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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مشعلالمپیاد ورزشی
در مسیر روشنایی
اسدی
رژه تیم های ورزشــی ،برگزاری برنامه های
مفرح و باشور و نشاط با روشن کردن مشعل
المپیاد درون مدرسه ای مدرسه «ایمان»
در سالن بسکتبال مجموعه ورزشــی شهید
«علیدخت» بجنورد آغاز شد.
سه شنبه ایــن هفته ،در راســتــای مشارکت
حداکثری دانش آمــوزان در ورزش و اجرای
سیاست هــای پــرورشــی و سالمت آمــوزش و
پــرورش ،برنامه مفرح ورزشی این مدرسه در
قالب المپیاد درون مدرسه ای برگزار شد؛
برنامه ای که موجب ایجاد شور و نشاط در بین
دانش آموزان شد .این المپیاد فرصتی مناسب
بــرای آشنایی دانــش آمـــوزان بــا رشته های
ورزشی و مشارکت در برنامه های اجتماعی
است؛ فرصتی که برخی هیئت های ورزشی از
جمله تیر اندازی باکمان بجنورد آن را غنیمت
شمردند و مثل همیشه با حضور در برنامه های
ورزشــی دانــش آمــوزی ،دانــش آمــوزان عالقه
مند و بااستعداد را شناسایی کردند و برنامه
آموزشی مفصلی را در ساعت هــای محدود
المپیاد ارائه کردند.
هــدف از المپیادهای ورزشــی درون مدرسه
ای چیست؟ در سند تحول بنیادین آموزش
و پــرورش  6درگــاه بــرای تربیت بدنی تعریف
شده و برگزاری المپیاد بخشی از برنامه هایی
است که برای تحقق اهداف آموزش و پرورش

مشخص شده است .هدف از این المپیادها تنها
برگزاری یک دوره مسابقه نیست بلکه هدفمند
کردن برنامه های ورزشی با نظام تعلیم و تربیت
کشور است؛ موضوعی که متاسفانه کمتر در
المپیادهایی که در مدارس برگزار می شود به
آن توجه می شود و برنامه سامان دهی شده ای
برای برگزاری شان وجود ندارد.
المپیاد ورزشی در واقع فرصت ارزشمندی برای
شناسایی استعداد دانش آموزان است که با بهره
گیری از مربیان توانمند و هدایت صحیح می
تواند آینده ورزش کشور را تضمین کند؛ المپیاد
ها فرصتی بــرای هیئت های ورزشــی است تا
استعدادهای ناب را کشف کنند .هر چند در این
مسیر گاهی از عدم استقبال خانواده ها پس از
برگزاری دوره های استعدادیابی گالیه می شود
اما مهم این است که گام های اولیه برای توسعه
ورزش در بین دانش آموزان برداشته شده و از
این رو چند سالی است شاهد برگزاری این برنامه
ها در مدارس هستیم.
پنجمین المپیاد ورزشــی مدرسه ایمان در
حالی برگزار شد که مربیان ،کادر آموزشی و
دانش آموزان همه با انرژی و شوق در برنامه
مشارکت داشتند ،از پخش موسیقی محلی و
اصیل خراسان شمالی گرفته تا رژه اسکیت
ســواران و اجــرای بازی های بومی و محلی و
برگزاری برنامه استعدادیابی تیراندازی با
کمان ،همه لذت بخش و امیدوار کننده بود،
هر چند گاهی در میان صدای شادی دانش

ورزش

۵

رویدادهای ورزشی

پیش کسوتان در رنکینگ بدمینتون
سومین دوره رنکینگ پیش کسوتان بدمینتون استان (انتخابی مسابقات کشوری) در بجنورد برگزار می شود.
رئیس هیئت بدمینتون استان گفت :این مسابقات روز جمعه در بخش آقایان در خانه بدمینتون مجموعه ورزشی
شهید علیدخت بجنورد برگزار می شود.وثوق افزود :این رقابت ها به صورت انفرادی و دوبل برگزار می شود
که مسابقات انفرادی با بازیکنان  35سال به باال و دوبل در دو رده سنی  35تا  45سال و  45سال به باال انجام
خواهد شد و نفرات برتر به مسابقات کشوری پیش کسوتان اعزام خواهند شد.

«رحیمی» در لیگ برتر قضاوت می کند
«زهرا رحیمی» در هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال ایران قضاوت می کند.نایب رئیس هیئت فوتبال استان
گفت« :رحیمی» به عنوان داور دوم ،دیدار تیم های پویندگان فجر و استقالل ساری را قضاوت خواهد کرد.مریم
سهرابی افزود :این مسابقه  16آذرماه به میزبانی ورزشگاه شهید نصیری شیراز برگزار خواهد شد.

از زمان
برگزاری
مسابقات
تاکنون 95
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برگزار کننده
این مراسم
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«وحیدی» در کالس توجیهی داوری
کالس توجیهی کمک داوران لیگ فوتبال بانوان کشور برگزار می شود که «سمیرا وحیدی» از سوی فدراسیون
به این کالس فرا خوانده شده است.نایب رئیس هیئت فوتبال بجنورد گفت :این کالس توجیهی به مدت دو روز
در مجموعه ورزشی شهید حاج بابایی همدان برگزار می شود.سمیه وحدانی بیان کرد :این کالس به صورت
تئوری و عملی برگزار خواهد شد و «وحیدی» تنها نماینده استان در این دوره خواهد بود.

آموزان ،صدای سخنرانان شنیده نمی شد اما
شادی آن ها سخنرانان را به وجد می آورد.
حضور «لنگری» معاون تربیت بدنی و سالمت
آموزش و پرورش خراسان شمالی و کارشناس
ورزشــی تربیت بدنی شهرستان بجنورد نیز
امید بخش بود زیرا مسئوالن مدرسه با پشتوانه
ای قوی تر برنامه را برگزار کردند؛ مسئوالنی
که در برنامه استعدادیابی هیئت تیر اندازی با
کمان نیز مشارکت کردند و تیر اهداف شان را
به سیبل نشانه رفتند.
در همین باره معاون پرورشی و تربیت بدنی
آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می گوید:
از زمان برگزاری مسابقات تاکنون  95درصد

م ــدارس المپیاد هــای درون مــدرســه ای را
برگزار کرده اند و روز سه شنبه همزمان چند
مدرسه با هم برگزار کننده این مراسم بودند.
«قلی زاده» با بیان این که هدف از برگزاری
ایــن مسابقات ایجاد شــور و نشاط و ارتقای
شاخصه های سالمت در بین دانش آموزان
است ،ادامه می دهد :المپیاد ها اعالم رسمی
برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای
است و تاکنون جمعیت زیادی در این مسابقات
شرکت کرده اند.
وی اضافه می کند :مسابقات در  15رشته
ورزشی در بین دختران و پسران برگزار شده
و می شود.

بوکسورها در مسابقات کشوری
تیم بوکس استان به مسابقات بزرگ ساالن کشور اعزام شد.مسابقات بوکس کشور از فردا به میزبانی اهواز برگزار
خواهد شد که نفرات منتخب استان در  5وزن در آن حاضر خواهند شد«.محمد وحدانی»« ،علی صباغی»« ،میثم
قشالقی»« ،مصطفی جعفرنیا» و «رحمت نورانی» اعضای تیم استان در این مسابقات مهم خواهند بود.

بازآموزی داوری والیبال
یک دوره کالس بازآموزی داوری توسط کمیته داوران هیئت والیبال خراسان شمالی برگزار می شود.مسئول
روابط عمومی هیئت والیبال استان گفت :این کالس در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.کامبیز فروغی
افزود :این کالس بازآموزی صبح جمعه برگزار می شود.وی بیان کرد :این کارگاه برای باال بردن دانش و به روز
کردن قوانین داوری است.

خبر ویژه

«مغروری» کمک داور لیگ برتر
«یوسف مغروری» در لیگ برتر فوتبال پرچم می زند.رئیس هیئت فوتبال استان گفت« :یوسف مغروری» کمک داور
بجنوردی دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و نفت مسجد سلیمان را قضاوت خواهد کرد.حسین جعفرزاده افزود :این
مسابقه بیست و یکم آذرماه برگزار می شود که «مغروری» کمک داور دوم این مسابقه خواهد بود.وی بیان کرد :همچنین
مسابقات فوتبال آموزشگاه های بجنورد در مقطع متوسطه دوم با حضور  12تیم برگزار شد که در پایان تیم های
هنرستان امام خمینی(ره) با مربیگری «حیدری» ،دبیرستان طالقانی و دبیرستان دانش با مربیگری «علی
آبادی» مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.وی یادآور شد :این مسابقات در مقطع ابتدایی با حضور 20
تیم برگزار شد که دبستان قدس با مربیگری «پیلتن» ،دبستان شهید نوری با مربیگری «عفت پناهی» ،دبستان
یاسین با مربیگری «ایمانی» عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

«کارخانه» در راه بجنورد
«مصطفی کارخانه» برای تدریس در سمینار تخصصی والیبال به
بجنورد خواهد آمد.مسئول هماهنگی این دوره گفت« :کارخانه» که
مربی بین المللی کشور و فردی شناخته شده در رشته والیبال است
 23آذرماه برای سمیناری یک روزه به بجنورد خواهد آمد«.هادی
مرتضوی» افزود :این سمینار برای خانم ها و آقایان برگزار می شود
که محور های مهندسی علم تمرین ،مدیریت و آنالیز در حین بازی
و تاکتیک های حمله در والیبال مورد بحث قرار خواهد گرفت.وی
بیان کرد :مهلت ثبت نام در این کالس  20آذرماه خواهد بود.

سمینار طراحی تمرین

«طاهره جعفری» و «میثم رحیمی» در سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته شرکت کردند.این
مربی والیبال که مسئول کمیته استعدادیابی والیبال استان در بخش بانوان هم
است ،به خبرنگار ما گفت :این دوره زیر نظر «الکسیف» از روسیه برگزار
شد که سطح کالس را بین المللی کرده بود«.طاهره جعفری» افزود:
حضور در این کالس تجربه خیلی خوبی بود و  50نفر از مربیان
با تجربه و خوب کشور و حتی مربیان ملی در این دوره حضور
داشتند.وی بیان کرد :من و آقای رحیمی که مسئوالن کمیته
استعدادیابی در بخش بانوان و آقایان استان هستیم در
این دوره سه روزه شرکت کردیم.

