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شوت های «کیمیا
برای حفظ سهمیه لیگ برتر
»

مرحله دوم پرداخت تسهیالت
کرونایی به باشگاهداران
وحدانی -معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان
خراسان شمالی از مرحله دوم پرداخت تسهیالت کرونایی در
استان خبر داد«.محمد بروحی» با بیان این که شیوع کرونا و
به دنبال آن تعطیلی اماکن ورزشی سبب شد باشگاه داران
متضرر شوند ،اظهارکرد :مرحله نخست ارائــه تسهیالت
کرونایی انجام شد و در مرحله دوم تاکنون  121پرونده مالی
تشکیل شده است.وی تسهیالت درخواستی استان را 35
میلیارد تومان بیان کرد و افزود :تاکنون  704میلیون تومان
دریافت شده است و متقاضیان به بانک ها معرفی شده اند.به
گفته وی ،در مرحله نخست ارائه این تسهیالت  6تا  8میلیون
تومان به متقاضیان پرداخت شد و در مرحله دوم از  16تا 80
میلیون تومان با توجه به شرایط باشگاه ها پرداخت خواهد
شد.

«فدایی» در لیگ برتر قضاوت
می کند
داور شیروانی در هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
قضاوت می کند.به گــزارش خبرنگار ما و طبق فهرست
اعالمی کمیته داوران فدراسیون« ،زهرا فدایی» داور درجه
یک فوتسال کشور ،رقابت بین تیم های کیمیای اسفراین
و پارس آرای شیراز از هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان را
همراه با تیم داوری این مسابقه سوت خواهد زد.

«شاکری» داور ملی شد

عوض زاده -رئیس هیئت فوتبال شیروان از موفقیت
«امید شاکری» داور شیروانی در آزمون ارتقای داوری
فوتبال از درجه یک به ملی خبر داد«.بهمن ظفرمند»
افزود :این داور آینده دار ،چندی قبل به کالسهای
ارتقای درجه یک داوری به ملی که با تدریس
«حسن کامرانیفر» داور بین المللی و «جواد
شیروانی» در طبس برگزار شد ،اعزام شد
و با موفقیت در آزمونهای عملی و تئوری
توانست مــدرک داوری ملی فوتبال را
دریافت کند.

قضاوت های پرخطر
در رینگ

سیما وحدانی -مشت ها یکی پس از دیگری نثار حریف می شود و مربی
بیرون رینگ مشت هایش را گره کرده و انتظار سوت پایان مسابقه و ناکوت
شدن حریف او را به وجد آورده است غافل از این که امتیازی کسب نشده و
درگیری و صحبت های مربی از ناداوری ها تمام فضای مسابقه را عوض می
کند.داور تالش می کند از تکنیک های ناصحیحی نام ببرد که غافلگیرانه
نتایج مسابقه را عوض کرده است.
قضاوت در رینگ و جدال هایی که از اطالعات نداشتن برخی مربیان خبر
می دهد ضرورت حضور مربیان بوکس در کالس های داوری را دوچندان
می کند؛ کالس هایی که اگر با حضور مربیان نباشد رینگ را پرخطر و
پرجدال تر برای مدعیان می کند.
تنها داور ملی بوکس خراسان شمالی از این که برخی مربیان از قوانین
داوری اطالعات کافی ندارند ،گالیه مند است و تصریح می کند :این
موضوع بر استرس و جدال ها در رینگ مشت زنان می افزاید.
«کمیل قدوسی» که از سال  85در رینگ قضاوت می کند و در جدال های
بسیاری در صحنه مسابقات حاضر بوده ،از مهم ترین عوامل این جدال ها
به نداشتن اطالعات داوری توسط برخی مربیان اشاره می کند که قضاوت
ها را سنگین تر کرده است.وی برگزاری کالس های داوری و قضاوت در
رویداد های مهم را از جمله عواملی می داند که سبب ارتقای سطح داوری
می شــود.وی بر حضور مربیان استان در کالس های داوری تاکید می
کند و می افزاید :این دانش می تواند منجر به کاهش اختالفات و نزاع ها
در حین مسابقات شود.به گفته او ،امتیاز داوران با آن چه بوکسور و مربی
انتظار دارند کام ً
ال متفاوت است«.قدوسی» تاکید می کند :مربیان باید برای
حضور در کالس ها و کسب مدرک داوری درجه  3مجاب شوند.
وی با بیان این که حساسیت این قضاوت ها باالست ،اظهارمی کند :بوکس
ورزش پر برخوردی است و باید دانش کافی برای قضاوت ها وجود داشته
باشد.
به گفته این داور ملی ،تعداد داوران فعال در استان کم است و بی انگیزگی
عامل اساسی حضور نداشتن شان در دوره های ارتقاست و باید خودشان به
صورت شخصی به سایر استان ها مراجعه کنند.او که در رویدادهای مختلف
کشوری و منطقه ای قضاوت کرده است ،انتظار حمایت بیشتر مسئوالن را
دارد تا با برگزاری دوره های دانش افزایی به پیشبرد این ورزش در استان
کمک کنند.
«قدوسی» تصریح می کند :تغییر قوانین باعث شده نیاز مبرم به
دوره های دانش افزایی احساس شود و از سویی داوران مبتدی
نیز تا زمانی که قضاوت نکنند و در رویــدادهــای متعدد قرار
نگیرند نمی توان انتظار ارتقای سطح آن ها را داشت.

سیما وحدانی
کیمیای اسفراین بعد از  7سال رقابت ،توانست به
عرصه لیگ برتر فوتسال وارد شــود که ایــن حضور
اتفاقی نبود .پس از  7سال تالش این بار بازیکنان
جوان کیمیا برای نخستین بار در لیگ برتر شوت می
زنند و با مدعیان مسابقات دشواری دارند زیرا در بین
رقبای شان ملی پوشانی حضور دارند که سال ها در
لیگ برتر شرکت کرده اند.
تیم لیگ برتری کیمیای اسفراین در دومین هفته
این رقابت ها به مصاف پارس آرای شیراز به میزبانی
اســفــرایــن رفــت و بــا نتیجه  ۵بــر  ۲مغلوب حریف
قدرتمند خــود شد که از نظر سر مربی ایــن نتیجه
حاصل بی تجربگی بازیکنان این تیم بوده است.
«حاتمی» سرمربی تیم کیمیا از بازیکنان کم تجربه
استان در لیگ برتر یاد می کند و می گوید :امکان
بستن قرارداد با بسیاری از فوتسالیست های مطرح
کشور مهیا نشد ،در حالی که مس رفسنجان قهرمان
سال گذشته لیگ برتر شد و خراسان رضوی پارسال

به عنوان سوم دست یافت و بازیکنان این دوره برای
قهرمانی شــوت مــی زنند.به گفته او 50 ،درصــد
بازیکنان تیم کیمیا از فوتسالیست های اسفراینی
هستند و یک بازیکن از بجنورد است و بقیه از تهران
و دیگر استان ها با این تیم قرارداد دارند.
به گفته «حاتمی» ،تمرینات این تیم هر روز  2جلسه
است و انتظار می رود با تمرینات صورت گرفته در
بازی های بعدی بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.
او تصریح می کند :آن چه تیم نیاز داشته قرارداد با
بازیکنان شاخص و ملی پوش است ولی جای خالی

این تیم با توجه به این که برای
اولین بار در لیگ برتر بازی
میکند باید نتیجه گیری را از یاد
ببرد و هدفش حفظ سهمیه باشد

آن ها در تیم کیمیا احساس می شود .وی در همین
زمینه می گوید :برای نتیجه گیری به بازیکنانی نیاز
داریم که سال ها تجربه بازی در این تیم را داشتند.
وی به حضور  14تیم در لیگ برتر در  2گروه  7تیمی
اشاره می کند که کیمیای اسفراین در گروه «ب» و تیم
های خراسان رضوی ،مس رفسنجان ،پاالیش نفت
آبادان ،پارس آرای شیراز و هیئت فوتبال اصفهان به
مصاف هم خواهند رفت.
او از حمایت های مسئوالن از تیم کیمیای اسفراین
سخن می گوید و ادامه می دهد :مدت آماده سازی
نماینده فوتسال بانوان استان نسبت به سایر تیم
ها کمتر بــود ،بدن ســازی خوبی نداشتیم ،ضمن
این که جذب نشدن بازیکن باتجربه و کم تجربگی
بازیکنان استان از مهم ترین مواردی است که سبب
شده این تیم همچون سایر تیم ها نتواند در لیگ
برتر بــازی کند.سرمربی تیم لیگ برتری کیمیای
اسفراین می افزاید :این تیم با توجه به این که برای
اولین بار در لیگ برتر بازی می کند باید نتیجه گیری
را از یاد ببرد و هدفش حفظ سهمیه باشد.

وزنه برداران در راه رقابت های شمال شرق
وحدانی -اردوی مشترک تیم وزنه برداری خراسان
شمالی و خــراســان رضــوی با هــدف اعــزام به رقابت
های شمال شرق کشور برگزار شد.رئیس هیئت وزنه
برداری خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد:
«حبیب پور» قهرمان آسیا و دبیر هیئت وزنه برداری
خــراســان رضــوی در ایــن اردو حضور داشــت و وزنــه
برداران توانستند تجربیات و علم وزنه برداری خود را
به روز کنند«.شعبانی» اظهارکرد :خراسان رضوی جزو
تیم های برتر وزنه برداری کشور است و حضور در این
گونه اردوها و تمرینات مشترک می تواند برای خراسان

شمالی نتیجه بخش باشد.به گفته او «فرید نصرآبادی»
از مربیان استان و دبیر این هیئت در این اردو حضور
یافت و کادر فنی تیم خراسان رضوی توانمندی وزنه
برداران استان را باال ارزیابی کرد.وی با بیان این که
سایر استان ها به روزترین امکانات این ورزش را دارند
و شرایط برای تمرین وزنه برداران مستعد مهیاست ،به
کمبود زیرساخت ها و تجهیزات این ورزش به عنوان
نقطه ضعف وزنه برداری استان اشاره کرد.وی افزود:
وزنه برداران خراسان شمالی با هالترهای درجه  2و
 3تمرین می کنند که از استاندارد ها به دور هستند.

وی به راه اندازی این ورزش در شهرستان ها نیز اشاره
کرد و افزود :هم اکنون در فاروج و بجنورد وزنه برداری
فعال اســت و بــانــوان استان نیز اردوه ــا و مسابقات
بسیاری را برگزار می کنند و انتظار می رود شاهد روند
رو به رشد این ورزش باشیم.

