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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رویدادهای ورزشی

دوره مربیگری والیبال
دوره مربیگری درجه  2والیبال ویژه بانوان با حضور  ۲۵ورزشکار از
 ۳استان خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی در بجنورد آغاز شد که
تا  ۲۵اردیبهشت ادامه دارد .این دوره برای اولین بار توسط خانم
ها «طاهره جعفری» و «طاهره اکرمی» از مدرسان خراسان شمالی
که مورد تایید فدراسیون والیبال هستند در حال برگزاری است.
مدیریت برگزاری این دوره برعهده «مرضیه کمالیان» است.

دعوت بدمینتون باز هم استانی
به اردوی تیم ملی
ورزشکار هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان
شمالی به اولین اردوی تمرینی تیم ملی بدمینتون دعوت شد.با
اعالم فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا« ،محمد شیرزاد»،
دارنده مدال نقره کشوری در رشته بدمینتون به اردوی تیم ملی به
منظور شرکت در مسابقات جهانی پیوند اعضا در استرالیا دعوت
شد .این اردو از  ۲۵تا  ۳۰اردیبهشت به میزبانی تهران برگزار
خواهدشد.

سوژه ویژه

ضربه به فوتبال
با نبود
اسپانسر
گــروه ورزش -حــال و هوای
سکوهای بی تماشاگر را تمامی
فوتبالیست هایی می دانند که بی
انگیزه و بی رغبت در سال گذشته پا به
توپ می شدند و امید داشتند طرفداران شان «موج
مکزیکی» راه بیندازند و گل های شان را شور و هیجان
خاصی ببخشند ،البته که امسال این معضل برطرف شده
و بازیکنان فوتبال استان در انتظار تماشاگرانند؛ تماشاگرانی که
می توانند به تقویت انگیزه تیم های محبوب خود کمک شایانی کنند.
در کنار این مسئله مهم ،عاملی که توانسته است تیم ها را سر پا نگه دارد،
حمایت های مالی و معنوی است که چندان به آن توجه نمی شود«.علی رحیمی»
هافبک راست و هجومی تیم بربر قلعه در سوپر لیگ فوتبال خراسان شمالی امیدوار
است بتواند با آمادگی باالیی که دارد برای پاس گل های خوب و خوب گل زن آماده
شود .او با بیان این که استان با فراهم کردن زیرساخت های مناسب توانسته است بستر
مناسبی برای رشته فوتبال مهیا کند ،اظهار می کند :خودباوری بازیکنان سبب می
شود در سوپر لیگ امسال بتوانیم عملکرد خوبی از خود نشان دهیم.
«علی رحیمی» از مهم ترین عوامل رشد فوتبال به جذب اسپانسر اشاره می کند که نبود
آن می تواند به بدنه فوتبال ضربه وارد کند.

برای رشد فوتبال در استان و استعدادپروری باید
شرایط را برای بازیکن سازی فراهم کرد

حضور ورزشکار هم استانی
در اردوی تمرینی پتانک
ورزشکار هم استانی در اردوی تمرینی پتانک پیوند اعضا
و انتخابی مسابقات جهانی  ۲۰۲۳استرالیا حضور دارد.
اردوی تمرینی تیم ملی پتانک با حضور «مرضیه فرحدل»
ورزشکار ارزنده خراسان شمالی ،از  ۱۷اردیبهشت به میزبانی
استان گلستان آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد .این اردو
با شرکت بیش از  ۳۵ورزشکار منتخب از سراسر کشور زیر
نظر مربیان ایــن رشته برگزار می شــود و در نهایت  ۱۰نفر
به رقابت های جهانی  ۲۰۲۳استرالیا اعــزام خواهند شد.
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او که از رده سنی نونهاالن تا بزرگ ساالن در تیم پیام انتظار پا به توپ بوده و تجربه
حضور در تیم های سوپر لیگی را نیز دارد ،تمرینات مستمر ،بسترسازی و حمایت مالی
را از دیگر مهم ترین عواملی ذکر می کند که می تواند این ورزش را تقویت کند.تیم
بربر قلعه که قدمت و سابقه خوبی دارد توانسته بازیکنان مستعدی را پرورش دهد و
تجربیات فوتبالیست ها توانسته به این ورزش کمک کند.
«رحیمی» به زمین های چمن استان در استادیوم های تختی و  19مهر اشاره می
کند که تمرینات و برگزاری مسابقات در آن ها خراسان شمالی را از بازیکنان مستعد
غنی کرده و توانسته این استان را نسبت به استان های همجوار به جایگاهی برساند
که حرفی برای گفتن داشته باشند.او به کم توقعی بازیکنان فوتبال اشاره می کند که
انتظاری از مسئوالن ندارند و این امر سبب شده است استعدادهای آن ها مورد بی
مهری قرار گیرد.
این فوتبالیست هم استانی که در سخت ترین پست ها تجربه باالیی در این ورزش دارد
معتقد است که برای رشد فوتبال در استان و استعدادپروری باید شرایط را برای بازیکن
سازی فراهم کرد.

نیاز دوومیدانی بانوان به مربیان تخصصی

موانعی در مسیر افتخارآفرینی
دوومیدانی کاران
گروه ورزش -حال و هوای دوومیدانی در بجنورد مدت هاست با پیست
تارتان متحول شده و آرزوی احــداث این پیست در دوومیدانی کاران
شهرستانی نیز ریشه دوانده است.
نداشتن زیرساخت های مناسب این رشته در شهرستان ها و مربیان
تخصصی در بخش بانوان از مهم ترین مشکالتی است که در مقابل
استعدادهایی که در استان داریم می تواند نقطه ضعف به حساب آید که
مانعی در مقابل قهرمان پروری بازیکنان ایجاد می کند.
دوومیدانی کــاران بسیاری در ایــن رشته ورزشــی با حداقل امکانات
دویدند و جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دادند اما به گفته برخی
دوومیدانی کاران امکاناتی نظیر تخته استارت ،مانع ،چاله پرش و تخته
پرش مناسب نیاز دوومیدانی استان است تا فعاالن این رشته مدال آور
بتوانند بسیار بیشتر در مسیر افتخارآفرینی حرکت کنند.
«تینا ناصری» دوومیدانی کار هم استانی که مدال نقره پرش طول در
رقابت های منطقه  6کشور را کسب کرده است فعالیت حرفه ای خود
را  3سالی می شود که در این رشته آغاز کرده و از  10سالگی به این
ورزش روی آورده است.
او در دهمین دوره رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور نیز توانست
در ماده پرش طول به مدال طال دست پیدا کند و به تیم استان بپیوندد.
«ناصری» از مهم ترین دغدغه دوومیدانی کاران در بخش بانوان ،بهروز
نبودن دانــش مربیان خانم را مــورد اشــاره قــرار می دهــد و می گوید:
فعالیت مربیان تخصصی می تواند نیاز بانوان دوومیدانی کار به فعالیت
مربیان آقا را کم رنگ کند.

به گفته وی« ،علی اصغر صابری»« ،حامد شریفیان» و «علی سیدی» از
مربیان شاخص استان هستند که تمرینات زیرنظر آن ها پیگیری می
شود.
او که هم اکنون تمرینات تخصصی خود را زیر نظر «علی سیدی» پیگیری
می کند ،مهم ترین نقطه قوت این ورزش را دارا بودن زیر ساخت های
مناسب بیان می کند.
«ناصری» برگزاری مسابقات را عامل رشد و آمادگی بیشتر ورزشکاران
می داند و معتقد است که شهرستان ها نیز به فراهم شدن زیرساخت
های دوومیدانی نیاز دارند اما نداشتن زیرساخت مناسب سبب شده
است شرایط تمرین مناسب در آن ها کمتر فراهم شود.
او از حمایت های رئیس هیئت دوومیدانی خراسان شمالی و شهرستان
بجنورد بابت حمایت های بی نظیری که از ورزشکاران داشتند تشکر
می کند و می افزاید :دوومیدانی برای رشد ،گام های بلندی برداشته
و نیاز است برای توسعه بیشتر این رشته ،نگاه های حمایتی نیز پررنگ
تر شود.

شهرستان ها نیز به فراهم شدن زیر ساخت های دو
ومیدانی نیاز دارند اما نداشنت زیرساخت مناسب سبب
شده است شرایط مترین مناسب در آن ها کمتر فراهم شود

