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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ورزش

3

سوژه ویژه

رویدادهای ورزشی

تزیینی

دوره مربیگری والیبال
دوره مربیگری درجه  ۲والیبال در حال برگزاری است«.فرهاد
قلی زاده» رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی با بیان این
مطلب افــزود :کالس تئوری مربیگری درجــه  ۲والیبال با
حضور  ۳۸نفر از آقایان و بانوان استانهای خراسان شمالی،
رضوی و جنوبی ،همدان و گیالن از  ۶آذر آغاز شده است و تا
 ۱۳آذر پیگیری می شود.

کسب عنوان توسط هیئت
انجمن های ورزشی
هیئت انجمن های ورزشــی خراسان شمالی ،مقام سومی
مشترک مسابقات میکس جوانان کشور را کسب کرد.به
گزارش خبرنگار ما« ،سارا گلی» و «ایمان پارسا مهر» عنوان
سومی مشترک را در مسابقات میکس جوانان کشور کسب
کردند .این مسابقات با حضور  ۲۹تیم  2نفره از سراسر کشور
به میزبانی استان فارس برگزار شد.

زمان آغاز سومین
دوره لیگ برتر کوراش
سومین دوره لیگ برتر کوراش از بهمن امسال آغاز می شود.
«ک ــوروش خسرویار» ،دبیر انجمن کــوراش کشور با بیان
این مطلب اظهارکرد :تیم های اول و دوم این رقابت ها به
مسابقات جام باشگاه های جهان اعزام می شوند.

کاروان ورزشی در راه ليگ
کشوری بازی های بومی ،محلی
کاروان ورزشی خراسان شمالی به مسابقات ليگ کشوری
بــازی هــای بومی ،محلی اعــزام می شــود«.مــحــمــودزاده»،
سرپرست هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی ،محلی
خــراســان شمالی با بیان ایــن خبر اف ــزود :ک ــاروان ورزش
چوبکشی خراسان شمالی ،مزين به نام شهید «رجبعلی
محمدزاده» ،متشکل از  ۱۱ورزشکار آقا و خانم و  ۲مربی و
 ۲داور برای اولین بار به مسابقات کشوری اصفهان اعزام
شد.وی افزود :رشته چوب کشی یکی از رشتههای ورزشی
هیئت ورزشی روستایی و بازی های بومی ،محلی است که در
بخش آقایان در  ۷وزن و در بخش خانمها در  ۵وزن برگزار
میشود و  ۸تیم برتر این مسابقات به لیگ دسته یک کشور راه
پیدا می کنند.وی ابراز امیدواری کرد :ورزشکاران پرتالش
خراسان شمالی جزو برترین های کشور قرار گیرند.

دوره دانش افزایی مربیگری کبدی

بانوی کبدی خراسان شمالی در دوره دانش افزایی مربیگری
پیشرفته حضور یافت«.سعیده نیاوند» ،نایب رئیس هیئت
کبدی خراسان شمالی در دوره دانــش افزایی مربیگری
پیشرفته ویژه بانوان (مربیان تراز اول سراسر کشور) که با
حضور «شایال جاجین» ،سرمربی تیم کبدی بانوان ایران به
میزبانی استان البرز برگزار شد ،شرکت کرد.

تقابل دراگون بوت استان
با مدعیان کشوری
گروه ورزش -دراگون بوت خراسان شمالی که کارنامه پر برگ و باری از موفقیت ها را
به ثبت رسانده است در تقابل با تیم های مدعی با صدم های ثانیه اختالف روی سکو
نرفت ،اگر چه استحقاق آن بیش از امکانات و زیرساخت هایی بود که در استان برای مقام
آوری اش تعبیه شده بود .پیش بینی هیئت کسب جایگاه برای تیم های استان بود اما با
اختالف امتیاز محدود ،دراگون بوت بانوان و آقایان استان در جایگاه چهارم کشور ایستاد.

 I Iتمرین در استخر

«هــادی راضیان» رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی با بیان این که یک سالی از
تمرینات این تیم در استخر می گذرد و شرایط تمرین در فضای آبی نظیر سد مهیا نشده
است ،می افزاید :تمرینات در سد به یک ماه آخر قبل از اعزام به مسابقات محدود می شد.
او با بیان این که این ورزش گروهی  2سال از مسابقات عقب بود و با مجوز ستاد ملی مقابله
با کرونا مجدد ًا شروع به کار کرده است ،می افزاید :با توجه به گروهی بودن این مسابقات،
ستاد ملی مقابله با کرونا این ورزش را غیرفعال کرد و مسابقات آن  2سال برگزار نمی شد
که با تایید این ستاد و رعایت پروتکل های بهداشتی رقابت ها دوباره برگزار شد.
به گفته وی ،تیم های بوشهر ،مازندران ،کردستان و تهران مدعیان دراگون بوت هستند
که خراسان شمالی در تقابل با آن ها عملکرد خوبی داشت و رکوردهایی که تیم های
بانوان و آقایان از خود به جا گذاشتند برای قرار گرفتن روی سکو در حد  4صدم و  2صدم
ثانیه فاصله داشت.
او یکی از نیازها برای موفقیت تیم را تمرین روی آب بیان می کند در حالی که ظرفیت
سازی آن در استان مناسب نیست و معمو ًال عمده مشکالت تیم استان نداشتن فضای
مناسب برای تمرین در آب است.
«راضیان» همچنین پاروکشی در قایق های  10نفره در مسابقات را کار تیمی جدیدی
برای قایقرانان استان می داند چون بیشتر تمرینات در قایق های  20نفره انجام می شد و
در قایق  10نفره ،تعادل و پاروکشی سخت تر انجام می شود.
او از تمرینات سخت و طاقت فرسای تیم های استان نیز می گوید که سبب شد رقیب
سختی برای تیم های مدعی باشند.

 I Iتورنمنتبینالمللی

رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی از مهم ترین مسابقات پیش روی این هیئت به
تورنمنت بین المللی قشم که بهمن برگزار می شود اشاره می کند و می گوید :تیم استان
سعی دارد طی این مدت نقاط ضعف خود را برطرف و روی نقاط قوت تیم کار کند تا بتواند
نتایج بهتری را کسب کند.

 I Iمسابقات انتخابی بازی های آسیایی

او برگزاری رقابت های روئینگ المپیاد ،رقابت های جوانان و در نهایت رقابت های
بازی های آسیایی را که تیر سال آینده برگزار می شود از مهم ترین برنامه های پیش روی
این هیئت بیان می کند ،ضمن این که فروردین سال بعد ،مسابقات انتخابی بازی های
آسیایی را در پیش خواهیم داشت .وی بدن سازی قایقرانان را از مهم ترین تمرینات آن ها
طی این مدت بیان می کند که سرمای هوا اجازه تمرین در سد را فراهم نخواهد کرد و باید
به شکل تخصصی به بدن سازی بپردازند.

گروه ورزش

موج جدید حضور
در باشگاه ها

حدود یک سال و  10ماه دور ماندن از باشگاه تا
حدی اضافه وزن و افسردگی را برای برخی ها
به بار آورد و ترس از ابتال به بیماری کرونا مانع از
حضورشان در اماکن ورزشی شد اما این بار با زدن
 2دز واکسن کرونا تا حدی ترس حضور در باشگاه
ها به اشتیاق و میل تبدیل شده است و می شود
موج جدید حضور در باشگاه ها را مشاهده کرد.
سری به باشگاه های بجنورد زدیــم که جمعیت
تقریب ًا باالیی مشابه دوران قبل از کرونا را در آن
ها شاهد بودیم .تصور این تعداد جمعیت ،غیر
قابل باور بود اما تمام فضای سالن مملو از حضور
ورزشکارانی بود که با وزنــه ،یا کش های تی آر
ایکس و استپ های فیتنس و ...مشغول ورزش
بودند .دم و بازدم ها بدون اضطراب و نگرانی بود.
ساعت کــاس تی آر ایکس تمام شد و رختکن
محل تداخل جمعیت کالس قبلی و بعدی بود.
البته هیچ کس ماسک بر صورت نداشت که نگران
کننده بود .عده ای روی دستگاه ها و عده ای دور
هم جمع شده بودند و از اتفاقات این روزها می
گفتند و همچنان که بلند بلند می خندیدند تیم
بعدی شروع به کار می کرد.
همه در فضای سالن در صــف مــی ایستادند و
ورزشــکــاران در فاصله های نزدیکی با شمارش
مربی روی تخته های استپ با وزنه و چوب تکنیک

اجرا می کردند.انگار کرونا دیگر وجود نداشت و
خنده ها و شمارش ورزشی ها ما را به  2سال قبل،
وقتی خبری از ویروس کرونا نبود ،برد.
آن روز ها را خوب یادمان اســت؛ خیلی ها تنها
ورزش را بــرای تناسب انــدام نمی خواستند و
بعضی هــا بــه سالن هــای ورزش ــی مــی آمــدنــد تا
ساعتی از روزمرگی ها دور باشند.
تــمــام مــدت مــاســک روی صــورتــم بــود کــه خانم
میانسالی سوال کرد با ماسک هم می توان ورزش
کرد؟ پاسخم مثبت بود اما گفتم :سخت است اما
چاره ای نیست.
تهویه مناسبی در سالن نمی دیــدم و پنجره ای
در گوشه سالن به چشم ام خورد تا با باز شدن آن
بتوانم اندک زمانی ماسک خود را بردارم.
ساعت کالس که پایان یافت به برخی سالن های
دیگر شهر هم سر زدم .متصدی یک باشگاه می
گفت :پروتکلی در کار نیست راحت باشید!
خانم ها با خیال راحت از واکسنی که  2دز آن را
زده بودند می گفتند و نگرانی از تجمع های این
چنینی نداشتند.
دبیر کمیته نظارت بر اماکن ورزشــی استان با
تاکید بر این که رعایت پروتکل ها به قوت خود
باقی است ،از تذکرات شفاهی گفت که به برخی
باشگاه ها داده شده است.
به گفته «هــادی جــودی» ،تعداد ثبت نامی های

گفت و گو
نگاهی به وضعیت فوتسال خراسان شمالی

باشگاه بر مبنای ظرفیت است و هر  100متر مربع
تنها  6نفر و هر  16مترمربع می تواند پذیرای یک
ورزشکار باشد.
وی به نداشتن ماسک نیز اشاره کرد که اگر رعایت
تعداد ثبت نامی ها و ظرفیت باشگاه ها انجام شود
به همراه تهویه مناسب ،نــزدن ماسک بالمانع
است.
او از دستور بعدی که ارائه کارت واکسن است یاد
کرد و افزود :با ارائه کارت واکسن تنها به واکسن
زده ها خدمات ارائه خواهیم کرد.

تعداد ثبت نامی های باشگاه بر
مبنای ظرفیت است و هر 100
متر مربع تنها  6نفر و هر 16
مترمربع می تواند پذیرای یک
ورزشکار باشد

گزارش خبری
روزهای سخت برای اداره اماکن ورزشی در استان

استان ،نیازمند مشارکت مدارس فوتسال

تعطیلی  20درصد اماکن ورزشی بخش خصوصی

وضعیت فوتسال خراسان شمالی چگونه است و نیازهای این رشته چیست؟ مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال
خراسان شمالی در این خصوص گفت :با مشاهده روند پیشرفت فوتسال خراسان شمالی ،رشد و وجود مدارس
فوتسال در استان بیش از پیش احساس می شود و امیدواریم با مشارکت مدارس فوتسال و راه اندازی لیگ دسته یک
و برتر در خراسان شمالی شاهد شکوفایی این رشته در استان باشیم«.محسن خالصی» اظهار کرد :مقایسه فوتسال
خراسان شمالی با دیگر استان ها نشان می دهد که در این استان ها به زیرساخت های این رشته اهمیت خاصی داده
و برای تیم های حاضر در مسابقات ،سالن مخصوص در اختیار هیئت استان قرار داده شده است تا روند برنامه ریزی
برای حضور در مسابقات تسریع شود.به گفته وی ،یکی از نکات مهم در استان های همجوار ،وجود اسپانسرهای قوی
و گرفتن امتیاز لیگ های دسته یک و برتر است که خراسان شمالی از این موضوع بی نصیب مانده است ،هر چند در
استان ما نیز در این راه تالش های بسیاری انجام شده است و البته به حمایت همه جانبه و مداوم نیاز داریم«.خالصی»
اضافه کرد :در بیان وضعیت فوتسال در بخش آقایان می توان به همت رئیس هیئت فوتبال استان اشاره کرد که یک
امتیاز رایگان لیگ دسته  2کشور برای فوتسال خراسان شمالی را رقم زد و در مدت حضور وی نظیر این حمایت ها
را از نزدیک مشاهده کردیم و بی شک برای موفقیت به تدارکات ویژه و حمایت مداوم نیاز داریم.وی اضافه کرد :در
بخش بانوان شاهد حضور تیم کیمیای اسفراین در لیگ برتر هستیم که برد  4بر  2این تیم در چهارمین هفته این
رقابت ها نشان از برتری فوتسال استان و مستعد بودن بازیکنان آن در کشور دارد که هیئت استان نیز در حد توان از
این تیم حمایت کرده و خواهد کرد «.خالصی» خاطرنشان کرد :در بحث استعدادیابی از حمایت های آموزش وپرورش
و دانشگاه آزاد اسالمی نباید غافل بود زیرا پیش از کرونا همکاری خوبی با هیئت داشتند و تفاهم نامه های تاثیرگذار
را در آینده شاهد خواهیم بود.وی با اشاره به وضعیت داوران فوتسال خراسان شمالی گفت :خأل وجود داوران مطرح
که بعضی استان ها از آن رنج می برند در خراسان شمالی دیده نمی شود زیرا استان از داوران مطرح و لیگ برتری هم
در بخش بانوان و هم آقایان بهره مند است.

گروه ورزش -سایه سنگین کرونا بر ورزش آن قدرها زیاد است که قد علم کردن دوباره ورزش در برخی رشته ها و
بخش ها می تواند سال ها طول بکشد و هزینه های بسیاری را بر دوش ورزشی ها بگذارد تا بتوان شرایط احیای
دوباره آن ها را فراهم کرد.بخشی از درآمدهای اداره های ورزش و جوانان از محل اجاره اماکن ورزشی محقق می
شود که با تعطیلی این اماکن شرایط برای دریافت اجاره بها نیز نبود و نمی شد بر این مسئله پافشاری کرد چون
اماکن ورزشی بخش دولتی در ایامی که وضعیت قرمز اعالم می شد و ادارات و بخش های خصوصی تعطیل بودند در
وضعیت تعطیلی به سر بردند و از دریافت اجاره بها طبق قانون محروم شدند.حذف این درآمدها که بار بخش اعظمی
از هزینه های ورزشی را به دوش می کشیدند ضربات جبران ناپذیری به بدنه ورزش زد.آن گونه که اعالم شد سال
گذشته  90درصد درآمدهای اماکن ورزشی بخش خصوصی محقق نشد و امسال نیز تاکنون بیش از  70درصد این
درآمد ها محقق نشده است و این مسئله می تواند در بخش های متعددی از ورزش خودنمایی کند و گام هایی که
سال ها برای توسعه ورزش برداشته شد به یک باره شکل نزولی به خود بگیرد.
دبیر کمیته نظارت بر اماکن ورزشی خراسان شمالی از بخشودگی بیش از  80درصدی اجاره بهای اماکن دولتی
در سال گذشته می گوید .

 I Iکاهش جدی درآمدها

«هادی جودی» با بیان این که متاسفانه کرونا سبب شد درآمدزایی های ورزش کاهش جدی داشته باشد و نتوانیم
از عهده هزینه ها بربیاییم ،می افزاید :پارسال بخشودگی  80درصدی اماکن ورزشی بخش خصوصی و امسال
بخشودگی  70درصدی این اماکن ،ورزش را دچار تنش کرده است و این مسئله بر این نکته صحه می گذارد
که عالوه بر بخش خصوصی ،بخش های دولتی نیز متضرر شدند.او به از دست دادن  20درصدی باشگاه های
خصوصی نیز اشاره می کند که در این ایام نتوانستند زیر بار اجاره بها و هزینه های جانبی که همراه با تعطیلی
باشگاه ها به آن ها تحمیل شد ،مقاومت کنند.

