و می طلبد برای پیشگیری از
تعطیلی طوالنی تمرینات ،امکان تمرین در پارک
ها و اماکن آزاد فراهم شود تا مثل انصراف تیم از
لیگ دسته یک ،شاهد کناره گیری از لیگ های
مطرح کشور نباشیم.
استقبال از سالن بدمینتون با یک سوم جمعیت
به تازگی شــروع شده است با این حــال ،چندان
خانواده ها برای حضور فرزندان شان در سالن
اعتماد ندارند ،اگرچه رعایت پروتکل ها مطلوب
است.
تعدادی از بدمینتون بازان که هنوز بساط توپ و
راکت های شان در پارک ها به راه است انتظار
دارند شرایط برای حضور ورزشکاران در فضای
آزاد مهیا شود تا از تمرینات دور نباشند و آمادگی
بدنی شان حفظ شود.
یکی از بدمینتون بــازان استان تعطیلی  5ماهه
بدمینتون را عامل انــصــراف تیم از لیگ دسته
یک می داند که می توان تمرینات را در فضای
آزاد پیگیری کرد .وی می گوید :تمام استان ها
تمرین داشتند اما برای خراسان شمالی به خاطر
نداشتن شرایط تمرین و آمادگی ،امکان حضور
فراهم نشد.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی هم با
بیان این که کالس ها به تازگی آغاز و  2کالس
برای خانم ها و  2کالس برای آقایان با یک سوم

جمعیت در نظر گرفته شــده اســت ،می افزاید:
تعطیلی  6ماهه تمرینات تیم سبب شد از لیگ
دسته یک انصراف دهیم؛ تیم از آمادگی الزم
برخوردار نبود و همین امر سبب انصراف استان
شد« .بــرات وثــوق» اضافه می کند :استقبال از
سالن بدمینتون ضعیف است و هنوز خانواده ها
برای تمرین فرزندان شان اعتماد نکرده اند .وی
ادامه می دهد :باید برای لیگ دسته یک میزبان
می شدیم که شرایط مهیا نبود و مسابقات به شکل
رفت و برگشت پیگیری می شد و وضعیت استان
برای برگزاری این میزبانی چندان مطلوب به نظر
نمی رسید.
به گفته وی ،هم اکنون تنها دوره های آموزشی و
ارتقای مربیگری برگزار می شود.
وی به استعدادیابی بدمینتون بازان اشاره و تاکید
می کند :معرفی برترین ها به فدراسیون در دستور
کار قرار دارد و بهترین های استان شناسایی و به
فدراسیون معرفی می شوند.
«وثوق» به نونهاالن مستعد خراسان شمالی اشاره
می کند که امیدهای استان هستند و می گوید:
امیدواریم بتوانیم شاهد رشد این ورزش در استان
باشیم و قهرمانی های نونهاالن در رقابت های
مطرح کشوری رقم بخورد.
وی می افزاید :پارسال  2بدمینتون باز نونهال
استان برای حضور در رقابت های غرب آسیا جزو
 8نفر برتر بودند که حذف شدند و در استعدادهای
برتر نیز «یاسمن برزگران» در رده سنی نوجوانان
در اردوهای تیم ملی حضور یافت و در رده سنی
پایه نیز ورزشــکــاران استان همواره در میادین
مختلف خوش درخشیده اند.
وی تغییر رتبه هیئت بدمینتون استان از 15
به  7کشور را حاصل قهرمانی هــای پی در پی
ورزش ــک ــاران مــی دان ــد کــه در ارتــقــای شاخص
ارزیابی هیئت استان تاثیرگذار بود و بازیکنان

شاخص استان توانستند این ارتقای رتبه را رقم
بزنند«.وثوق» به خط کشی و تجهیز زمین زندان
های بجنورد و شیروان اشاره می کند و یادآور می
شود :در شهرستان بجنورد  2زمین تجهیز شده اما
تجهیز زمین شیروان هنوز انجام نشده است.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی برگزاری
رقابت های بدمینتون کارکنان ورزش و جوانان
را از مهم ترین برنامه های پیش روی هیئت بیان
می کند.
وی می افزاید :ارتقا در سطح مربیان استان نیز
از دیگر برنامه های مهم این هیئت به شمار می
رود ،ضمن این که یکی از مربیان خانم استان،
دوره روان شناسی ورزشی در کرونا را می گذراند
و می تواند در این ایام به ورزشکاران کمک قابل
توجهی کند.
وی استعدادیابی بازیکنان مستعد و نوآموزان را
بسیار حائز اهمیت می داند که تا  8آبان فرصت
دارند اسامی را به فدراسیون اعالم و برترین ها
را معرفی کنند.وی خاطرنشان می کند :تعداد و
شرایط سالن متناسب با استانداردهاست و جای
نگرانی بــرای خانواده ها نیست و امیدواریم با
اعتماد مجدد آن ها شاهد پویایی مجدد کالس ها
باشیم و ورزشکاران مستعد استان را شناسایی و
تقویت کنیم.

استقبال از سالن بدمینتون
ضعیف است و هنوز
خانواده ها برای تمرین
فرزندانشان اعتماد نکرده اند

