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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

کشتی گیران منتظر  ۲۵بهمن

رئیس هیئت کشتی خراسان شمالی از برنامه برگزاری رقابت
های انتخابی استان برای اعــزام برترین ها به رقابت های
قهرمانی آزاد و فرنگی کشور خبر داد«.عیسی پور نادری»
در گفت و گو با خبرنگار ما ،زمان برگزاری این رقابت ها را
 25بهمن دانست.به گفته وی ،این مسابقات با حضور کشتی
گیران آزاد و فرنگی کار سراسر استان در رده سنی جوانان
در  11وزن برگزار می شود.وی محل برگزاری رقابت های
استانی کشتی آزاد و فرنگی را سالن امید بجنورد اعالم کرد.

جام فجر والیبالی ها

رقابت های والیبال جام فجر با حضور  12تیم در رده سنی
جوانان به میزبانی بجنورد برگزار می شود.رئیس هیئت
والیبال شهرستان بجنورد با بیان این که این مسابقات در
 4گــروه  3تیمی برگزار می شــود ،اظهار کــرد :این رقابت
ها 10بهمن برگزار و قرعه کشی رقابت های بزرگ ساالن
 8بهمن انجام می شــود«.داوود یزدانی» اظهار کرد :هیئت
والیبال بجنورد ،آینده سازان اسفراین و باشگاه المپیک در
گروه الف ،تیم های صادق یک ،سفیر شیروان و یاسر خانی
نژاد در گروه ب ،تیم های صادق  ،2باشگاه ارنیا و باشگاه
بهره مند در گــروه ج و تیم هــای سم سم شــیــروان ،هیئت
والیبال اسفراین و آشخانه در گروه د به مصاف هم می روند.

بسکتبالکارگراندرزمینرفسنجان

رقابت های بسکتبال سه نفره قهرمانی کارگران کشور به
میزبانی رفسنجان برگزار شد و نمایندگان استان به رقابت
با حریفان خود پرداختند.رئیس هیئت ورزش های کارگری
خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد :تیم
استان در نخستین دیدار  19بر  15نتیجه را به تیم میزبان
واگــذار کرد«.برات سعیدی» تصریح کرد :در این رقابت ها
 50ورزشکار در قالب  10تیم از  9استان تهران ،اصفهان،
بوشهر ،هرمزگان ،کرمان ،مرکزی ،خراسان شمالی ،فارس و
مازندران با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت هرمزگان
در جایگاه نخست ایستاد و مازندران و اصفهان به ترتیب دوم
و سوم شدند.

سوژه ویژه

ورزش

۵

حال و روز هیئت های ورزشی در هاله ای از سوال

مجمع انتخاب روسای هیئت ها؛
بنویسید لغو
بارک ا ...به «شریفان»

«حامد شریفان» ورزشکار بجنوردی به اردوی تیم ملی راگبی دعوت شد.وی که پیش
از این کارنامه درخشانی در این رشته داشته و همراه تیم ملی در رقابت های متعددی
درخشیده است ،بار دیگر در فهرست اعالم شده برای اردوی تیم ملی قرار گرفت.
این ورزشکار به همراه  3نفر دیگر به عنوان نماینده راگبی خراسان رضوی به اردوی
 40نفره تیم ملی دعوت شدند.تیم ملی راگبی ایران خود را برای حضور در رقابت های
«سید »3آسیا که اواخر فروردین سال آینده برگزار می شود ،آماده می کند.این ورزشکار
 28ساله در رشته دوومیدانی مقام های بسیاری دارد و در لیگ برتر کشور با تیم های گاز
خراسان ،شهرداری همدان ،نیروهای مسلح و سبک سازان روی تارتان رفت .وی بعد از
پیشنهاد تیم راگبی مشهد فعالیت اش را در این رشته آغاز کرد و چون دوومیدانی کار
سرعتی است همراه این تیم عازم لیگ راگبی کشور شد و عنوان پر امتیازترین بازیکن
لیگ را به خود اختصاص داد.
وی همراه تیم ملی به مسابقات انتخابی المپیک ریو در هندوستان طی سال  2015اعزام
شد و عنوان با ارزش ترین بازیکن را در آن دوره به نام خود ثبت کرد.اگر نگاهی به کارنامه
وی بیندازیم 3 ،دوره عنوان قهرمانی پیاپی در لیگ برتر راگبی  15نفره کشور ،حضور در
جمع  4تیم برتر باشگاه های جهان در سال  2016و نایب قهرمانی راگبی  15نفره آسیا
در تاشکند ازبکستان برگ های زرینی است از این ورزشکار بجنوردی که بیش از پیش
جای خالی راگبی در استان را نمایان می کند.

این بار بانوان دیده شدند
جــشــنــواره کــشــوری فــرهــنــگــی و
ورزشــی فراغت بــانــوان با ورزش
بــرگــزار مــی ش ــود .رئــیــس هیئت
ورزش هــای همگانی خــراســان
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما
اظهار کرد :این جشنواره یکی از
طرح های وزارت ورزش و جوانان
اســت کــه بــه ادارات کــل استان
ها ابالغ و از سوی ادارات کل به هیئت ورزش های همگانی واگذار شده است«.مجید
جودت» تصریح کرد :مسابقه در  2بخش زنان خانه دار و شاغل شهرستانی برگزار می شود
و منتخبان به رقابت های استانی راه خواهند یافت و در نهایت برترین ها به رقابت های
کشوری اعزام می شوند.به گفته وی ،اعزام منتخبان استان اواخر بهمن پیگیری خواهد
شد و مسابقات در رشته های بدمینتون ،پرتاب پنالتی و طناب زنی برگزار می شود.وی
ایجاد انگیزه برای حضور خانواده ها در مسابقات و برگزاری رقابت های مفرح و هیجان
انگیز برای رونق ورزش در بین خانواده ها را از مهم ترین اهداف این جشنواره اعالم کرد.

گروه ورزش
هیئت هــای ورزشــی ،بــازوان اداره کل ورزش و
جوانان هستند ،فعال که باشند استعدادپروری
خواهیم داشت و مدعیان ورزشی طلیعه داران نام
و آوازه استان می شوند اما غیر فعال بودن هیئت
ها می تواند به بدنه ورزش لطمه بزند و تا سال ها
ضربات جبران ناپذیری متوجه ورزش استان شود.
آن قدر استعدادسوزی ،پراکندگی دوستداران
و بالتکلیفی و رکود ورزش را خواهیم داشت که
تا سال ها بعد آمدن هیئت نوظهور و فعال نمی
تواند جبران مافات کند.با سرپرست اداره شدن
هیئت ها یکی از مهم ترین مشکالتی است که این
روزها دامن گیر هیئت های ورزشی شده است.
تمدید مجدد سرپرستی و از سویی اختیار نداشتن
سرپرستان هیئت ها دست به دست هم می دهند
تا ورزش رخت پینه بسته از حاشیه ها را بر تن
کند و در کنار به تماشای رشد ورزش سایر استان
ها بنشیند مث ً
ال اگر از سر در ادارات کل ورزش و
جوانان سایر استان ها گذشتیم و نام ورزشکاران
استان را دیدیم به دل نگیریم.

 I Iضربه به ورزش

یکی از ورزشــکــاران کاراته از سرپرست داشتن
طوالنی مدت این هیئت گالیه مند است؛ این که
برگزاری مجمع نزدیک به یک سال است که انجام
نشده و این مهم می تواند به این ورزش ضربه بزند.

 I Iنبودشفافیت

ورزشــکــاری دیگر از هیئت والیبال می گوید:
سرپرستی هیئت ،باعث شده شفافیت مالی نباشد
و سرپرستان چون دوره مسئولیت شان کوتاه است

شاید برای ورزش چندان دلسوزی نکنند.

 I Iلغو سومین مجمع

از سویی برخی ســوارکــاران از سومین دوره لغو
بــرگــزاری مجمع س ــوارک ــاری خبر مــی دهند.
سوارکاران از بی تفاوتی مسئوالن به ورزشی که
خاستگاهش استان است ،گالیه دارند.
یکی از ســوارکــاران می گوید :استان خاستگاه
اسب ترکمن ،بیش از یک سال است که به دلیل
بی اهمیتی فدراسیون به ایــن رشته نتوانسته
مجمع انتخابی برگزار کند .سوارکاران از مدیرکل
ورزش و جــوانــان انتظار دارن ــد بــه بــی اهمیتی
فدراسیون واکنش نشان دهند.

 I Iتاخیرهایی که به نفع ورزش نیست

ورزشکاری از رشته تیراندازی نیز لغو برگزاری
مجمع را بــرای تیراندازان استان مناسب نمی
داند و معتقد است :این تاخیرها به نفع این ورزش
نیست و نمی توان توقع ارتقا را داشت.

 I Iدالیل لغو مجامع

این موضوع را در گفت و گو با مدیرکل ورزش و
جوانان خراسان شمالی بررسی کردیم.
«بهادری» از مهم ترین دالیل لغو مجامع هیئت
های ورزشی را درگیر بودن مسئوالن اداره کل
ورزش و جوانان برای میزبانی رقابت های جهانی
کشتی باشگاه های جهان و سومین دوره رقابت
هــای جهانی ورزش هــای زورخــانــه ای و کشتی
پهلوانی بیان می کند.
وی نزدیک بــودن به فصل انتخابات را از دیگر
موانعی بیان می کند که باعث شده است مجامع
انتخابات چند هیئت لغو و به سال  99موکول
شـــود.وی خاطرنشان مــی کند :بــارهــا از سوی

فدراسیون به مدیرکل ورزش و جوانان استان
تفویض اختیار شده اما ما صالح می دانیم این
مجامع با حضور مسئوالن فدراسیون برگزار شود.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی تاکید
می کند :حضور اعضای فدراسیون در مجامع
می تواند به رشد و توسعه ورزش بینجامد و کمک
حال هیئت ها باشد« .بــهــادری» بیان می کند:
سرپرستی هیئت ها تا یک سال قابل تمدید است
و با ابالغ رئیس فدراسیون آغاز و تمام اختیارات به
جز انتصاب اعضای هیئت به سرپرست واگذار می
شود.وی با بیان این که سرپرستان هیئت اختیار
تام دارند و عموم ًا از بدنه رشته ورزشی مربوطه
هستند ،تصریح می کند :عموم ًا سرپرستانی که
ابالغ می گیرند مورد تایید هستند و در مجامع
رأی می آورند.

از مهم ترین دالیل لغو مجامع
هیئت های ورزشی درگیر بودن
مسئوالن اداره کل ورزش و
جوانان برای میزبانی رقابت
های جهانی کشتی باشگاه های
جهان و سومین دوره رقابت های
جهانی ورزش های زورخانه ای
و کشتی پهلوانی است

