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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش ویژه

سرخ پوشان اترک؛ پر قدمت و افتخارآفرین
سیماوحدانی« -ســرخ پوشان اتــرک» از باشگاه هایی اســت که برای
نخستین بار در خراسان شمالی در بخش بانوان عالوه بر آقایان فعالیت
می کند.
این باشگاه پرقدمت تنها به تیم داری اکتفا نکرده و اقدام به ثبت باشگاه
کرده است ،افتخارات بسیاری دارد و به تمام چشم اندازهای یک دهه
گذشته خود دست یافته است.

چشم اندازهای باشگاه
مدیر عامل باشگاه سرخ پوشان اترک از قدمت  12ساله باشگاه می گوید که
در آن دوران تیم داری به شیوه سنتی انجام می شد و ثبت باشگاه نداشتیم
که باشگاه داری برای نخستین بار توسط این باشگاه تحقق یافت«.علی
شاهدی» به آموزش رده های سنی  6تا  18سال در آکادمی و شرکت در
تمام مسابقات رده های سنی پایه و بزرگ ساالن اشاره می کند که توسط
باشگاه انجام می شود.
وی به چشم اندازهای کوتاه مــدت ،میان مدت و بلند مدت باشگاه که
تشکیل تیم ها با توجه به کمیت آن ها از اهداف کوتاه مدت ،شناسایی
استعداد نخبه های ورزشی و پرورش آن ها از اهداف میان مدت و معرفی
برترین ها به لیگ های معتبر ایران ز اهداف بلند مدت این باشگاه بود
و تحقق یافت اشاره می کند که از این پس باشگاه به اعزام برترین ها به
باشگاه های اروپایی و معتبر می اندیشد.

تغییر راهبردی اهداف باشگاه
مسئول فنی باشگاه سرخ پوشان اترک از تالش باشگاه برای ارتقای سطح
کیفی بازیکنان می گوید.به گفته «سعید کریمی» ،ارتقای سطح کیفی
بازیکنان پایه اولویت این باشگاه است که همواره به عنوان مسئله جدی و
مهم به آن پرداخته شده است.وی آموزش گام به گام فوتبال به شکلی که به
سرعت به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند ،حائز اهمیت می داند و بر معرفی
بازیکنان شاخص استان و رساندن آن ها به سطح قابل قبول در کشور

تاکید می کند.وی به تغییر راهبردی اهداف باشگاه بعد از دستیابی به
اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تاکید می کند که طرح باشگاه،
تغییر مسائل آموزشی و به روز کردن دانش مربیان و بازیکنان است تا
شرایط برای معرفی بازیکنان به کشورهای اروپایی فراهم شود که باید برای
احیای چارچوب ها در این خصوص گام بر داریم.او از برنامه مدارس فوتبال
معتبر و بزرگ دنیا می گوید که این باشگاه نیز درصدد است با تطبیق آموزه
های خود مطابق این مدارس سطح فوتبال را ارتقا دهد و نیاز است تفاوت
ها را ارزیابی کنیم و به نتایج مطلوب برسیم.وی تاکید می کند :باید تلفیقی
از سبک ها به وجود آورد تا اعزام به کشورهای اروپایی محقق شود.

مربیانی کارآمد در سطوح پایه
وی روی کار آمدن مربیان تازه کار برای سطوح پایه را مناسب نمی داند و معتقد
است :مربیانی کارآمد در سطوح پایه بیشتر می توانند شرایط را برای قهرمانی
بازیکنان فراهم کنند.وی ویترین باشگاه را رده سنی بزرگ ساالن معرفی می
کند که نیاز باشگاه ثبات مالی و اقتصادی است تا بتواند زمینه رشد را فراهم کند.

حضور مشاور تحصیلی در باشگاه
وی به حضور مشاور تحصیلی در باشگاه اشاره می کند که در بسیاری از
مــواردی که بازیکنان دچار افت تحصیلی می شوند ،مورد مشاوره قرار
می گیرند.به گفته «کریمی» ،در بسیاری از موارد مشاور تحصیلی باشگاه
تشخیص می دهد برخی بازیکنان یک سال برای کنکور ورزش را کنار
بگذارند که خوشبختانه شاهد قبولی آن ها در رشته های پزشکی بودیم.
وی اولویت اصلی باشگاه را بازیکنان بیان می کند و معتقد است که به
بازیکنان باید بها داد.

اعزام تیم بانوان به لیگ دسته یک
سرمربی تیم فوتبال بانوان باشگاه سرخ پوشان اترک از اعزام تیم بانوان به

لیگ دسته یک خبر می دهد که شاکله اصلی تیم را بازیکنان بومی تشکیل می
دهند«.زهرا کالتی مقدم» به تمرینات مستمر تیم از آخر شهریور سال گذشته
برای اعزام اشاره می کند که خود باشگاه به آموزش این بازیکنان اقدام کرد.وی
فعالیت بانوان در رشته فوتسال را برای نخستبن بار در سال  92بیان می کند
که فوتبال از زمستان  97دراین باشگاه راه اندازی شد و تعداد انگشت شماری
از عالقه مندان به فوتبال و فوتسال در این کالس ها حضور یافتند.

تنها باشگاه فعال استان
در رشته های فوتبال و فوتسال بانوان
او تنها باشگاهی که در بخش بانوان در استان در رشته های فوتبال و
فوتسال فعالیت دارد ،باشگاه ســرخ پوشان اتــرک معرفی می کند که
نداشتن رقابت و فعالیت نکردن سایر باشگاه ها در بخش بانوان سبب بروز
مشکل شده است.به گفته او ،اولویت باشگاه از سال گذشته این بوده که
ریالی از بازیکنان دریافت نکند و هم اکنون  35نفر در فوتبال در بخش
بانوان فعالیت دارند و این تعداد در حال افزایش است ضمن این که
مربیان مجرب آموزش بانوان را بر عهده دارند.وی از حمایت های هیئت
فوتبال استان تقدیر می کند که در بخش بانوان و آقایان قابل توجه بود.
وی از حمایت های رسانه های استانی از فوتبال بانوان خبر می دهد و
می گوید :رسانه ها می توانند برای توسعه بیشتر فوتبال بانوان کمک
کند.

نداشتن فضای تمرینی برای بدن
سازی بانوان
بدنساز تیم بانوان سرخ پوشان اتــرک نداشتن فضای
تمرینی برای بدن سازی بانوان را از مشکالت تیم های
استانی بیان می کند.به گفته «نازنین یزدانی» ،امکان
تمرینات بدن سازی در پارک و کوه فراهم نیست و باید
مکان اختصاصی برای تیم های استان فراهم شود.

بازیکنان سرخ پوشان اترک در تیم های مطرح کشوری
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