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سوژه ویژه

رویدادهای ورزشی

قهرمانی در کنار ورزش
همگانی

هیئت ورزش های کارگری خراسان شمالی در سال
های اخیر تالش کــرده با اختصاص فضای ورزشــی و
تجهیزات و امکانات مناسب زمینه را برای ورزش بانوان
فراهم کند و هدف فقط ورزش همگانی است اگرچه
بانوان مستعد برای قهرمانی فرصت رقابت دارند.
نایب رئیس هیئت ورزش های کارگری استان از توجه به
بعد همگانی این ورزش خبر می دهد.
«مهستی آدینه زاده» با بیان این که هدف ورزش
های کارگری ایجاد نشاط بین کارگران و سالمتی
آن هاست و ورزش های همگانی بیش از ورزش های
حرفه ای مورد توجه این هیئت قرار می گیرد ،از رشد
قابل مالحظه استقبال بانوان شاغل جامعه کارگری
از ورزش خبر می دهد که نسبت به سال های گذشته
مورد توجه قرار گرفته است.
وی به رتبه قابل مالحظه ورزش کارگری استان اشاره
می کند به گونه ای که استان در بین استان های همتراز
رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
«آدینه زاده» به کسب عنوان نمایندگان ورزشــی
استان در ورزش های کارگری اشاره می کند و می
افزاید :کسب مدال نقره بانوان در رقابت های شنا
توسط «مرضیه ناظم الشریعه» و حضور در جمع 6
تیم از بین  25تیم برای ما رتبه قابل قبولی در کشور
است.

گفت و گو با بانوی پرافتخار دو و میدانی

کمبود فضای آبی در استان
سیما وحدانی
شنا ،این ورزش پر هیجان و لذت بخش مدت هاست از حالت تفننی خارج شده چه برسد
به قهرمانی!روزهای اوجی نداشتیم که بگوییم سقوط کرده است و همواره در پایین ترین
رده های کشور جا داشتیم ،البته این به معنای نداشتن شناگر با تکنیک و توانمند در
استان نیست بلکه به خاطر نبود فضای آبی مناسب در استان و همدلی در این رشته بوده
که نتوانسته آن را به روزهای اوج خود برساند یا حداقل به روزهایی برسد که بتوانیم انتظار
کسب جایگاه مطلوب را داشته باشیم و شناگران را به کشور معرفی کنیم.

 IIدغدغه بزرگ

«شکری» سرپرست هیئت شنای خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما نبود فضای
آبی در استان را یک دغدغه بزرگ برای شناگران مطرح کرد که عموما استخرها در اختیار
بخش خصوصی هستند.به گفته وی ،رئیس اداره ورزش و جوانان بجنورد قول هایی را
برای اختصاص ساعت مناسب به منظور تمرین شناگران داده است و امیدوارم این معضل
برطرف شــود.وی افــزود :برای فعالیت حرفه ای در این رشته باید از پایه به آن توجه و
تمرینات را به طورمستمر پیگیری کرد.

 IIبی انگیزگی مربیان

وی افزود :با اختصاص استخر کوثر به یکی از هیئت های آبی مشکل هیئت شنا برطرف
خواهد شد و قطع ًا با برنامه ریزی جامع و استراتژیک شنا از رکود فاصله می گیرد .وی از
دیگر مشکالت این رشته را کمبود مربی بیان کرد که متاسفانه قادر به فعالیت در سطح
قهرمانی کشور نیستند و باید به طور پایه ای به این ورزش پرداخت و آموزش ها سطح
به سطح پیگیری شود.وی نبود همدلی و وفاق و درگیر بودن هیئت با حاشیه را از دیگر
عواملی بیان کرد که این ورزش را از جایگاه اصلی خود دور می کند.

 IIلغو مسابقات استانی

اماکن و خوابگاه های ورزشی در
اختیار ستاد مدیریت بحران
تمام اماکن و خوابگاه های ورزشــی در اختیار ستاد
مدیریت بحران قرار می گیرد.
به گفته مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی تمام
اماکن و خوابگاه های ورزشی در شهرستان های سراسر
استان در اختیار ستاد مبارزه با کرونا ویروس قرار می
گیرد.
کوروش بهادری اظهار کرد :این اماکن در صورت نیاز
برای قرنطینه بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

وی از لغو مسابقات استانی شنا خبر داد که ۲۰تا۲۵اسفند قرار بود به میزبانی بجنورد
برگزار شود اما به خاطر شیوع ویروس کرونا به تاریخ دیگری موکول شده است.وی با
اشاره به استعدادیابی و انتخاب مستعدترین ورزشکاران این رشته ورزشی یکی از مهم
ترین برنامه های هیئت را همین موضوع بیان کرد.به گفته «شکری» بعد از واگذاری
استخر و اختصاص زمان تمرین به شناگران قطعا برنامه ریزی برای استعدادیابی و تکمیل
تمرینات آن ها و اعزام ها را در پیش رو خواهیم داشت.

 IIنبود مدرسه شنا

وی نبود مدرسه شنا را یک ضعف برای این ورزش دانست و افزود :با بخش خصوصی در
این زمینه مذاکره انجام شده است و هر نوع مساعدتی که الزم باشد انجام می دهیم.وی
انگیزه نداشتن مربیان برای ارتقای سطح خود را از مهم ترین عوامل غیر فعال بودن
هیئت بیان کرد«.شکری» با بیان این که مربیان به خاطر نداشتن فضا و امکانات
مناسب برای رونق این ورزش انگیزه رشد ندارند ،ابراز امیدواری کرد :اختصاص
ساعت تمرین بتواند این ورزش را به جایگاه حقیقی خود برساند.

موفقیت 50ساله در تارتان

سیما وحدانی

دوومیدانی عشق است و دویــدن در تارتان ،یک
آرزوی دیرینه که توانسته مسیر ۵۰ســالــه مرا
پر از شــور ورزشــی کند«.فریبا سیرانلو» بانوی
دوومیدانی کار استان که از ۸سالگی به فعالیت
در این رشته پرداخته با اشتیاق از روزهای گذشته
و مدال هایش می گوید ،از شور وصف ناپذیری
که در تار و پود سختی ها چشمگیر بود و جسم و
روحش را صیقل می بخشید.آن روزها شاید زمین
های خاکی پاتوق تمرینات شان بود اما انگیزه
بــرای مــدال آوری و شــور و اشتیاق ورزش هنوز
هم بعد از۵۰سال برایش تمام نشده و انگار قرار
نیست تمام شود«.سیرانلو» سال ها با دوومیدانی
اخت گرفته است و نمی خواهد حاال حاال ها این
ورزش پر جذبه را کنار بگذارد.

 I Iهدف بزرگ

می گوید :وقتی در پیست می دوم اص ً
ال متوجه
سن و سالم نیستم .یادم نمی آید چند سال دارم،
مثل دختر بچه ۸ساله یا نوجوان پر انرژی می
شوم که برایش رسیدن به خط پایان یک
هــدف بــزرگ اســت و عجب لذتی دارد
ایـــســـتـــادن روی
ســــــکــــــوی
موفقیت.

 IIایستادن روی سکوی قهرمانی

وی می افزاید :امسال در رقابت های دوومیدانی
پیش کسوتان کشور در مــواد  ۴۰۰و ۱۰۰متر
روی سکوی قهرمانی ایستادم ،همچنین سال
گذشته در مواد  ۸۰۰،۲۰۰و  ۱۰۰متر جایگاه
نخست کشور را از آن خــودم کــردم.وی خود را
برای رقابت های دوومیدانی  ۲۰۲۰کانادا آماده
می کند.این بانوی پیش کسوت که اتفاق ًا خانواده
ورزشی دارد و همسر و  2فرزندش ورزشکارند،
می گوید :از ۸سالگی دوومــیــدانــی را زیــر نظر
استاد «یاهوئیان» شروع کردم و ستاره دوومیدانی
خراسان شدم و همواره در کشور صاحب عنوان
بودم البته تنها به دوومیدانی بسنده نکردم و مقام
آور مسابقات شطرنج سال  ۵۴هستم.

 IIپیشرفت قابل مالحظه

وی وضعیت دوومیدانی استان را طی سال های
اخیر قابل مالحظه بیان می کند که پیشرفت
خوبی داشته است و با تاسیس ورزشگاه ۱۹مهر
شــاهــد ســیــر صــعــودی ایـــن ورزش در اســتــان
بودیم«.سیرانلو» معتقد است :عالقه مندان
به این ورزش باید پشتکار داشته باشند،
سختی های بسیاری را تحمل کنند که

البته مقام آوری و کسب نتیجه می ارزد تا خود را
برای آن روز آماده کنند زیرا روی سکو ایستادن
بــاشــکــوه اســــت.وی ابـــراز امــیــدواری مــی کند:
دوومیدانی استان با همین روند روزهای خوشی را
در پیش رو داشته باشد و شاهد پرورش ورزشکاران
مدال آور و توانمند در استان باشیم«.سیرانلو»
که با حمایت خانواده اش دوومیدانی را ادامه
می دهد ،اعتقاد دارد :روزهــای اوج دوومیدانی
در خــراســان شمالی نزدیک اســت و امیدواریم
بتوانیم در کشور و رویدادهای جهانی حرفی برای
گفتن داشته باشیم زیرا این استان ورزشکاران
بااستعدادی دارد که قطعا با اندکی حمایت و
توجه می توانند روزه ــای خوبی را در پیش رو
داشته باشند.وی می گوید :لذت دوومیدانی را
نمی توانم توصیف کنم ،نمی توانم خاطرات پر
جذبه سال هایی را که امکانات نبود اما اشتیاق
و شور وصف نشدنی برای دویدن در هوای سرد
و گرم زمستان و تابستان داشتم ،فراموش کنم.
این بانوی پر افتخار دوومیدانی حسرت دویدن
در تارتان را در دلش نگذاشته است و هنوز هم
می دود تا لذت سال های دور تنها در دفترچه
خاطراتش باقی نماند و همچنان در تارتان می
درخشد تا شاهد افتخارآفرینی های وی در عرصه
پیش کسوتان باشیم.

خراسان شمالی
ورزشکاران بااستعدادی
دارد که قطعا با اندکی
حمایت و توجه می توانند
روزهای خوبی را در
پیش رو داشته باشند

