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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

تیراندازان بدون سالح

وحدانی -یکی از تیراندازان تپانچه استان ،نداشتن سالح یا
داشتن و در اختیار ورزشکاران قرار ندادن آن را یک ضعف و
بی توجهی به آن ها دانست«.مریم مبشریان» بر نیاز مبرم به
حضور یک مربی مجرب تاکید کرد که پیش از این حضور یک
مربی مجرب فدراسیون تا حدود زیادی سبب ارتقای سطح
رکوردها شد.وی تیم داری نکردن هیئت را از نقاط ضعف
تیراندازی استان برشمرد و اظهارکرد :متاسفانه مسئوالن
به فکر افزایش رکوردها نیستند و می طلبد از حضور مربیان
سطح باال استفاده شود«.مبشریان» از سویی به تمرینات
مستمر با سالح های معیوب اشــاره کرد که بر رکوردهای
تیراندازان اثر منفی گذاشته است.

بالتکلیفی تا روز قبل از اعزام

وحدانی« -مرتضی احمدی» از دوومیدانی کاران استان،
از مهم ترین دغدغه های دوومیدانی کاران به بالتکلیفی آن
ها تا روز قبل از اعزام به مسابقات اشاره کرد که حامی مالی
پیدا نمی کنند و امکان اعزام شان به سختی فراهم می شود و
همین عامل سبب بی انگیزگی آن ها شده است.
وی اختصاص سالن بدن سازی به دوومیدانی کاران را نقطه
عطفی برای آمادگی آن ها دانست که متأسفانه این سالن
تنها در ساعت هایی خاص به ورزشــکــاران داده می شود و
همین محدودیت سبب شده بسیاری از افراد در باشگاه های
خصوصی ثبت نام کنند و هزینه های بسیاری را متحمل
شوند«.احمدی» افــزود :استعدادهای خوبی در خراسان
شمالی داریم و می طلبد از مربیان مجرب استفاده و امکانات
بیشتری برای قهرمانی ورزشکاران فراهم شود.

مسابقات مجازی کاتا

وحدانی -رئیس هیئت کاراته استان از مسابقات مجازی
کاتای جوانان در بخش بانوان که به مناسبت گرامی داشت
هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان شیروان برگزار شد،
خبر داد.به گفته «کیانفر» در رده سنی جوانان در کمربند
قهوه ای و مشکی جــدول«الــف» ،آیــدا مرصادی ،آذین
نجم آبادی و فاطمه صدیق به ترتیب مقام های نخست
تا سوم را به خود اختصاص دادند.وی افزود :در رده
سنی جوانان در کمربند قهوه ای و مشکی جدول
«ب» ،فاطمه خوش اندام ،صبا علیزاده و زهرا رادمهر
عناوین برتر را به خود اختصاص دادنــد .وی ادامه
داد :در رده سنی جوانان در کمربند بنفش ،تبسم
ایزانلو قهرمان و مرضیه زال شویی نایب قهرمان شد.

ورزش

۵

جدال برای ماندن در رینگ
سیما وحدانی -بوکس غریبانه شروع به
کار کرد و آن هایی در این ورزش ماندند
که برای عشق و عالقه شان در رینگ کم
نیاوردند و نداشتن سالن و امکانات عاملی
نشد برای خداحافظی از این رشته.
«بابک سلماسی» از قدیمی های بوکس
استان  30سالی می شود که در این ورزش
فعالیت می کند.
رقابت هایش در رینگ چشم ها را خیره می
کرد و عکس های چاپ شده اش به دیوار
نصب می شد .او در قامت مربی شاگردان
بــســیــاری را پـــرورش داده اســت کــه این
روزها در کشور حرفی برای گفتن دارند و
قهرمانی های بسیاری را در کارنامه خود به
ثبت رسانده اند.
به گفته وی ،در ابتدا به شدت از فعالیت او
در استان ممانعت می شد و عالقه مندان
بــه ایــن ورزش شــرایــط تمرین مساعدی
نداشتند .از ســال  65فعالیت رسمی
بوکس آغاز و از محدودیت ها کاسته شد.
در آن موقع بوکس وضعیت خوبی نداشت
و عموم ًا تمرینات به خاطر نداشتن سالن
در پیلوت منازل ورزشکاران زیر نظر «جعفر
دلشاد» از مربیان باسابقه استان پیگیری
می شد.
«سلماسی» اظهارمی کند :بعد از فعالیت
فدراسیون و هیئت ها ،به گذراندن دوره
مربیگری و داوری اقدام و از سال 1373
مربیگری در این رشته ورزشی را به صورت
رسمی آغاز کردم.
تیم هــای متعددی به مسابقات پیش از
اســتــان شــدن اعـــزام می
شدند و بعد از آن پر
از خ ــاط ــرات تــلــخ و
شیرین بودند و کام
مربیان و بوکسورها
گــاهــی تــلــخ و گاهی
شیرین می شد.
این مربی با کارنامه به
گذشته بر می گردد،
خاطرات بسیاری
را از ذهنش می
گذراند اما انگار
چــادرنــشــیــنــی
شــــان قــبــل از
مــســابــقــات به
همه خاطرات

دیگر می چربد و این گونه تعریف می کند:
بــرای مسابقات به مشهد تیم اعــزام کرده
بودیم که عالوه بر بوکس در سایر رشته ها
ورزشکاران بسیاری از سراسر کشور حضور
داشتند و با کمبود خوابگاه مواجه شدند،
چادری به تیم استان دادند و آن شب را در
پارک گذراندیم و خاطره به یادماندنی در
ذهن بوکسورها و مربیان باقی ماند.
«ســلــمــاســی» در س ــال  1371قهرمان
خراسان شد .به گفته خودش در آن دوره
اعــزام به رقابت هــای کشوری به سختی
انجام می شد و باید از فیلترهای متعددی
می گذشتند و عموم ًا در مشهد مسابقات
انتخابی برگزار می شد که نبود داور از
بجنورد ناداوری های بسیاری را به همراه
داشت و عموم ًا بوکسورهای مشهد برای
اعزام به رقابت های قهرمانی کشور انتخاب
مــی شدند امــا بــا ایــن وجــود قهرمانی در
خراسان ،قهرمانی کشور ،عضویت در تیم
ملی و قهرمانی نونهاالن کشور رقم خورده
و با استان شدن خراسان شمالی امکان
حضور در رقابت های قهرمانی کشور به
راحتی انجام می شود و ورزشکاران کمتر
برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور
دغدغه دارند.
وی از دیگر دغــدغــه هــای فــعــاالن رشته
بوکس در آن دوره به نداشتن خانه بوکس
و رینگ که از مهم ترین الزامات فعالیت در
این ورزش است ،اشاره می کند.
به گفته ایــن پیش کسوت بوکس استان
داشتن خانه بوکس بسیار حائز اهمیت و
خوشبختانه فضای مناسبی برای فعالیت
بوکسورهای استان تخصیص داده شده
است.
وی رقابت را عامل اساسی پیشرفت این
ورزش می داند و می افزاید :تا زمانی که
بین باشگاه هــا رقــابــت نباشد پیشرفتی
حاصل نخواهد شد ،از سویی باید از داوران
و مربیان حمایت شــود .وی یـــادآور می
شــود :بسیاری از افــراد از فعالیت در این
ورزش انصراف داده اند در حالی که می
شد از ظرفیت های این افراد نهایت بهره
را برد و زمینه را برای پیشرفت این ورزش
مهیا کرد .عالقه فع ً
ال تنها دلیلی است که
بسیاری از مربیان به فعالیت در این ورزش
ادامه می دهند.

تمرینات فصلی ،مشکل بزرگ والیبال ساحلی

تمرین در ساحل کمبودها

سیما وحدانی

زمین های ساحلی شهربازی بجنورد تنها امید
هیئت والیبال اســتــان بــرای برپایی اردوه ــای
تمرینی و میزبانی مسابقات اســت .بارها وعده
فنس کشی ،ساخت جایگاه تماشاگران ،دوش
و رختکن داده شده اما هنوز محقق نشده است
و عموما ساحلی کاران تنها به صورت فصلی می
توانند از این فضا استفاده کنند که البته وجود آن
در استان بسیار مهم و قابل توجه است.

I Iآمادگی تیم استان با وجود محدودیت ها

مسئول کمیته ساحلی هیئت والیبال خراسان
شمالی از آمــادگــی تیم استان بــرای حضور در
رقابت های انتخابی تیم ملی در رده سنی زیر 20
سال خبر می دهد.
به گفته «محمد مهر پور» ،اگر شرایط مساعد باشد
 2تیم از استان اعزام خواهیم کرد و والیبالیست
های استان توانمندی باالیی دارند و با تمرینات
مــحــدودی که داشتند می توانند صاحب مقام
شوند.
وی مشکل والیبال ساحلی استان را تمرینات
فصلی می داند به طوری که تنها  6ماه از سال
امکان تمرین دارند و بعد از آن باید از فضای سالن
ها استفاده وتمرینات شــان را به شکل مستمر
پیگیری کنند.
«مهرپور» با بیان این که ظرفیت باالیی در این
رشــتــه ورزشـــی در اســتــان داریــم ،بــه بــرگــزاری
اردوهــای استعدادیابی با حضور مربی تیم ملی
اشاره می کند و می افزاید :در نظر داریم از مربی
تیم ملی و بازیکنان شاخص ساحلی کشور دعوت
کنیم تا سطح بازیکنان استان ارتقا یابد و زمینه
رشد این ورزش مهیا شود.
وی به  3قهرمانی کشور در رده سنی بزرگ ساالن
اشــاره می کند و می افزاید :مسابقات ساحلی

قهرمانی کشور  3دوره به میزبانی بجنورد و یک
دوره رقابت های تک ستاره نیز در شیروان برگزار
شد ،ضمن این که سال  98میزبانی امیدهای
کشور را بر عهده داشتیم و جزو  4تیم برتر شدیم.

وی تاکید می کند :با فراهم کردن شرایط می توان
میزبانی تورهای تک ستاره ساحلی نوجوانان،
جوانان و بزرگ ساالن را برعهده گرفت.
وی به فعالیت عمده والیبالیست ها در رشته
سالنی اشاره می کند که کمتر رشته ساحلی مورد
اقبال عمومی قــرار می گیرد .بازتاب رسانه ای
والیبال سالنی بیشتر از ساحلی است و در والیبال
سالنی حضور ورزشکاران را در کالس ها شاهد
هستیم.
وی تــاش هیئت را بــرای ارتقای سطح داوران
ساحلی در بخش بانوان و مسابقات بین المللی
که قــرار است در ایــران برگزار شــود ،قابل توجه
می داند و می گوید :باید از ظرفیت های داوران
استان بهره مند شد و بانوان بیشتری کارت داوری
ساحلی داشته باشند تا بتوان در میادین متعدد از
حضور آن ها استفاده کرد.
«مهرپور» ابراز امیدواری می کند :با فراهم کردن
شرایط و زیر ساخت های مناسب و ارتقای سطح
داوران و مربیان ساحلی تب و تــاب ایــن ورزش
در اســتــان دوچــنــدان شــود و شــاهــد درخشش
نمایندگان استان باشیم.

«مهرپور» به رقابت های لیگ برتر ساحلی ،راه
ان ــدازی آن و حضور یک تیم از اســتــان اشــاره و
خاطرنشان مــی کند :ایــن ورزش اگــر بخواهد
پیشرفت کند باید فعالیت ها در  6ماه دوم سال
به نوعی جبران و تعداد زمین های ساحلی بیشتر
شود ،همچنین تعداد مربیان باید افزایش یابد تا
بازیکنان شاخصی را به کشور و تیم ملی معرفی
کنیم.

با فراهم کردن شرایط می توان
میزبانی تورهای تک ستاره
ساحلی نوجوانان ،جوانان و
بزرگ ساالن را برعهده گرفت

 I Iنیاز والیبال ساحلی

وی بر تالش هیئت برای افزایش تعداد داوران و
مربیان استان تاکید می کند و می گوید :نخستین
دوره داوری ساحلی به میزبانی بجنورد برگزار
شد .وی ادامه می دهد :والیبال ساحلی استان
نیازمند برگزاری دوره های متعدد مربیگری و
افزایش تعداد داوران و مربیان مجرب است.
به گفته وی ،خانم «کمالیان» و آقای «کاویانی» از
استان کتاب والیبال ساحلی را تالیف کرده اند.
وی اضافه می کند :دوره بازآموزی داوری والیبال
ساحلی را در پیش داریــم که در بخش بانوان
با توجه به مــدارک شان امکان حضور نخواهیم
داشت زیرا بانوان نیازمند داشتن مدرک داوری
ساحلی هستند.
وی به برگزاری دوره استعدادیابی اشاره می کند
که به خاطر شرایط کرونا هنوز محقق نشده است.
مسئول کمیته ساحلی هیئت والیبال از برگزاری
دوره داوری و مربیگری به منظور توسعه بیشتر این
ورزش و افزایش تعداد داوران و مربیان مجرب در
استان خبر می دهد.

 I Iشرطپیشرفت

