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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

قضاوت «مغروری» در لیگ برتر

«یوسف مغروری» داور خوش آتیه بجنوردی در هفته دوازدهم
لیگ برتر پرچم زد.
مغروری دیدارهای پیکان تهران و مس رفسنجان از هفته
دوازدهــم لیگ برتر فوتبال را در ورزشگاه قدس تهران به
همراه پیمان فخری و محمدرضا ابوالفضلی قضاوت کرد.
این رقابت ها با به مصاف هم رفتن  2تیم پیکان تهران و مس
رفسنجان برگزار شد.

هندبالیست ها در لیگ دسته یک
وحدانی-رئیس هیئت هندبال خراسان شمالی از حضور
تیم هندبال بانوان لوله گستر اسفراین در رقابت های لیگ
دسته یک کشور خبر داد«.فاطمه مرزی» با بیان این که این
مسابقات به صورت متمرکز در سمنان پیگیری می شود،
تصریح کرد :این رقابت ها با حضور  10تیم به طور دوره ای
برگزار می شود و تیم های منتخب می توانند سهمیه حضور
در لیگ برتر را کسب کنند.وی ابراز امیدواری کرد :با انگیزه
و توان این بازیکنان بتوان در لیگ برتر استعدادهای استان را
به نمایش گذاشت.

کوتاه از ورزش
ﺍ ﺍ«امیر سلحشور» در ماده پرتاب دیسک مسابقات کارگران
کشور که به میزبانی اهواز برگزار شد به مقام نایب قهرمانی
دست یافت«.سلحشور» در این مسابقات نماینده تیم «شیشه
سکوریت آریا» بود.

ورزش
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دغدغه هایی از جنس «اترک

کارگاه طراحی تمرین کاراته

وحدانی -رئیس هیئت کاراته خراسان شمالی از برگزاری
کارگاه طراحی تمرین در بجنورد خبر داد«.کیانفر» با بیان این
که  4هفته از برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان کاراته
استان می گــذرد ،اظهار کرد :دیــروز کارگاه طراحی تمرین
برگزار شد .وی ادامه داد :در هفته های گذشته کارگاه هایی
همچون کوچینگ و طب سنتی برگزار شده و شرکت داوران
در این دوره ها به معنای کسب  5امتیاز برای تمدید مدرک
مربیگری است .به گفته وی ،پیش از این کارگاه دانش افزایی
کوچینگ زیر نظر علی مهنان در خانه جوان شهرستان بجنورد
پیگیری شد .وی برگزاری مداوم این کارگاه ها را پیش زمینه
ارتقای سطح مربیان دانست.
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ساحل موفقیت در باالی تور
سیما وحدانی« -عادل عاملی» بازیکن خوش آتیه هم استانی بعد از کسب عنوان پنجم
در رقابت های کشوری والیبال ساحلی زیر  20سال به اردوی تیم ملی دعوت شد.
ورزشکاران والیبال ساحلی خراسان شمالی با وجود داشتن  2زمین ساحلی در پارک
شهربازی بجنورد و یک زمین در شیروان متاسفانه فضای مناسبی برای تمرین ندارند و
این روزها کشیده شدن ماسه ها به بیرون از زمین ،فنس کشی نشدن و داشتن تمرینات
فصلی به خاطر سرپوشیده نبودن فضا این ورزش را از جایگاهی که باید داشته باشد،
دور کرده است.با دعوت «عادل عاملی» به اردوی تیم ملی ساحلی نگاه ها به سمت و
سوی این ورزش پر رنگ تر خواهد شد و حضور دایمی در تیم ملی و بازی در رقابت های
ساحلی آسیا می تواند این رشته را در استان متحول کند.
«عاملی» والیبالیست هم استانی از  3سال پیش والیبال سالنی را زیر نظر «صادق
معنوی» آغاز کرده است و کمتر از یک سال می شود که به والیبال ساحلی روی آورده و
زیر نظر «محمد مهرپور» در این رشته ورزشی اهداف آتی خود را که بازی در زمین رقابت
های آسیایی است دنبال خواهد کرد؛ اگرچه کم و کاستی های این ورزش اما و اگرهای
بسیاری را برای عالقه مندان آن ایجاد کرده است.
او در مسابقات استانی با بازی تکنیکی و قوی ،خود را برای رقابت های انتخابی تیم ملی
آماده کرد و در رقابت های انتخابی زیر  20سال کشور توانست به همراه سایر بازیکنان و
نمایش فوق العاده خود راهی اردوی تیم ملی شود.
وی به رقابت های انتخابی کشور که در بهشهر برگزار شد و به عنوان پنجم دست یافتند،
اشاره می کند و می گوید :استان می توانست با داشتن زیرساخت های مناسب تر فضا
را برای کسب مقامی بهتر و جایگاهی تثبیت شده تر فراهم کند.به گفته این ورزشکار
اردوی تیم ملی از یک بهمن در بندر خمیر آغاز شد و به مدت  10روز در هرمزگان
پیگیری می شود.به گفته وی« ،مازیار هوشمند» سرمربی تیم ملی زیر  19سال دراین
اردو حضور دارد و تجربیات این اردو می تواند زمینه ساز پوشیدن پیراهن تیم ملی باشد.
«عاملی» با تالش خود قرار است در تیم ملی باقی بماند تا در رقابت های آسیایی که تیر
سال بعد برگزار خواهد شد ،حضور قابل قبولی داشته باشد.او با گالیه از نامناسب بودن
زیرساخت های این ورزش در استان می افزاید :میله های تور والیبال به خاطر باز بودن
فضا گاهی آسیب می بینند یا سرقت می شوند و از سویی به فنس کشی و مسقف شدن
زمین نیاز است تا از استفاده شخصی بدون هماهنگی جلوگیری شــود.وی از شرایط
نامناسب ماسه ها و پستی و بلندی زمین گالیه می کند که برای فعالیت دایمی ورزشکار
خطر آفرین و از سویی داشتن این  2فضا نقطه قوتی برای پیشرفت است که متاسفانه
چندان به آن توجه نمی شود.این ورزشکار ابراز امیدواری می کند :خراسان شمالی با
بهینه سازی امکانات و زیرساخت ها بتواند از این ورزش نوپا حمایت و با پرورش بازیکنان
مستعد زمینه مدال آوری در رویدادهای مهم را فراهم کند.

سیما وحدانی -نماینده فوتبال خراسان شمالی
در لیگ دسته  ۲کشور اگر چه بازی پنج شنبه خود
را با برد پشت سر گذاشت اما دغدغه های متفاوتی
دارد .اترک خراسان شمالی روز پنج شنبه میزبان
تیم سردار بوکان بود که توانست با نتیجه  ۳بر ۲
این تیم را شکست دهد و با  8امتیاز در رده ششم
جدول گروه ب لیگ دسته  2فوتبال ایــران قرار
گیرد .اترکی ها اکنون  2بــرد 2 ،تساوی و یک
باخت را در کارنامه خود دارند.
دغدغه این روزهای ورزشکاران کمبود اعتبار و
مشکالت مالی است که برای حضور در استان
هــای جنوبی باید مسافت هــای طوالنی را با
اتوبوس طی کنند ،اگر چه بعد از  5بازی یکدلی
خاصی بین بازیکنان برقرار شده و ترکیب تیم
متشکل از  50درصد از بازیکنان بومی است و
همراه با سایر بازیکنان هماهنگی الزم را برای
بازی در دیدارهای بعدی دارند.
سرمربی تیم اترک خراسان شمالی در خصوص
دغدغه این روزهــای اتــرک می گوید :مشکالت
مــالــی دام ــن گیر تیم و مشکل پــرداخــت مبلغ
قراردادها در سر ماه عالوه بر اعزام های پر خطر

و رفت و آمد با اتوبوس ،باری بر دوش بازیکنان و
اعضای باشگاه است.
«حسن ســروری» به بــازی های باقی مانده تیم
اشــاره می کند که تا پایان خــرداد نتایج قطعی
مشخص و پایان رقابت ها اعالم خواهد شد.
«ســروری» به  13دیدار در دور رفت و  13دیدار
در دور برگشت که هر 2هفته یک بار برگزار می
شود ،اشاره می کند و می گوید :با بازیکنان جوان
و باانگیزه تیم می توان بر مشکالت غلبه و ضمن
حفظ سهمیه نتایج قابل قبولی را کسب کرد.
او از خستگی مسافرت های طوالنی برای حضور
در سایر استان ها می گوید که با اتوبوس 20
ساعت مسیر رفــت و  20ساعت مسیر برگشت
از توان بازیکنان می کاهد و خستگی باعث می
شود نتوانند با آمادگی الزم مسابقه دهند.وی
از حمایت های استاندار خراسان شمالی از تیم
اتــرک در لیگ دسته  2مــی گوید که می تواند
برخی موانع را بپوشاند و با خیال آسوده تری تیم
به رقابت های بعدی خود بیندیشد.
به گفته او ،دیدارهای تدارکاتی دیر شروع شد و
همین تاخیر در شروع تمرینات و نداشتن بازی

های تدارکاتی این تیم را از نتایج قابل قبول خود
دور کرده است.سرمربی اترک خراسان شمالی به
بازیکنان بومی استان که  50درصد اعضای تیم
را تشکیل داده اند ،اشاره می کند و می افزاید:
خوشبختانه رقابت بازیکنان شاخص استان در
این تیم زمینه داشتن بازیکنان مطرح را فراهم
می آورد و پشتوانه سازی و آمادگی به همراه کسب
تجربه بستر فوتبالی استان را تقویت می کند.
او هماهنگی و یکدلی را دستاورد این روزهای تیم
می داند که می تواند میزبانی ها را پرگل تر کند.

اترک خراسان شمالی روز
پنج شنبه تیم سردار بوکان را
شکست داد و با  8امتیاز در رده
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فوتبال ایران قرار گرفت

