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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

حال و روز ورزش های سه گانه در استان

 2مقام کشوری برای تنیسور جاجرمی

صیدمدال از«هیچ

شیرازی « -یاسمن یزدانی» تنیسور استان در مسابقات
تنیس رده های سنی زیر  10سال و زیر  12سال در
سطح  + Aمقام اول و سوم را به دست آورد.نایب رئیس
هیئت تنیس استان گفت :این مسابقات در دو رده سنی
نونهاالن و نوجوانان کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد
که «یاسمن» تنیسور جاجرمی استان توانست مدال طال
را در رده سنی زیر  10سال و مدال برنز را در رده سنی
زیر  12سال از آن خود کند.زهره اسدی افــزود :او که
همراه با برادرش «علی» زیر نظر پدرشان در اصفهان تمرین می کنند پس از قهرمانی در تهران ،قزوین و شهرکرد
چهارمین قهرمانی مقتدرانه خود را در کنار مقام سومی اش به دست آورد.

»

شیرازی
ورزش های سه گانه و دو گانه دقیق ًا از آن
رشته هایی هستند که بی سر و صدا فعالیت
می کنند و نتیجه تالش شان را با عملکردشان
به نمایش می گذارند.
بــی هیاهو ،بــا کمترین امکانات و کمترین
بهره از شرایط تمرینی به مسابقه می روند و
دست پر هم بر می گردند و در حالی که هیچ
مسئولی از آن ها انتظاری بــرای مقام آوری
ندارد ،ثابت می کنند که این نگاه باید تغییر
کند و به آن ها به چشم ورزشکاران مدال آور
استان نگاه کنند.
در مــدت کــوتــاه تمرینات ورزش ــک ــاران ،تیم
دوگانه بانوان استان در مسابقات قهرمانی
کشور توانست مجوز حضور در لیگ بانوان را
به دست آورد ،بعد مربی تیم استان توانست در
مسابقات انتخابی نیروهای مسلح به تیم ملی
سه گانه پیش کسوتان دعوت شود و آقایان هم
در رشته سه گانه به عنوان چهارم کشور دست
پیدا کردند.
بــه گفته دبیر هیئت ورزش هــای ســه گانه
استان ،آن ها توانستند با حمایت مهندس
«رزاز» در فرودگاه تمرینات را شروع کنند و این
رشته را در هر دو بخش بانوان و آقایان منسجم
تر پیش ببرند.
«سیاوش تیمورزاده» می گوید :برای بانوان
ورزش های دو گانه و برای آقایان ورزش های
سه گانه برگزار می شود که در بخش سه گانه

ماده های دوچرخه سواری ،دو و میدانی و شنا
باید انجام شود و طبیعت ًا دسترسی به آن ها
الزم است.
وی یـــادآور مــی ش ــود :هــم اکــنــون تیم های
نونهاالن ،نوجوانان و بانوان در فرودگاه تمرین
می کنند و مسابقات نونهاالن در قالب المپیاد
نخبگان برگزار می شود که ورزشکاران اول
و هفتم آذر ماه به این مسابقات در دو بخش
دختران و پسران اعزام می شوند.
وی اظهار می کند :هر سه ماده رشته سه گانه
با توجه به محرومیت منطقه ما بسیار برای
ورزشکاران پرهزینه و به حمایت مسئوالن نیاز
است چرا که ما امکانات اولیه را هم نداریم.
وی یــادآور می شــود :ورزشــکــاران ما نیاز
به حداقل هفته ای سه جلسه تمرین شنا
دارند ،باید حداقل دوچرخه کورسی داشته
باشند تا تمرین دوچرخه سواری را انجام
دهند و هر روز باید تمرینات برقرار باشد.
بــرای دوی ــدن هــم کفش و مکان مناسب
الزم است که متاسفانه ما از داشتن آن ها
محرومیم و حتی بــرای مسابقات بانوان
دوچرخه هایی را به امانت گرفتیم تا در
رقابت ها شرکت کنند.
او اضافه می کند :بــرای مسابقات بانوان 5
کیلومتر دو و  20کیلومتر دوچرخه سواری و
 2.5کیلومتر مجدد ًا دو وجود دارد که شرایط
تمرین خوب برای خانم ها به خاطر محدودیت
ها فراهم نیست و خدا را شکر فرودگاه را برای
تمرین داریم که امیدوارم ادامه داشته باشد.

ورزش

۵

انتخاب تیم تیراندازی استان
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شیرازی  -تیم تیراندازی استان برای حضور در رقابت های سالح های زمستانه انتخاب شد.نایب رئیس هیئت
هندبال استان گفت :دراین مسابقات  40تیرانداز خانم و آقا در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی شرکت کردند
که نفرات برتر مشخص شدند.بهاره مرتضوی افزود :در بخش تفنگ بادی مسافت  10متر «امید محتسب»،
«کریم عطایی» و «وحید نیستانی» مقام های اول تا سوم را به دست آوردند و در بخش بانوان نیز «سمیه نیکدل»
و «مژگان خادمی» اول و دوم شدند و «ملیکا نوری» و «طاهره خانزاده» به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
وی بیان کرد :در بخش تپانچه بادی مسافت  10متر نیز «مریم مبشریان»« ،مرضیه هاشمی» و «سحر همتیان»
اول تا سوم شدند و در بخش آقایان «مهدی فرجی»« ،رضا کاظمی» و «محمد شیردل» به ترتیب در جایگاه های
اول تا سوم ایستادند.

خبر ویژه
وی خاطرنشان می کند :قیمت دوچرخه های
حرفه ای  3میلیون تا بیش از  80میلیون
تومان است و ما با دست خالی در مسابقات
شرکت و با هیچ خودمان را ثابت کردیم و حاال
نوبت مسئوالن است که از ورزشکاران حمایت
کنند.
وی ادامه می دهد :خراسان شمالی مردمی
سختکوش با قــدرت بدنی باال دارد که می
توانند به شرط داشتن امکانات اوج بگیرند و ما
به دنبال حضور در تیم ملی و رقابت های برون
مرزی هستیم نه قهرمانی در کشور.

وی بیان می کند :هیئت هایی هستند که
چندین دهه است فعالند و کار خاصی انجام
نداده اند ولی فعالیت ها و نتایج بچه های ما
در این چند ماه با هیئت هایی که قدیمی اند
برابری می کند.
وی یادآور می شود :اگر حمایت باشد ،نتیجه
کار این بچه ها بهتر خواهد شد و فکر می کنم
با توجه به انگیزه بــاالی بانوان بــرای ورزش
کردن ،آن ها و ورزشکاران مان در رده های
سنی نونهاالن و نوجوانان خیلی زود در کشور
مطرح شوند.

باخت شاه جهان برابر میهن مشهد

پایان دور رفت لیگ والیبال بانوان کارگر

انتخابی المپیاد ورزشی شطرنج

ن تیم برابر
نجفیان -مدیر تیم فوتبال شاه جهان اسفراین از باخت ای 
میهن مشهد و ادامه بازی های لیگ دسته  ۳فوتبال کشور خبر داد.
نجاتی با اشاره به این که شاه جهان با نتیجه  ۲بر یک مغلوب میهن
مشهد شد ،افزود :تیم فوتبال شاه جهان اسفراین همچنان با  ۸امتیاز
و البته با یک پله سقوط در جایگاه ششم جدول قرار دارد.به گزارش
خبرنگار ما ،تیم فوتبال شاه جهان اسفراین در بازی بعدی مهمان آریا
سنگسر مهدی شهر خواهد بود.

گروه ورزش  -دور رفت دومین لیگ والیبال بانوان کارگر استان با
معرفی تیم های برتر به پایان رسید.مسئول برگزاری این رقابت ها
گفت :بعد از سه هفته مسابقه تیم «دانشگاه بجنورد» با  11امتیاز در
صدر جدول قرار گرفت« ،هیئت گرمه» با  10امتیاز رتبه دوم و هیئت
«مانه و سملقان» با  6امتیاز رتبه سوم را کسب کرد«.مریم عطاران»
افزود :تیم های «کارگران» و «پرنیای فاروج» نیز در رتبه های چهارم
و پنجم این جدول قرار گرفتند.

اســدی -مسابقات انتخابی هیئت شطرنج اســتــان بــرای اعــزام
ورزشکاران به المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور برگزار شد.
نایب رئیس هیئت شطرنج خراسان شمالی گفت :در پایان این
مسابقات در هر رده سنی  2دختر و  2پسر انتخاب شدند« .وکیلی» با
بیان این که  31آبان این تیم به مسابقات استعدادهای برتر کشور به
میزبانی رشت اعزام می شود ،ادامه داد 8 :نفر در قالب دو تیم  4نفره
به این مسابقات می روند که  4نفر از آن ها دختر و  4نفر پسر هستند.

هندبالیست های اسفراین در لیگ دسته  2کشور
شیرازی  -پنج نفر از هندبالیست های اسفراینی برای حضور در لیگ دسته  2کشور انتخاب شدند.
نایب رئیس و مربی هیئت هندبال اسفراین به خبرنگار ما گفت :دختران هندبالی اسفراین برای تیم
های سبزوار و مشهد تست دادند که از سوی هر دو تیم انتخاب شدند و قرار است برای یکی از این تیم
ها به میدان بروند«.سمیه ریحانی» افزود :باید دید شرایط پیشنهاد کدام تیم بهتر است تا بازیکنان آن
جا حضور پیدا کنند.وی یادآور شد :بازیکنان اسفراین تمرینات خود را در شرایط خوب انجام می دهند
و مورد حمایت هستند .وی اضافه کرد :همین چند روز پیش تیم اسفراین توانست در رقابت های منطقه
یک کشور مقام سوم را به دست آورد که طبق گفته مسئوالن برگزاری مسابقات ،احتمال صعود این تیم
به مسابقات کشوری وجود دارد چرا که دو تیم اول مشهدی بودند.وی بیان کرد :برای این مسابقات
اداره ورزش و جوانان اسفراین ،مجتمع صنعتی فوالد اسفراین و باشگاه آینده سازان از این تیم حمایت
کردند که نتیجه حمایت را هم دیدیم.وی یادآور شد 29 :آبان نیز طرح هندبال با عنوان طرح فرشتگان
برای رده سنی متولدان سال  85به باال اجرا خواهد شد که برای استعدادیابی با آموزش و پرورش و
اداره ورزش و جوانان هماهنگ کرده ایم و در هر دو بخش پسران و دختران این امر اتفاق خواهد افتاد.

