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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

سوژه ویژه

نسخه مجمل اما مهم از ورزشی های کشور ،برای بانوان

خانم ها؛  ۱۵۰دقیقه ورزش

سوت داوران زیر حلقه بسکتبال
«مهدی غفوریان» از داوران مطرح بجنوردی در لیگ دسته
یک بسکتبال کشور سوت زد.
دیدار کوچین آمل و پاسارگاد مشهد به میزبانی مشهد برگزار
شد که داور نام آشنای هم استانی مان قضاوت این دیدار را
بر عهده داشت.
همچنین «فاطمه باقری» دیگر داور بسکتبال استان در
مسابقات سوپر لیگ بانوان کشور و لیگ باشگاه های تهران
سوت زد .باقری پیش از این برای قضاوت در سوپر لیگ ،دوره
استاژ فنی را گذرانده بود.

رقابتی برای اسکیت سواران

دبیر هیئت اسکیت خــراســان شمالی از زمــان بــرگــزاری
پنجمین دوره رقابت های اسکیت بانوان و آقایان استان ،جام
فجر خبر داد.
«محمد جهانی» زمان برگزاری این مسابقات را 11بهمن
اعــام کــرد .به گفته وی ،این مسابقات در سالن کارگران
بجنورد برگزار می شود.

شمارش معکوس
برای نصب «کورت»

نخستین «کورت» اسکواش استان برای عالقه مندان به این رشته ورزشی به زودی به
همت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی افتتاح می شود.مسئول تربیت بدنی
اداره آموزش و پرورش بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :با تغییر کاربری ،فضایی را
برای نصب این کورت به منظور راه اندازی این رشته ورزشی در مدارس شهرستان بجنورد
فراهم خواهیم کرد و از اواسط بهمن شاهد فعالیت مجدد اسکواش کاران استان خواهیم
بود«.امیدبخش» به راه اندازی نخستین کورت استاندارد اسکواش اشاره و اظهارکرد:
این ورزش جزو رشته های مورد تایید وزارت آمــوزش و پــرورش است و امسال دارای
انجمن مجزایی مختص ورزشکاران عالقه مند به این رشته ورزشی هستیم.رئیس انجمن
اسکواش آموزش و پرورش هم که پیش از این مسئولیت هیئت اسکواش استان را برعهده
داشت ،گفت :با راه اندازی این کورت انتظار عالقه مندان به سر می رسد و می توانیم
شاهد برگزاری دوره های استعدادیابی و فعالیت ورزشکاران در رده سنی بزرگ ساالن
باشیم .به گفته «مهدی مقدم» ،سال ها ورزشکاران بسیاری به عشق بازی در کورت با
تک دیواره ای در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد تمرین کردند و فضای مناسبی
برای آن ها در نظر گرفته نشد و با وجود برگزاری دوره های مربیگری این هیئت از ادامه
فعالیت بازماند .وی افزود :به همت دکتر «بیرجندی» رئیس هیئت اسکواش استان ،دوره
های استعدادیابی برگزار می شود و آقایان و بانوان می توانند در این دوره ها حضور یابند
و دانش آموزان در قالب انجمن به فعالیت در این رشته بپردازند .وی از راه اندازی  3کورت
استاندارد اسکواش خبر داد که می تواند وضعیت این ورزش را در استان متحول کند.به
گفته وی ،با مهیا کردن شرایط و راه اندازی این رشته ،روزهای خوبی در انتظار اسکواش
خواهد بود که سال ها رنگ پویایی را ندیده است.

گروه ورزش
نایب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور
به فعالیت ورزشی فقط  20درصد از مردم اشاره
می کند؛ این یعنی  ۸۰درصد جمعیت کشور به
ورزش نمی پردازند.
«میترا روحی» روز گذشته در حاشیه همایش
هیئت ورزش های همگانی که به منظور تقدیر از
مربیان ورزش های صبحگاهی خراسان شمالی
برگزار شد ،در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:
آمار  20درصدی ورزش در بین عموم مردم به
جز پیاده روی است که با توسعه و اهمیت نقش
ورزش ،جمعیت کثیری به آن می پردازند.
به گفته وی ،باید  3روز و  150دقیقه ورزش در
هفته جزو برنامه های روزانه بانوان قرار گیرد.

 I Iفاصله تا وضعیت مطلوب

دوره دفاع شخصی

نخستین سمینار استاژ فنی دفــاع شخصی در خراسان
شمالی زیر نظر استاد «ناصر رحیمی» نماینده رسمی سازمان
دفاع شخصی  ISDOدر ایران و رئیس کنفدراسیون آسیا
برگزار می شود.
این دوره امروز با حضور اعضای هیئت رئیسه سازمان ISDO
کشور و استادان «سید داوود افضلی» و «عباس جباریان»
برگزار می شود .آموزش دفاع شخصی در  2بخش تئوری
و عملی بــرای عموم و داوری در بخش استایل های دفاع
شخصی ارائه می شود.
همچنین فردا تمرین مشترک بین باشگاه های اسفراین در
سالن کشتی شهید «مرادیان» برگزار می شود.

ورزش

۳

وی از وضعیت ورزش و تحرک بــانــوان چندان
رضایتی نداشت و ادامه داد :تا وضعیت مطلوب

فاصله داریــم و تــاش ها باید به سمت و سوی
افزایش آمار برود .روحی از سویی به رشد ورزش
در بخش بانوان اشاره کرد و افزود :اعتقاد داریم
توانمندی بانوان می تواند سالمت جسم و روح و
سالم سازی و نشاط را به خانواده ها هدیه کند .به
گفته وی ،بانوان نقش تاثیرگذاری در خانه دارند
و با سوق دادن اعضای خانواده به سمت ورزش،
عــاوه بر سالمت و نشاط خــانــواده هزینه های
پزشکی پایین می آید.

 60 I Iرشته تحت پوشش فدراسیون همگانی

وی با بیان این که فدراسیون ورزش های همگانی
 60رشته را تحت پوشش دارد ،تصریح کرد:
بانوان با مراجعه به هیئت ورزش های همگانی می
توانند رشته مورد عالقه خود را پیدا و در تمام رده
های سنی از رشته های این هیئت استفاده کنند.
«روحــی» هیئت ورزش هــای همگانی خراسان
شمالی را از هیئت های فعال و برنامه محوری بیان
کرد که تاکنون توانسته گام های خوبی برای رونق

داوری درجه  3تیراندازی

دوره داوری درجه  3تیراندازی به اهداف ثابت در بجنورد برگزار می شود.نایب رئیس
هیئت تیراندازی استان اظهار کرد :این دوره  ۹تا  ۱۱بهمن با حضور عالقه مندان این
رشته ورزشی برگزار می شود.
«ریحانه مرتضوی» محل برگزاری این دوره را سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید
علیدخت اعالم کرد و گفت :این دوره سه روزه است.

 3روز و  150دقیقه ورزش در
هفته جزو برنامه های روزانه
بانوان قرار گیرد

تا وضعیت مطلوب فاصله
داریم و تالش ها باید به سمت و
سوی افزایش آمار برود

ورزش استان بردارد .وی تاکید کرد :بانوان باید
از برنامه های پیش روی هیئت استقبال کنند.
وی خاطرنشان کرد :پیگیری های مسئوالن برای
جذب اعتبارات و هماهنگی برای اجرای برنامه
ها و از سویی تربیت مربیان با هم افزایی نتیجه
بخش است و از این طریق می توان ارتقای ورزش
را شاهد بود.

 IIبرنامه کشوری میالد کوثر

وی از مهم ترین برنامه های فدراسیون به برنامه
کشوری میالد کوثر که  26بهمن برگزار می شود،
اشــاره کــرد و افــزود :ایــن جشنواره بــرای بانوان
برگزار می شود و دانــش افزایی را بــرای کمیته
هیئت ها خواهیم داشت.

