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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ورزش

3

رویدادهای ورزشی

هزینه های باالی لوازم
پروازهای هوایی

«کیمه» با لباس های برزنتی

وحدانی-مسئول کمیته پروازهای هوایی از باال رفتن هزینه
های این ورزش خبر داد.به گفته «موفق» تمام لوازم ورزشی
باید از خارج از کشور تامین شود و عمده قیمت ها با دالر
و یورو محاسبه می شود که این موضوع باعث شده عالقه
مندان به این ورزش هزینه های زیادی را صرف کنند.وی
افزود :تهیه یک ست کامل حدود  3هزار دالر است که گاهی
باعث دلسردی و کناره گیری بسیاری از افراد از این ورزش
شده است.وی با اشاره به این که حامی مالی تنها راهگشای
مشکالت مالی فعاالن کمیته پروازهای هوایی است ،از خالی
بودن جای آن در استان با وجود داشتن صنایع متعدد گالیه
کرد.

سیما وحدانی-اولین های کاراته استان با زرق و برق کاراته را نیاموختند ،آن موقع قدرت بود و
خبری از تکنیک های کنترل شده و لباس های متناسب با آن نبود ،پارچه های برزنتی به لباس
های کاراته تبدیل می شدند و خیاط ها با پارچه های ضخیم برای عالقه مندان به این ورزش
کنترل نشده لباس می دوختند تا در قامت شان تکنیک ها چشم نوازی کند و به اصطالح کاراته
کاها «کیمه» داشته باشند.
با «جعفر آل سلطان» که گفت و گو می کنیم ،از خاطرات خواندنی اش می گوید ،از روزهایی که
کاراته در استان شناخته شده نبود و کمتر کسی به فعالیت در این رشته ورزشی می پرداخت ،نه
امکاناتی بود و نه مربی.اولین های کاراته استان برای راه اندازی این ورزش ضربه های محکمی
از بی مهری ها خوردند اما قدم های شان محکم شد برای ادامه راه و حاال «آل سلطان» بعد از
گذشت  50سال از فعالیت در این ورزش هنوز هم در سالن های ورزشی همراه هم دوره ای
های خود که کمتر کسی باقی مانده «اوس» می دهد و «یامه» می گوید«.آل سلطان» که از سال
 1352تاکنون فعالیت در رشته کاراته را به شکل مستمر پیگیری می کند ،متولد سال 1337
است .تاکنون نشده گرم و سرد روزگار او را از ورزش دور کند و انرژی اش وصف نشدنی است و
عشق اش به این ورزش تکرار نشدنی.
او از آن دست کاراته کاهایی است که به پایان دفتر کاراته نرسیده و دوست دارد همیشه در قامت
شاگرد باشد ،اگرچه مدرک مربیگری دارد و دارای دان  5کاراته است اما به گفته خودش چندان
تمایلی به افزایش دان ندارد و هدفش لذت بردن از این ورزش است.وی در سال  52زیر نظر
«جمشید کاکایی» مربی اش در بجنورد این ورزش را آغاز کرد .اگرچه ابتدا عنوان کالس جودو،
کاراته بود و چندان به کاراته واقعی نمی پرداختند اما شهریه آن موقع  15تومان و باشگاهی در
دوچنار میزبان نخستین های کاراته بود«.آل سلطان» گذری می زند به هم دوره ای های خود
نظیر «رحمت جاللی»« ،عسکر عزیزی» و «اکبر فکور» که فعالیت شان به دوران قبل از راه اندازی
باشگاه «صفا» برمی گشت.
او می گوید :در دوران فعالیت در کالس های «جمشید کاکایی» نخستین فیلمی که از کاراته
دیدیم «پنجه مرگبار» بود که چندان با تکنیک هایی که داشتیم همخوانی نداشت و همین امر
دلسردی کاراته کاها را به دنبال داشت و بعد از آن زیر نظر «هوشنگ نیستانی مشهدی» فعالیت
خود را ادامه دادیم.
مشهدی مربی مان کتاب انگلیسی درباره تکنیک های کاراته داشت و خودش با عبارات عامیانه
تکنیک ها را به ما آموزش می داد ،مث ً
ال به «مایگری»« ،لگد به جلو» می گفت و  . ...تا سال  56زیر
نظر همین مربی کار کردم و بعد به خدمت سربازی رفتم و در سال  58بعد از بازگشت به بجنورد
زیر نظر استاد «هاتفی» کاراته را ادامه دادم.
وی با بیان این که در آن دوران از زور و قدرت بیشتر استفاده می شد و بیشترین آسیب ها را می
دیدیم ،می افزاید :در آن دوران تمرینات قدرتی بود و بعد از سال ها به شکل علمی تر به این
ورزش پرداختند و به نوعی آسیب ها نیز کمتر شد.
«آل سلطان» در سال  59با استاد «شهاب» در مشهد هفته ای یک بار تمرین می کرد و در
سال های  60تا  74نیز زیر نظر مهندس «ایزدی» و «رحیمی» به پومسه پرداخت.به گفته وی،
کالس ها شور و حال خوبی داشت ،در هر ساعت تمرین بیش از  300نفر به باشگاه می آمدند
و استقبال از این ورزش باال و همین امر باعث شده
بود هر مربی چندین ساعت کالس داشته باشد.
وی به لباس های کاراته کاها در آن دوران که
برزنت بود ،اشاره می کند که در یکی از خیاطی
های سبزه میدان دوخته می شد و بیشتر کاراته
کاها به خرید پارچه برزنت و در نهایت دوخت این لباس
اقدام می کردند.
«آل سلطان» همچنان در سالن های بجنورد به فعالیت می
پــردازد و از نخستین های کاراته است و به قول خودش تا زمانی
که شرایط تمرین دارد از این ورزش دست بر نخواهد داشت و سالمتی اش را
مدیون ورزشی است که هنوز رنگ و لعاب گذشته را دارد.

توقف فعالیت اسکیت سواران

وحدانی -رکورددار  100متر اسکیت جوانان در کشور از
توقف فعالیت اسکیت ســواران در استان به خاطر نداشتن
پیست اختصاصی گالیه کرد.
«نازنین ادبی» که در سال های  97و  98در اردوی تیم ملی
به سر می برد ،از فعالیت اسکیت سواران حرفه ای در پارک
ها و جاده ها خبر داد و افــزود :متاسفانه بارها شاهد بروز
اتفاقات بدی برای فعاالن این ورزش بوده ایم.به گفته وی،
اسکیت سواران انگیزه باالیی دارند اما در مسابقات استرس
و ترس بر آن ها غلبه می کند و به نوعی بر عملکردشان تاثیر
منفی می گذارد.

اترک بجنورد میزبان قزوین

وحدانی -تیم های گروه دوم لیگ دسته  2کشور دوشنبه
ساعت  16به مصاف هم می روند.به گفته سرمربی تیم اترک
بجنورد ،در این دیدارها اترک بجنورد میزبان شمس آذر
قزوین است و دوشنبه  24آذر ،رو به روی هم قرار می گیرند.

  

نایب قهرمانی کشوری
«گریوانی»
«بنت الزهرا گریوانی» از خراسان شمالی در
رقابت های دارت آزاد بانوان (لیگ ناوک)
توانست عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها
را کسب کند.قزوین میزبانی بازیکنان دارت از
سراسر کشور را بر عهده داشت.

گالیه از نگاه های کم رنگ به ورزش المپیکی

قایقرانی ورزش پولدارها نیست!
سیما وحدانی
قایقرانی با دفتر پربرگی از افتخارات بعد از سال
ها درخشش کنار گذاشته شد و حاال دوباره آن
روی خود را نشان داده و در نظر دارد پرقدرت
تر خودش را با تمام استعدادهایی که در استان
پرورانده به کشور معرفی کند.
حضور در لیگ برتر و تیم داری در لیگ های
معتبر و از همه مهم تر پرورش مربیان باسابقه
که تجربه مربیگری در تیم ملی را نیز در کارنامه
داشتند اثبات می کند که عالوه بر مقام های
جهانی و آسیایی هــمــواره فرصت بــرای رشد
بیشتر این ورزش مهیا بوده و تنها حمایت است
که می تواند زمینه دروی مدال ها را برای این
ورزش المپیکی فراهم کند.
پیش از این از سال  88تا « 91شادی منیری»
مربیگری تیم ملی دراگون بوت بزرگ ساالن را
بر عهده داشت.
«شیما پاکمنش» نیز در سال های  86تا 88
کمک مربی تیم ملی نوجوانان بــود و «میثم
عباسی» در سال  91کمک مربیگری تیم ملی
روئینگ جوانان را بر عهده داشت که اردوی آن
به مدت یک ماه به میزبانی استان برگزار شد.
«هادی راضیان» رئیس هیئت قایقرانی خراسان
شمالی کــه در ســال  2006موفق بــه کسب
مــدرک درجــه یک بین المللی شد و به تازگی
در دوره هــای بــازآمــوزی نیز شرکت کــرده از
توانمندی باالی مربیان استان ابراز خرسندی
می کند و امیدوار است با کرسی هایی که در
ش ــورای راهــبــردی فــدراســیــون داری ــم بتوانیم

بیش از گذشته برای ارتقای سطح مربیان و این
ورزش در استان اقدام کنیم.
وی افزایش تعداد مربیان از لحاظ کمی را قابل
توجه می داند و به تعداد مربیان مجرب استان
در رشته های متعدد قایقرانی اشاره می کند و
می افزاید 35 :مربی در درجه های مختلف در
استان فعالیت می کنند و زمینه ارتقای آن ها
مهیاست و هر چند وقت شاهد اصالح قوانین و
مقررات هستیم و مربیان در دوره های بازآموزی
حضور می یابند و زمینه ارتقای آن ها فراهم می
شود.
به گفته «راضیان» ،خراسان شمالی در شورای
راهبردی فدراسیون جایگاهی دارد و هیئت
استان جزو  5هیئت برتر فدراسیون است و این
جایگاه زمینه را برای پیشرفت این ورزش فراهم
می کند.
وی از نگاه کم رنــگ مسئوالن به ایــن ورزش
پرمدال و المپیکی گالیه می کند و می افزاید:
نگاه ها به سمت این ورزش به گونه ای است که
تصور می شود قایقرانی مخصوص افــراد مرفه
است در حالی که عموم ًا مقام آوران آسیا و جهان
از خانواده های کشاورز و افــرادی هستند که
بضاعت مالی ضعیفی دارند.
وی قایقرانی را ورزش پرمدالی معرفی می کند
که با کمترین وقت و هزینه می توان به مدال
دست یافت.
«راضیان» از ضرورت نگاه پایه ای و اصولی به
این ورزش مدال آور و المپیکی خبر می دهد که
سبب دلگرمی کادر فنی هیئت خواهد شد.
وی با بیان این که خراسان شمالی از معدود

اســتــان هایی اســت کــه در ش ــورای راهــبــردی
می تواند کرسی تصمیم گیری داشته باشد،
استفاده از ایــن ظرفیت را به نفع توسعه این
ورزش در استان می داند.
رئیس هیئت قایقرانی استان با بیان این که
خراسان شمالی یکی از  5پایگاه قهرمانی شرق
کشور را دارد ،کسب جایگاه در میادین را دور از
انتظار نمی داند.
«راضیان» به اردوی  3ماهه تیم ملی بانوان در
ســال  98اشــاره می کند و می افــزایــد :بعد از
این اردو ورزشــکــاران به رقابت های قهرمانی
آسیا اعزام شدند و با مدال به کشور بازگشتند و
حضور این ملی پوشان تاثیر فراوانی در پیشبرد
اهداف هیئت و انتقال تجربیات آن ها و معرفی
بیشتر این ورزش در استان دارد.
وی ابراز امیدواری می کند :این ورزش بتواند
همچون سابق در میادین متعدد بدرخشد و در
جایگاه های مختلف خودنمایی کند.

حضور ملی پوشان تاثیر
فراوانی در پیشبرد اهداف
هیئت و انتقال تجربیات آن ها
و معرفی بیشتر این ورزش در
استان دارد

