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سوژه ویژه

چالش بزرگ برگزاری مسابقات
سوارکاری در استان
تجلیل از پیش کسوتان ،دست
اندرکاران و حامیان والیبال استان
مراسم تجلیل از پیش کسوتان ،دست اندرکاران و حامیان
والیبال خراسان شمالی برگزار شد .این مراسم با حضور
تعدادی از مدیران و اهالی والیبال استان از جمله پیش
کسوتان ،مربیان و ورزشکاران برگزار شد.

رایزنی رئیس هیئت با رئیس
فدراسیون کاراته
رئیس هیئت کاراته خراسان شمالی با رئیس فدراسیون دیدار
و برای برگزاری برنامه های تدوین شده این هیئت رایزنی کرد.
پیگیری امور هیئت و سبک های آزاد ،مربیگری عملی سطوح
مختلف در اسفند امسال و مساعدت فدراسیون در برگزاری
رقابت های کاراته وان در استان در تابستان سال  ۱۴۰۱حاصل
جلسه رئیس هیئت کاراته خراسان شمالی با رئیس فدراسیون
بود.

پدیده مسابقات والیبال بانوان

«سحر الغ ــری» ،دختر والیبالیست
مانه و سملقانی ،پدیده والیبال بانوان
در لیگ والیبال خــراســان شمالی
معرفی شد.به گزارش روابط عمومی
اداره ورزش و جوانان مانه و سملقان،
«الغ ــری» ساکن شهرآواست .لیگ
والیبال بانوان استان  ۱۴آبان امسال
آغاز شد و  ۲دی با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به کار خود پایان داد.

کارگاه منجیان غریق
دومين كارگاه عملی بانوان منجی غريق در شيروان برگزار شد.
این کارگاه با عنوان حيات بخشی و مبحث انسداد در مجموعه خانه
كشتی با هدف دانش افزايی و ارتقای سطح كيفی منجيان غريق
با حضور «سمیرا صداقتی» ،مدرس ارشد فدراسيون برگزار شد.
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گروه ورزش -خراسان شمالی ،قطب پرورش اسب اصیل ترکمن محسوب می شود و اسب
داران متبحر و سختکوش و سوارکاران توانمندی دارد .طی سال های گذشته ،هر گاه
جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن و کورس های بهاره و پاییزه و رقابت های سوارکاری
برگزار شده ،مورد استقبال فراوان فعاالن این عرصه قرار گرفته است ،اما نداشتن پیست
ک چالش بزرگ در برگزاری رقابت ها بوده است.
مناسب ی 
ازسویدیگر،برگزاریمستمرجشنوارههایزیباییومسابقاتوکورسهایمتعدد،فرمول
و مانعی برای جلوگیری از خام فروشی اسب اصیل ترکمن در خراسان شمالی است .اسب
داران استان سال هاست به دلیل حمایت نشدن صنعت پرورش اسب ،به خام فروشی روی
آورده اند و از کسب درآمد مناسب در این عرصه محروم می شوند.حکایت تلخی است خام
فروشی به جای پرورش اسب های اصیلی که در رویدادهای متعدد می توانند معرفی و توسط
سرمایه گذاران شناسایی و خریداری شوند.
اسب های اصیل شناسایی می شوند
سرپرست هیئت سوارکاری خراسان شمالی معتقد است که برگزاری جشنواره های زیبایی
اسب اصیل ترکمن به همراه مسابقات و رویدادهای متعدد ،فرایندی است که مانع خام
فروشی اسب های اسب داران می شود«.اسماعیل محمودآبادی» ،حضور تیم هویت گذاری
از سوی فدراسیون سوارکاری و سازمان جهاد کشاورزی را از اقدامات تاثیرگذار هیئت بیان
می کند که بر اساس آن ،اسب های اصیل شناسایی می شوند.
به گفته وی ،هم اکنون در استان هزار رأس اسب اصیل دارای شناسنامه داریم.او از مهم
ترین دغدغه های هیئت به راه اندازی پیست استاندارد در استان اشاره می کند که هم اکنون
چالش بزرگی برای برگزاری مسابقات سوارکاری در خراسان شمالی است.او می افزاید:
پیست باغلق توسط اداره ورزش و جوانان احداث شده و از لحاظ فنی تقریب ًا مناسب است
و البته به تعمیرات و اصالح نیاز دارد و پیست یکه صعود نیز جزو پیست های محلی است.
مشکلی که برطرف شد
به گفته وی ،مهم ترین دغدغه باشگاه داران برای
ثبت باشگاه ،نداشتن مربی بود که مغفول
مانده بود و خوشبختانه با برگزاری کالس
هــای مربیگری ایــن مشکل نیز برطرف
شد.او تاکید می کند ۷ :سوارکار در آزمون
دوره مربیگری درجه  ۳شرکت کردند و قبول
شدند و شرایط ثبت باشگاه که داشتن مربی بود
برطرف شد« .محمودآبادی» یادآور می شود :قب ً
ال در
استان 2 ،مربی در این بخش بیشتر نداشتیم اما در
دوره مربیگری اسب دوانی  ۲۰نفر موفق به کسب
مدرک شدند.
دوره های آموزشی
وی خاطرنشان می کند :کالس آمــوزش هندلی
و محاسبات نیز برای برگزاری جشنواره ها از دیگر
برنامه های حائز اهمیت این هیئت به شمار می رود.
او به برگزاری دوره های آموزشی چابک ســواری ،پرش
و کورس در استان اشاره می کند و معتقد است :در زمینه
پرورش و تغذیه نیز کالس آموزشی در حال برگزاری است و
دوره های آموزشی برای اسب های پرورشی و مسابقه ای
هم برگزار خواهد شد.

قدم به قدم تا قله

همگام با کوهنوردان در باباموسی
گروه ورزش
کوهپیمایی در زمستان هم حال و هوای خاص خود را دارد؛ لباس های
بیشتری باید پوشید و تجهیزات ایمن تری به همراه خود برد اما این فصل
هم جذابیت های منحصر به فردی دارد که در فصل های دیگر شاید کمتر
دیده شود.
غروب زمستان به اندازه فصل بهار و تابستان ،شاید خورشید گرمای کمتری
دارد اما ورزش در این هوا خوب می چسبد .خروج از روزمرگی زندگی و
رسیدن به اوج آرامش بدون سختی که نمی شود ،باید مشکالت را گذراند
و راه های ناهموار را هموار کرد.
تقریب ًا مسیر  ۱۵دقیقه ای با کوه باباموسی فاصله داریم و آن طرف تر از شهر،
بجنورد زیر پای این کوه قدعلم کرده است .چقدر زیبایی های بیکران این
منظره وصف نشدنی است.
باال تر که می رویم ،میله های نصب شده برای مسیرهای متعدد نظرم را
جلب می کند .شاید برای کوهنوردانی که تازه به کوه قدم گذاشته اند این
میله ها بزرگ ترین کمک باشد چون راه های متعددی برای رسیدن به قله
است و این مسیر بهترین نشانی برای یافتن بهترین شاهراه است.
البته مسیرهای مختلف این کوه پهناور ،جذابیت خاص خودش را دارد و پیدا
کردن تمام راه های صعود به قله ،فضاهای بکری را رونمایی می کند که
هیجان کوهپیمایی را دوچندان می کند.
این فصل عالقه مندان خاص کوهنوردی را دارد و خداقوت گفتن های
صعود زمستانی نیز عجیب می چسبد.

 I Iفضاهایی که باید بیشتر شود

یکی از آقایان میانسالی که به گفته خودش هر روز به کوه می آید درخصوص
عالقه اش به ایــن ورزش می گوید :از ســال هــای گذشته با گــروه های
کوهنوردی همراه بودم اما طی سال های اخیر ،شیوع کرونا سبب شد امکان
حضور با این گروه ها را نداشته باشم و طبق عادت گذشته ،تنهایی و هر روز
به کوه باباموسی مراجعه می کنم.
او که نام خود را ذکر نمی کند معتقد است باید فضاهای این چنینی بیشتر
شود تا عالقه مندان به کوه بتوانند با خیالی آســوده برای ورزش به کوه
مراجعه کنند و البته حضور جمعیت بسیار در چنین فضاهایی در شرایط
کرونایی خطرناک است.

 I Iالزام به ماسک زدن

خانمی که در حال کوهنوردی است می گوید :زدن ماسک در هر شرایطی
ضــروری اســت به خصوص در ایــن فضا که عصرها جمعیت باالیی برای
کوهپیمایی مراجعه می کنند الزام آن بیشتر است.او نیز معتقد است که اگر
فضاهای باز برای ورزش بیشتر باشد تجمع جمعیت ورزشکاران اتفاق نمی
افتد.

 I Iامکانات ضعیف

پسر جوانی که در حال عکس گرفتن از دوستش است به صندلی های
چوبی که در بعضی مسیرها تعبیه شده است اشاره می کند و می گوید :این
فضا امن ترین و جذاب ترین فضا برای خارج شدن از دغدغه های روزمره
اســت.او به نیمکت های میانه کوه که همچون تنه درختی دور هم چیده
شده و از آن سو به شهر و غروب آفتاب که در حال پنهان شدن پشت کوه
هاست اشاره می کند و با لبخندی این فضای پر از آرامش را به همه جوان
ها پیشنهاد می کند.اگرچه او از امکانات ضعیف این محیط ورزشی گالیه
مند است اما جذابیت های بی نظیر این کوه سبب شده است هر روز خود
را برای کوهپیمایی به باباموسی برساند.پسر جوان دیگری که همراه چند
نفر از دوستانش به کوه آمده معتقد است :اگر از این فضا بتوانند درست
استفاده کنند یکی از بکرترین فضاهای گردشگری است و می تواند عالقه
مندان بسیاری را به خود جذب کند.او از تعطیلی بوفه در پناهگاه باباموسی
و نداشتن آب ،سرویس بهداشتی و بسیاری از امکانات موردنیاز کوهنوردان
گالیه مند است و تاکید می کند :مسئوالن برای فراهم شدن ورزش ایمن و
استاندارد همشهریان خود باید برای تجهیز این امکانات اقدام کنند.

اگر از این فضا بتوانند درست استفاده کنند
یکی از بکرترین فضاهای گردشگری است
و می تواند عالقه مندان بسیاری را به خود
جذب کند

