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نخستین دوره مسابقات لیگ چوب کشی با حضور  ۱۸تیم
برگزار شد که خراسان شمالی با به دست آوردن رتبه پنجم
مجوز حضور در رقابت های لیگ دسته یک را کسب کرد .تیم
خراسان شمالی در این رقابتها در  ۵وزن نماینده داشت
که با پیروزی بر فارس ،تهران و همدان به جمع  ۸تیم برتر
پیوست .خراسان شمالی در دور اول باالترین حد امتیاز را
کسب کرد اما در دور دوم به علت مصدومیت چند بازیکن
نتوانست تا پایان مسابقات حضور داشته باشد و با کسب
رتبه پنجم به لیگ دسته یک راه یافت .تیمهای اصفهان
و آذربایجان به ترتیب مقامهای اول و دوم این رقابتها را
از آن خود کردند.مسابقات انتخابی انفرادی تیم ملی در
بهمن برگزار می شود و نفرات برتر به مسابقات جهانی اعزام
میشوند.

والیبالیست هم استانی در اردوی
تیم ملی
والیبالیست نوجوان خراسان شمالی در اردوی تیم ملی
حضور یافت«.سامان میالنلویی» در سومین اردوی تیم ملی
والیبال نوجوانان که از  ۱۴آذر با حضور  ۲۰بازیکن در کمپ
فدراسیون والیبال آغازشد ،حضور یافت .اردوی یاد شده ۱۷
روز ادامه خواهد داشت.

لیگ فوتسال بانوان

هفته چهارم لیگ فوتسال بانوان از ســری مسابقات رده
جوانان لیگ بانوان استان با پیروزی تیم فوتسال بانوان
مانه وسملقان مقابل میزبان خود ،تیم فاروج پیگیری شد.
تیم فوتسال بانوان مانه و سملقان از تیم های حاضر در لیگ
استان است که بازیکنان مستعدی دارد.شایان ذکر است۵ ،
نفر از بازیکنان این تیم ،منتخب مرحله نهایی استعدادیابی
استان هستند و در یک قدمی ورود به اردوی تیم ملی بانوان
قرار دارند .مرحله انتخابی تیم ملی در آینده ای نزدیک با
حضور سرمربی تیم ملی در استان برگزار خواهد شد.

سطح باالی
داوران فوتسال
استان
گروه ورزش« -سمیه وحدانی» داور هم استانی دارای مدرک درجه  2فوتسال برای
دومین بار به کالس نمایندگان فدراسیون فوتبال دعوت شد و در عمده رقابت های لیگ
برتر و کشور از سال  98به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال حضور می یابد.
این داور موفق بجنوردی که در این دوره با موضوع فوتسال شرکت کرده است اولین
نماینده استان در فدراسیون فوتبال است که در رقابت های فوتسال در رقابت های لیگ
برتر و کشوری حضور می یابد.
در این دوره  34نماینده از سراسر کشور حضور یافتند که بیشترین سهمیه به تهران
اختصاص یافت و دوره ای با موضوع فوتسال برگزار شد.
مدرس این دوره« ،مومنی» نماینده فدراسیون در  AFCبود که نمایندگی فدراسیون در
جام جهانی لیتوانی را برعهده داشت و مطالبی که مطرح کرد ،حائز اهمیت بود.
«وحدانی» با بیان این که سطح داوران فوتسال استان باالست و در رویداد های معتبری
قضاوت می کنند ،از جمله اقدامات نمایندگان فدراسیون ،به برگزاری مسابقات کشوری
اشاره می کند.

خراسان شمالی دارای سر استعدادیاب
برتر و مربیان سطح یک فوتسال
آسیاست و در این رشته توانسته جایگاه
قابل مالحظه ای را در کشور کسب کند
او که  2هفته پیش در رقابت های لیگ برتر فوتسال ،برای دیدار تیم های کیمیای
اسفراین و پارس آوای شیراز در اسفراین حضور یافته بود ،اوایل آبان نیز به عنوان
نماینده فدراسیون در رقابت های فوتسال لیگ دسته  2در رشت حضور داشت.به
گفته وی ،نماینده فدراسیون برگزارکننده مسابقات است و وقتی زمان برگزاری
مسابقات اعالم شود بر اساس آن شرایط میزبانی ارزیابی و برای فراهم کردن
شرایط برگزاری مسابقه اقدام می شود.
او بیان می کند :در رقابت های لیگ برتر ،تاریخ و ساعت برگزاری مسابقات
مشخص است.
وی حمایت های «حسین جعفرزاده» رئیس هیئت فوتبال را از عوامل رشد
فوتبال و فوتسال در استان می داند و تصریح می کند :فوتسال بانوان طی سال
های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
«وحدانی» همچنین حضور تیم بجنورد در لیگ برتر جوانان را نیز از مهم ترین
رویدادهای استان می داند که این تیم  40روز آینده اعزام می شود.
به گفته وی ،خراسان شمالی دارای سراستعدادیاب برتر و مربیان سطح یک فوتسال
آسیاست و در این رشته توانسته جایگاه قابل مالحظه ای را در کشور کسب کند.
وی می گوید :خراسان شمالی زیرساخت های مناسبی برای فوتسال دارد و توانسته است
جایگاه خود را در کشور به اثبات برساند.

از میان خبرها

همایش پیاده روی و مسابقات یوگا

همایش پیاده روی و مسابقات یوگا در طبیعت ویژه بانوان
ورزشــکــار به مناسبت  ۱۶آذر ،روز دانشجو توسط کمیته
یوگای هیئت ورزش کارگری خراسان شمالی برگزار می
شــود .ایــن همایش ساعت  15امــروز از مجموعه ورزشــی
کارگران شهرستان بجنورد به سمت جاده سالمت برگزار
خواهد شد.

بهمن؛ المپیاد استعدادهای برتر دانش آموزی
جلسه اعضای هیئت جودوی خراسان شمالی با معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش در
خصوص المپیاد استعدادهای برتر دانش آموزی رشته جودو در بخش پسران برگزار شد.
در این جلسه اعالم شد المپیاد استعدادهای برتر دانش آموزی اواخر بهمن امسال برگزار
می شود .همچنین مقرر شد مسابقات انتخابی استان بر اساس بخشنامه ارسالی دانش
آموزی  ۱۴بهمن  ۱۴۰۰برگزار شود.

انتصاب در هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی
تجلیل از مربی جهادگر ورزش همگانی

در اولین همایش ملی تجلیل از مربیان جهادی ورزش
همگانی کشور که با حضور مسئوالن فدراسیون ورزش های
همگانی و معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد« ،الهام
نورمحمدزاده» مربی شایسته خراسان شمالی به عنوان مربی
جهادگر ورزش همگانی کشور تجلیل شد.

مسابقات بدمینتون
رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی از برنامه مسابقات
بدمینتون برای بازیکنان سطح  2و بدون حضور بازیکنان
حرفه ای و شرکت کننده در مسابقات کشوری خبر داد.
«برات وثوقی» تصریح کرد :این رقابت ها در  2بخش پسران
و دختران و در رده های سنی زیر  ۱۳و زیر  ۱۹سال در خانه
بدمینتون مجموعه ورزشی شهید علیدخت برگزار می شود.
وی افــزود :رقابت های دختران ساعت  ۸جمعه  ۱۹آذر و
رقابت های پسران  ۳دی در خانه بدمینتون آغاز خواهد شد.
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در احکام جداگانه ای توسط سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان« ،حمید همت
افزا» به عنوان دبیر هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی« ،محمد تقی ندایی» به عنوان خزانه
دار و «نسرین الهی» به عنوان نایب رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی خراسان
شمالی منصوب شدند.

اسپک های والیبالیست ها در لیگ استان

بازگشت هیجان به سالن ها
گروه ورزش
رقابت های لیگ والیبال خراسان شمالی این
روزها حال و هوای ورزش را سرزنده کرده است.
رشته والیبال در سالن های شهرستان ها دوباره
احیا شده است و تداوم آن می تواند خون را در رگ
های ورزش بیشتر به جریان بیندازد.
مسابقات جذاب والیبال به جز در بخش آقایان ،در
بخش بانوان نیز در حال برگزاری است و تیم ها
در  2گروه  4تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند
و هیجان دوباره به زیر تورهای والیبال سالن های
ورزشی بازگشته است.

 I Iحضور کم نظیر

رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی با بیان
این که لیگ والیبال استان در  2بخش بانوان و
آقایان در حال برگزاری است ،اظهار می کند8 :
تیم والیبال بانوان و  8تیم آقایان به مدت  8هفته
با یکدیگر به رقابت می پردازند که در این بین،
رقابت بانوان از  14آبان آغاز شد و تیم های آقایان
نیز از  27آبان به رقابت پرداختند.
«فـــــرهـــــاد

قلی زاده» با تاکید بر این که تمام شهرستان های
استان برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی
کردند و هر هفته میزبان تیم های مختلف هستند،
می گوید :خوشبختانه استقبال تمام شهرستان
ها قابل توجه و بعد از  2سال دوری از والیبال
این حضور در نوع خود کم نظیر بود.به گفته وی،
مسابقات لیگ آقایان بعد از  4سال وقفه برگزار
شده و لیگ بانوان نیز با همین میزان سال وقفه
مجدد ًا شروع به کار کرده است.

IIامیدواری برای جهش والیبال استان

او حضور  400والیبالیست از سراسر استان در
این رقابت ها را قابل توجه بیان می کند و می
افزاید :مربیان ،داوران و عوامل والیبالی در 2
ماه و نیم برگزاری این رقابت ها عملکرد خود را
ارتقا خواهند داد و امیدواریم جهشی را در والیبال
شاهد باشیم.
به گفته وی ،بــزرگ ترین مزیت بــرگــزاری این
مسابقات ،حضور حداکثری والیبالیست ها بعد از
 2سال تعطیلی این رشته است و تداوم مسابقات
سبب ارتقای این رشته خواهد شد.
وی قضاوت هفتگی داوران را از دیگر نقاط قوت
برگزاری این رویــداد می داند که سبب افزایش
سطح کیفی داوران استان می شود.

 IIتقویت سطح فنی بازیکنان

او همچنین الزام حضور نوجوانان و جوانان در
تیم ها را از قوانین این مسابقات بیان می
کند تا عالوه بر حفظ بازیکنان استان،
بــرای تقویت سطح فنی آن ها نیز
اقدام شود.
«قلی زاده» برگزاری این رویداد
در برهه زمانی فعلی را بهترین
زمان برای آمادگی تیم ها بیان
مــی کند و مــی افــزایــد :اکنون
خــانــواده هــا و والیبالیست ها
برای برگزاری مسابقات در کنار
هم هستند.
رئیس هیئت والیبال استان از مهم
ترین برنامه های پیش روی تیم های
استانی به برگزاری مسابقات والیبال
دختران نــوجــوان ،قهرمانی کشور که

دی برگزار می شود و مسابقات نونهاالن کشور
که استعدادیابی اســت و در بهمن بــرگــزار می
شود اشــاره می کند و یــادآور می شود :تمرینات
نوجوانان در حال انجام است و تیم نونهاالن نیز
بعد از انتخاب تیم استان تشکیل می شود.

 I Iنبود تیم استان در رقابت های لیگ

از رئیس هیئت والــیــبــال خــراســان شمالی در
خصوص نبود تیم استان در رقابت هــای لیگ
سوال می کنیم که باال بودن هزینه های رقابت
های لیگ را از عوامل اصلی حضور نداشتن تیم
استان در این رویداد بیان می کند.
«قلی زاده» تصریح می کند :یکی از مهم ترین
برنامه های هیئت والیبال استان ،آموزش است و
بعد از  2سالی که والیبالیست ها از میادین دور
بودند نداشتن والیبالیست در رده هــای سنی
نوجوانان ،نونهاالن و جوانان ،مهم ترین دغدغه
هیئت است و در تالشیم بتوانیم تیمی در زیرگروه
لیگ داشته باشیم.وی افزایش تعداد داوران و
مربیان و ارتقای سطح آن ها را نیز حائز اهمیت
و از اولویت های این هیئت بیان می کند«.قلی
زاده» اظهار می کند :تعداد تیم های نونهاالن و
نوجوانان زیاد است و بیش از  15تیم در رده های
سنی مختلف به فعالیت می پردازند اما برگزاری
مسابقات و محک بازیکنان باید در اولویت باشد و
به آن توجه ویژه ای شود.

بزرگ ترین مزیت برگزاری این
مسابقات ،حضور حداکثری
والیبالیست ها بعد از  2سال
تعطیلی این رشته است و تداوم
مسابقات سبب ارتقای این رشته
خواهد شد

