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رشته کمتر دیده شده
وحـــدانـــی -رئــیــس هیئت شــمــشــیــربــازی خ ــراس ــان شمالی،
شمشیربازی را ورزشــی جــذاب که کمتر دیــده شــده ،معرفی
کرد«.مجید فرهادی» با بیان این که شمشیربازی از جذابیت های
وصف ناپذیری برخوردار است ،از مهم ترین عواملی که سبب شده
رشدی نداشته باشد تبلیغات محدود و شناخت کم عموم ذکر کرد.
به گفته وی ،اقدامات گسترده ای برای معرفی این ورزش صورت
گرفته و می طلبد بیشتر در همایش ها و برنامه های متعدد برای
معرفی آن اقدام شود.وی حریف تمرینی نداشتن شمشیربازان و
بازیکن کمتر را از عواملی ذکر کرد که سبب شده چندان رونقی
دراین ورزش حاصل نشود.
وی افــزود :خراسان شمالی نیاز به بازیکنان بیشتری دارد تا
شمشیربازان با داشتن حریف تمرینی امکان رقابت بیابند و
رشد کنند در حالی که متاسفانه چندان شاهد رونق این ورزش
نیستیم.

دلسردی قهرمانان
وحدانی -رئیس هیئت ناشنوایان خراسان شمالی از فعالیت
ورزشی ناشنوایان در  9رشته خبر داد.
«دانــیــال امامیان» با اشــاره به مقام آوری بازیکنان ایــن رشته
ورزشی اظهار کرد :داشتن مقام آن هم در رویدادهای ملی و بین
المللی برگ زرینی در کارنامه هیئتی است که بدون داشتن بستر
اختصاصی فعالیت می کند.
وی علت دلسردی عمده مقام آوران این هیئت را نداشتن تمرین
در سالن اختصاصی بیان کرد و افزود :تمام آن ها با هیئت های
ورزشی در ارتباط هستند و معمو ًال از ظرفیت های سالن های
استان برای تمرینات خود استفاده می کنند.
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نابغه والیبال استان پشت خط خراسان شمالی

 ۱۰بازی ۹برد

فرصت سوزی والیبال
وحدانی« -مرضیه افشین پور» بازیکن بجنوردی تیم والیبال
سورن مشهد از نبود تیم هم استانی در لیگ گالیه کرد.وی
دغدغه مربیان و بازیکنان والیبال استان را نداشتن تمرینات
منسجم و تیم داری بیان کرد و تالش مربیان بــرای رسیدن
به جایگاه های مطرح در لیگ را بدون تیم داری بی حاصل
دانست«.افشین پور» تیم داری نکردن استان را فرصت سوزی
و عامل نابودی استعدادهای والیبال استان بیان کرد.وی که 3
سالی می شود در رقابت های لیگ دست به توپ شده است ،ابراز
امیدواری کرد :با حضور تیم استان در لیگ از توانمندی بازیکنان
استان استفاده و برای قهرمانی آن ها و پشتوانه سازی قهرمانی
اقدامی تاثیرگذار انجام شود.
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سیما وحدانی

مربی خارجی با بلیت بجنورد
سیما وحدانی -بعد از یک سالی که از بی سر و سامانی فدراسیون دوومیدانی می
گذرد و بسیاری از هیئت های استان متاثر از آن فعالیت چشمگیری نداشتند ،این
روزها با آمدن رئیس جدید فدراسیون ،هیئت ها در تالش هستند آستینی برای
استان شان باال بزنند و رویاهای شان را در پیست تارتان تحقق ببخشند.
کمیته  3نفره استقامت ،نیمه استقامت و صحرانوردی فدراسیون به تازگی شکل
گرفته و یکی از اعضای آن رئیس هیئت دوومیدانی خراسان شمالی است.
«علی اصغر صــابــری» رئیس هیئت دوومیدانی خــراســان شمالی و عضو کمیته
استقامت ،نیمه استقامت و صحرانوردی فدراسیون ،تشکیل این کمیته را از برنامه
های راهبردی فدراسیون می داند که به نوعی فعالیت آن با هدف کمک به برترین
دوومیدانی کاران کشور و با انگیزه کردن سایر دوومیدانی کاران برای باال بردن
سطح رکوردهاست.

یک مربی خارجی در رشته پرتاب
دیسک به استان دعوت شده است که
همراه اعضای تیم ملی به خراسان
شمالی خواهد آمد
وی تعیین زمــان مسابقات استقامت و نیمه استقامت ،انتخاب محل اردوی تیم
ملی ،زمان بندی برگزاری اردوهای داخلی و خارجی و محل آنها ،انتخاب مربی و
نیازسنجی برای دعوت از مربیان خارجی را از مهم ترین اهداف راهبردی این کمیته
ذکر می کند.
«صابری» سطح بندی دوندگان و دسته بندی آن ها در گروه های نخست و دوم را از
مهم ترین اقدامات این کمیته بیان می کند که هم اکنون آنالیز بازیکنان و رکوردهای
شان در حال انجام است و با توجه به اختصاص حقوق و مزایا به این بازیکنان کار
بررسی دشوارتر می شود و با دقت و نظم بیشتری باید انجام شود.
به گفته وی ،تاکنون  13نفر در گروه دوم و  6نفر در گروه نخست انتخاب شده اند که
از خراسان شمالی در این  2گروه دونده ای نداریم اما با توجه به رکوردهای دوندگان
استان انتخاب آن ها در این  2گروه دور از انتظار نیست.
«صابری» هدف عمده این کمیته را افزایش رکوردها و باانگیزه کردن دوومیدانی
کاران برای ارتقای سطح می داند که هر ماه آنالیز ورزشکاران را در برنامه دارند تا
مشکالت را بررسی کنند.
وی یادآور می شود :یک مربی خارجی در رشته پرتاب دیسک به استان دعوت شده
است که همراه اعضای تیم ملی به خراسان شمالی خواهد آمد و تمهیدات الزم برای
حضور آن ها اندیشیده شده و با توجه به شیوع کرونا شرایط سختگیرانه تر در حال
پیگیری است.

هفته گذشته ،هیئت رئیسه فدراسیون والیبال
موافقت خود را برای عقد قرارداد با «والدیمیر
آلکنو» مــرد نــام آشــنــای روســی بــه عنوان
سرمربی تیم ملی ایران اعالم کرد.
«علی اصغر مجرد» نابغه والیبال استان و
ملی پوش پرافتخار کشورمان در گفت و
گو با خبرنگار ما اعالم می کند که چندان
شناختی از این مربی ندارد ولی معتقد است
که باید تالشش را برای جلب نظر سرمربی
آینده چندین برابر کند.
«مجرد» با توجه به در پیش بودن المپیک در
سال آینده که از حساسیت بسیاری برخوردار
است ،امیدوار است که لیگ والیبال برگزار شود
چون بازیکن بعد از تعویق مسابقات و تالش برای
آمادگی بدنش ضرر می کند و تمرینات بیش از حد
باعث خارج شدن از مرز آمادگی می شود.
او امسال را سالی پراسترس برای المپیکی ها

و ورزشکاران می داند که کرونا بر این استرس افزوده
و تقریب ًا همه چیز را تحت تاثیر قــرار داده است.این
بازیکن ملی پوش که امسال به تیم سپاهان پیوست ،از
 7هفته ای که در لیگ گذرانده سخن می گوید و می
افزاید :به خاطر شیوع کرونا یک ماه است که مسابقات به
تعویق افتاده در حالی که بازیکنان در اوج آمادگی بودند.
به گفته وی ،آمادگی و هماهنگی بازیکنان در زمان لیگ
رقم می خورد و در تمرینات تیم ها این امر محقق نمی
شود.
وی با اشاره به نتایج بازی ها می افزاید :در مسابقات
انجام شده از  10بازی  9برد و یک باخت داشتیم و با یک
بازی بیشتر هم اکنون در صدر جدول قرار داریم.
«مجرد» به  2بازی بعدی حساس سپاهان با تیم های
سیرجان و سایپا اشاره می کند که تیم های رده باالی
جدول هستند و سپاهان باید مقابل آن ها پیروز میدان
شود تا صدر جــدول را حفظ کند.وی ابــراز امیدواری
می کند :در این شرایط لیگ تعطیل نشود و با توجه به
حساسیت سال المپیکی ،شرایط برای برگزاری و ادامه
مسابقات فراهم شود تا بازیکنان متضرر نشوند.

پینگ پنگ با راکت های بی جان
سیما وحدانی -سال هاست برخی ورزش ها چندان مورد لطف و حمایت
مسئوالن قرار نمی گیرند و با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند.
با «عباسعلی خرسند» پیش کسوت  50ساله رشته پینگ پنگ که گفت و گو
می کنیم ،از شروع فعالیت این رشته در اسفراین صحبت می کند؛ وقتی که
 7سال بیشتر نداشت و عالقه معلم اش به این ورزش سبب شد بسیاری از
دانش آموزان به سمت این ورزش بیایند و با آن خو بگیرند .از همان دوران
هم تنیس روی میز چندان مورد توجه قرار نمی گرفت و عالقه مندان به این
ورزش در بدترین فضاها تمرین می کردند که قابل تصور نیست اما نمی توان
گفت شرایط االن بهتر از سال های قبل شده است.
بی رونقی این ورزش با بی توجهی هایی که سایه اش همچنان بر سر پینگ
پنگ سنگینی می کند ،همراه شده است«.خرسند» از «روح ا ...حقیقی»
معلم ورزشش یاد می کند که با عالقه اش به پینگ پنگ شور و شوق این
ورزش را در وجــودش زنده کرد و االن در  57سالگی با  50سال سابقه
فعالیت در این رشته شور وصف ناپذیر این ورزش در وجود هم نسل هایش
قابل توصیف نیست.
او از ورزشکاران قدیمی این رشته می گوید که عالقه شان به پینگ پنگ را
حفظ کرده اند.
«خرسند»  25سالی می شود که مربیگری می کند و دارای مدرک مربیگری

درجه  2تنیس روی میز است.وی از نبود سالن اختصاصی تنیس روی میز
در اسفراین گالیه می کند و می گوید :حتی با وجود پیدا کردن حامی مالی
به خاطر حمایت های ضعیف ،پینگ پنگ چندان مورد استقبال قرار نگرفت
و سالن آموزش و پرورش تنها سالنی است که در شهرستان اسفراین پیش
کسوتان و پینگ پنگ بازان در آن جا فعالیت می کنند ولی زنگ تعطیلی
خورد و بازگشایی آن به سختی امکان پذیر است«.خرسند» از حمایت های
ناچیز مسئوالن از این ورزش نسبت به سایر ورزش ها می گوید که اگر بیشتر
حمایت شود قطعا پینگ پنگ در استان متحول خواهد شد.

