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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سوژه ویژه

رویدادهای ورزشی

وزنه سنگین پرتاب ها

کم لطفی ها سنگین تر
از پرتاب وزنه ها

مربی جودوی بانوان استان مطرح کرد:

بی انگیزگی جودوکاران
بعد از تعلیق

مربی جودوی استان به تعلیق فدراسیون جودوی کشورمان
اشاره کرد که با وجود آن مسابقات قهرمانی کشور و جایزه
بزرگ به قوت خود باقی است اما به طور قطع این مسئله روی
انگیزه ورزشکاران تاثیر دارد.
وی در خصوص موفقیت بیشتر جودوکاران آقا اظهار کرد:
آقایان جودوکار فعالیت شان را از دهه  ۶۰و بانوان از دهه
 ۸۰آغاز کردند که به طور قطع کسب نتیجه آن ها منطقی
خواهد بود.وی از دیگر دالیل فعالیت کم رنگ بانوان در رشته
جودو به دید منفی برخی خانواده ها به این رشته اشاره کرد
که آن را خشن می دانند.وی به درخشش بانوان جودوکار
اشاره کرد که از سال ۹۰توانستند در این رشته روند صعودی
خود را طی کنند و صاحب عنوان شوند و در این بین عالوه
بر مقام های انفرادی ،ورزشکارانی نظیر صدف گل سیرت،
زینب یزدان لو ،مهتاب و الهام باغچقی و لیال عفتی در تیم
جــودوی بــزرگ ســاالن ســال گذشته نایب قهرمان شدند.
وی افــزود :امسال در المپیاد استعدادهای برتر کشور در
رده سنی نونهاالن گلی باغچقی در وزن ۶۳کیلوگرم نایب
قهرمان شد.به گفته وی ،استعدادیابی و فعالیت در رده سنی
پایه از مهم ترین راهبردهای پیشرفت این ورزش است.وی با
بیان این که از سال ۹۷استعدادیابی در دستور کار اعضای
هیئت و مربیان قرار گرفت ،افزود :پیش از این عمده فعاالن
در این ورزش از رده سنی جوانان شروع به کار می کردند که
چندان بازدهی نداشت .فعالیت در رده پایه کارایی بیشتری
دارد و صرف هزینه ها نتیجه بخش است.

زمان افتتاح بزرگ ترین سالن
چند منظوره استان
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی از زمان افتتاح
بزرگ ترین سالن چند منظوره استان در آشخانه خبر داد.
کوروش بهادری در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که
این سالن تا پایان سال به بهره برداری می رسد ،اظهار کرد:
سالن چند منظوره ورزش های توپی آشخانه جزو بزرگ ترین
سالن های استان به شمار می رود که برای ورزش هایی نظیر
فوتسال ،والیبال ،بسکتبال ،هندبال و بدمینتون ساخته شده
است«.بهادری» میزان پیشرفت فیزیکی این سالن را بیش از
 97درصد بیان کرد.
به گفته وی ،کلنگ زنی این مجموعه در سال  94انجام
و با اعتبارات اختصاص یافته از سفر مقام معظم رهبری
تکمیل شــد.وی اعتبارات هزینه شده برای این سالن را 3
میلیارد تومان اعالم کرد.وی ابراز امیدواری کرد :با افتتاح
این مجموعه شاهد رونــق ورزش در استان به خصوص در
شهرستان مانه و سملقان باشیم.

ورزش

۵

گام به گام برای رشد هندبال

سیما وحدانی -هندبال مسیرهای ناهموار را پشت سر گذاشته است و این بار کم کاری
ها را به گردن نبود امکانات و تجهیزات نمی اندازد .این ورزش که پیش از این دغدغه
ساعت تمرین مناسب را داشت این روزها با لژیونر استان به برگزاری دوره های آموزشی
اقدام کرده و با اختصاص ساعت تمرین مناسب در بجنورد و تمام شهرستان های استان
شاهد پویایی ورزشی هستیم که قدمت و جذابیت را توأمان دارد.
آموزش روحیه جنگندگی و دفاع در این ورزش متبلور است و می توان از این ورزش نام
آشنا برای تقویت روحیه کار گروهی نام برد.

 IIروزهای خوش

رئیس هیئت هندبال خراسان شمالی از وضعیت رو به رشد این رشته خبر می دهد«.فاطمه
مرزی» در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که هندبالیست های خراسان شمالی روز
های خوشی را سپری خواهند کرد ،از حضور لژیونر هندبال خبر می دهد که در نخستین
گام در شیروان به برگزاری دوره های آموزشی و کالس مربیگری اقدام کرده است.وی که
پیش از این تنها دغدغه هیئت را نداشتن ساعت تمرین مناسب می دانست،
اظهار کرد :خوشبختانه تیم ها ساعت های مناسبی برای تمرین
دارند و برگزاری کالس های آموزشی زیر نظر «هانی زمانی»
می تواند به پیشرفت این ورزش کمک کند ،اگرچه پیش از
حضور لژیونر هندبال
این هم هندبالیست های استان مستعد بودند و در کشور
زمینه رشد داشتند.
که در نخستین گام در
بــه گفته وی ،امــســال در رقــابــت هــای منطقه یک
شیروان به برگزاری
نونهاالن که خراسان شمالی میزبان آن شد ،تیم
استان به مقام نایب قهرمانی رسید و در این رقابتها
دوره های آموزشی و
 2تیم از خراسان رضوی ،یک تیم از خراسان شمالی
کالس مربیگری اقدام
و یک تیم از گناباد به شکل متمرکز با یکدیگر به رقابت
پرداختند.وی همچنین به اعــزام هندبالیست های
کرده است
استان به المپیاد استعدادهای برتر دختران و پسران
اشاره کرد که  2تیم  16نفره اعزام شدند.

 IIدوره های مربیگری

رئیس هیئت هندبال خراسان شمالی از برگزاری دوره های مربیگری
درجه  3آقایان و بانوان خبر داد که با حضور هانی زمانی برگزار شده است.وی به اعزام
دو هندبالیست استان به دوره های مربیگری و داوری هندبال ساحلی اشاره کرد که در
اصفهان برگزار شد«.مرزی» سطح مربیان هندبال استان را باال ارزیابی و بیان کرد5:
مربی درجه  2هندبال داریم و «محسن حصاری» مربی درجه یک در بخش آقایان فعالیت
می کند و «الهام مرزی» دارای مدرک درجه یک داوری بانوان در این رشته است.وی
از حضور تیم هندبال گرمه در لیگ دسته 3خبر داد که نشان می دهد این ورزش در
شهرستان ها نیز وضعیت خوبی دارد.

سیما وحدانی
پرتاب وزنــه خراسان شمالی خــودش را اثبات
کرده است ،نام آورانش سال ها در کشور حرفی
برای گفتن داشتند اما یا کوچ کردند یا در گوشه
ای دنج از کمبودهای شان گالیه ندارند و فقط با
عشق به ورزش ،کم لطفی ها را پرتاب می کنند.
ایــن که در ورزشــگــاه  ۱۹مهر به خاطر تخریب
زمین چمن ،فضایی به پرتاب گــران اختصاص
داده نشده یا تمرینات آن ها فصلی شده است
یا کمبود امکانات و تجهیزات دارند ،عواملی
نیست که بتواند قهرمانان استان را از
ادامه راه باز دارد.
بــرخــی هــا بــا بــیــان ایــن کــه اســتــان کم
برخورداریم و نمی توانیم توقع زیادی
از هیئت دوومیدانی و تیم داری داشته
باشیم ،کــرکــره هــای حمایت را پایین
کشیده اند و ورزشکاران مانده اند و وزنه
هــای سنگین آمــال و آرزوهـــای شـــان«.آرزو
کمالی نژاد» از قهرمانان پرتاب وزنه استان که
ســال ها عنوان قهرمانی کشور را در کارنامه
خود دارد از کمبودهایی که سبب شده است
ورزشکاران مستعد استان را از مقام آوری دور
کند ،گالیه میکند؛ او از تمرینات سخت خود می
گوید و امیدی که برای کسب نتیجه دارد.او از
سال  ۹۱به شکل حرفه ای به این رشته پرداخت
و طی این مدت افتخارآفرینی های بسیاری برای
استان داشت که می توان به نایب قهرمانی پرتاب
وزنه کارگران در سال  ،۹۳نایب قهرمانی پرتاب

وزنــه در ســال  ۹۶و دو قهرمانی پی در پی در
مسابقات پیش کسوتان اشاره کرد.

 IIفعالیتاختصاصی

وی که امسال زیر نظر مربی خصوصی به فعالیت
اختصاصی در این رشته ورزشی پرداخته است،
می گوید :روزی  2ساعت تمرین اختصاصی
دارم و خودم را برای حضور در لیگ باشگاه های
کشور و مسابقات قهرمانی کشور که اردیبهشت
و تیر سال آینده برگزار می شود ،آماده می کنم.
وی از رکورد ۱۲متری می گوید که هدف خود
قرار داده است و موفقیت اش را در گرو دستیابی
به آن بیان می کند«.کمالی نــژاد» از مهم ترین
مشکالت پرتابگران وزنــه و دیسک را تعطیلی
فصلی تمرینات ذکر می کند.

 IIتمریناتفصلی

به گفته وی ،تمرینات از مهر تا اسفند
تعطیل است و هوای سرد و بارش
بـــاران و بــرف باعث مــی شود
امــکــان تمرین را در فضای
آزاد نداشته باشیم.وی با
بیان ایــن کــه در ورزشــگــاه
۱۹مهر فضای اختصاصی
بــــرای پــرتــابــگــران وزنــــه و
دیسک در نظر گرفته نشده
است و متاسفانه در فصل سرد مکانی
بــرای تمرین نــداریــم پر مدالی و ظرفیت باالی
ورزشکاران استان را از مهم ترین عواملی ذکر می
کند که مسئوالن باید به آن توجه ویــژه کنند.به
گفته وی ،مربیان دوومیدانی استان نیازمند به روز

رسانی اطالعاتشان هستند و برای ارتقای سطح
دوومیدانی کاران باید سطح مربیان استان را ارتقا
داد.وی از مربی خود و رئیس و نایب رئیس هیئت
دوومیدانیاستانبهخاطرحمایتازورزشکاراناین
رشته ورزشی تشکر می کند.

