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نماینده خــراســان شمالی در نخستین دوره
لیگ کشتی آلیش کشور ،گرامی داشت سردار
شهید ورزشکار حاج «جــواد حاجی خداکرم»
روی سکوی سوم قرار گرفت.
این رقابت ها با شرکت  ۸تیم در سالن شهدای
هفتم تیر تهران برگزار شد.
این مسابقات با شرکت  91کشتی گیر آلیش

کار در  2گروه  4تیمی برگزار شد که در گروه
الــف ،تیم هــای هیئت کشتی استان تهران،
تات خراسان شمالی ،بازرگانی خزرچوگان
و منتخب مهاجرین افغان و در گــروه ب ،تیم
هــای زعــفــران اقــنــوم خــراســان ،گلدن هــاوس
مازندران ،مختومقلی فراغی گلستان و سردار
شهید جواد حاجی خداکرم حضور داشتند.

تلفن اشتراک32230071 :
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

مسابقات دارت در شیروان
مسابقات دارت به مناسبت روز زن و روز مادر در شیروان برگزار شد .این مسابقات را هیئت انجمن های ورزشی و
کمیتهدارتشهرستانشیروانباهمکاریروابطعمومیشرکتترشکامانشهرکصنعتیاینشهرستان برگزار
کرد که در پایان ،سهیال نبی زاده ،زهرا خیرآبادی و جهان حسین پور مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

رقابت های هفته هفتم لیگ نوجوانان و جوانان بسکتبال خراسان شمالی در خانه بسکتبال مجموعه ورزشی
شهید علیدخت بجنورد با هیجان خاصی برگزار شد .دبیر هیئت بسکتبال خراسان شمالی گفت :در این هفته
از مسابقات ،تیم های پایا پالس و امانج آشخانه به مصاف هم رفتند که در یک بازی نزدیک و بسیار زیبا تیم امانج
با نتیجه  ۷۲بر  ۶۶از سد تیم پایا پالس که صدر
جدول لیگ را در اختیار داشت ،گذشت« .علی
سلیمانی» افزود :همچنین در بازی دوم ،دو تیم
سومبار و ماهان مقابل هم صف آرایــی کردند
که ماهان  ۶۰بر  ۴۹تیم سومبار را از پیش رو
برداشت .وی ادامــه داد :در بازی دیگر ،دو
تیم پیروزان و نونهاالن پایا مقابل هم قرار
گرفتند که تیم پیروزان  ۷۹بر  ۴۶نونهاالن
پایا را شکست داد تا تیم ها آماده دور برگشت
مسابقات شوند.

خراسانشمالی

مسابقات کاپ آزاد قوی ترین مردان خراسانشمالی برگزار
شد.
این مسابقات با حضور  ۱۵ورزشکار در  ۳وزن  ۹۵ ،۸۵و ۱۰۵
کیلوگرم در سالن فرهنگیان بجنورد برگزار شد.

زمان دوره های نجات غریق
پیش بینی شده است دوره های نجات غریق خراسان شمالی با حضور متقاضیان و عالقه مندان به این رشته مهیج از دهه دوم اسفند امسال برگزار
شود.
نایب رئیس هیئت نجات غریق و غواصی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :با توجه به بازگشایی تدریجی اماکن آبی خراسان شمالی
و نیاز استان به تربیت منجی غریق ،دوره های نجات غریق درجه یک و  2و کمکی بانوان خراسان شمالی از دهه دوم اسفند امسال توسط کمیته
آموزش این هیئت برگزار خواهد شد که متقاضیان و عالقه مندان برای حضور و ثبت نام در این دوره ها اعالم کنند.
«سمیه یزدانی» افزود 20 :متر شنای زیر آبی 50 ،متر شنا پشت مقدماتی 2 ،دقیقه پای دوچرخه و  100متر کرال سینه سر باال از آزمون های
مشترک دوره های نجات غریق درجه  ،2درجه یک و کمکی خواهد بود و  400متر کرال سینه و  200متر قورباغه تست های مختص متقاضیان دوره
نجات غریق درجه یک و  200متر کرال سینه و  100متر قورباغه مختص متقاضیان دوره نجات غریق درجه  2خواهد بود.

رقابت هندبال مادر ،دختری
رقابت هندبال مادر دختری به مناسبت سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در اسفراین برگزار می شود .این مسابقه ساعت  16امروز توسط
هیئت هندبال شهرستان اسفراین در سالن فجر برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ایمن سازی استادیوم تختی
سازمان لیگ فوتبال ایران ،چهارم بهمن امسال را آخرین مهلت ایمن سازی استادیوم تختی بجنورد تعیین کرد.دبیر هیئت فوتبال خراسان شمالی در گفت و
گو با خبرنگار ما اظهار کرد :طی نامه ای که از سازمان لیگ فوتبال ایران به هیئت فوتبال خراسان شمالی ارسال شده بر ایمن سازی و به طور خاص بر رعایت
فاصله استاندارد خطوط طولی زمین چمن با جدول سیمانی تا چهارم بهمن امسال تاکید شده است.
«محمد شاهدی» افزود :در همین راستا و در اقدامی سریع« ،حسین جعفرزاده» رئیس هیئت فوتبال استان به همراه سرپرست اداره کل ورزش و جوانان
خراسان شمالی ،رئیس اداره ورزش و جوانان بجنورد ،شهردار مرکز استان و عضو شورای شهر رایزنی انجام داد و مقرر شد با دستور شهردار تمهیدات الزم
برای بهبود وضع موجود صورت پذیرد.

بانوان بسکتبالیست رقابت می کنند
تیم زربام پارت خراسان شمالی نماینده بسکتبال بانوان استان برای حضور در دور برگشت مسابقات هفته سوم لیگ دسته یک کشور عازم نیشابور شد .این
تیم در هفته سوم گروه الف لیگ دسته یک کشور در دور برگشت با تیم های خانه بسکتبال نیشابور و هایپر گیالن رقابت میکند .در هفته دوم این رقابت ها که
در بجنورد برگزار شد ،تیم زربام پارت خراسان شمالی در برابر تیم خانه بسکتبال نیشابور و تیم صنایع دستی راست کردار بندر انزلی قرار گرفت که در هر 2
دیدار شکست خورد .در گروه الف لیگ دسته یک بانوان کشور ،تیم خانه بسکتبال نیشابور در صدر جدول قرار دارد ،صنایع دستی راست کردار بندر انزلی و
هایپر گیالن در رتبه های دوم و سوم جدول هستند و تیم زربام پارت در جایگاه چهارم جدول چهار تیمی قرار دارد.

رویدادهای ورزشی

قهرمانی نخستین دوره لیگ کشتی آلیش
کشور را کسب کرد.

رقابت پرهیجان بسکتبالیست ها

مسابقات قوی ترین مردان

ورزش

آدرس :بجنورد،خیابان امام خمینی(ره) ،بین میدان فردوسی و مادر ،جنب درمانگاه خاتم االنبیا(ص)

خراسان شمالی روی سکوی سوم
کشتی آلیش کشور
پس از برگزاری مسابقات مقدماتی ،از گروه
الــف ،تیم های هیئت کشتی استان تهران و
تات خراسان شمالی و از گــروه ب ،تیم های
مختومقلی فــراغــی گلستان و گلدن هــاوس
مازندران به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
در دیدار نیمه نهایی تیم تات خراسان شمالی
برابر گلدن هاوس مازندران  4بر  2شکست
خورد و به دیدار رده بندی راه یافت.
در دیگر دیــدار این مرحله ،تیم هیئت کشتی
استان تهران ،تیم مختومقلی فراغی گلستان
را شکست داد و به فینال راه یافت.
در دیــدار رده بندی ،تیم تــات خراسان
شمالی با پیروزی  5بر یک مقابل تیم
مختومقلی فــراغــی گلستان ،عنوان
سوم رقابت ها را به دست آورد.
گفتنی است ،در دیدار فینال این
مــســابــقــات ،تــیــم هیئت کشتی
استان تهران با پیروزی
برابر گلدن هاوس
مــــــازنــــــدران،
عـــــنـــــوان
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اسفند؛ مسابقات انتخابی دوومیدانی دانش آموزان
مسابقات انتخابی دوومیدانی دانش آموزان خراسان شمالی در اسفند برگزار و تیم استان توسط مربی
برجسته تقویت خواهد شد« .آزاده وقاری مطلق» نایب رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی با بیان
این مطلب در جلسه هم اندیشی کمیته های بانوان این هیئت با انجمن دو و میدانی دانش آموزان دختر
اظهارکرد :باید تمرکز بیشتری روی استعدادیابی استعدادهای برتر استان داشته باشیم .همچنین در
این جلسه از استعدادیابی پرش طول دانش آموزان نخبه شهرستان و برگزاری داوری درجه  ۳در استان
خبرداده و تأکید شد :باید بانک اطالعاتی داوران استان تکمیل شود.

در پایان دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک مردان كشور ثبت شد؛

بدمینتون بازان استان ،فع ً
ال در رتبه ششم

نماینده بدمینتون خراسان شمالی در دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک مردان كشور یك برد و
یك باخت کسب کرد و در رتبه ششم جدول مسابقات قرار گرفت .تیم بدمینتون پارس صنعت خراسان
شمالی در پایان دور رفت مرحله نهایی لیگ دسته یک مردان كشور (جام خلیج فارس) كه به میزبانی
شهر گنبد با حضور تیم های آرامیس گنبد و خیام بتن نیشابور و پارس صنعت خراسان شمالی برگزار
شد ،از تركیب بازیكنان جوان و بومی بهره می برد .این تیم در بازی اول مقابل تیم میزبان ،آرامیس
گنبد ،بازی را با نتیجه  ٤بر یک واگذار كرد ولی در بازی دوم مقابل تیم خیام بتن نیشابور با نتیجه ٤
به یک پیروز شد.
تیم بدمینتون پارس صنعت خراسان شمالی پس از انجام این  2بازی ،با كسب  ٤امتیاز ،فع ً
ال در جایگاه
ششم لیگ ١٢تیمی دسته یک مردان كشور قرار دارد .جایگاه نهایی تیم ها بعد از پایان مسابقات دور
برگشت مرحله نهایی كه  ٢٨و  ٢٩بهمن به میزبانی خراسان شمالی  -بجنورد برگزار می شود ،مشخص
خواهد شد.

