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ورزش
یک سال از گزارش «سیستان و بلوچستان» گذشت

اسنوکر بازان رقابت می کنند

سرانهورزشسیبوسوران،همچناندرحدصفر
مشکالت ورزشی در هر نقطه از استان به
راشکی
نوعی خودنمایی می کند ،برخی از مناطق
سالن استاندارد چند منظوره ،بعضی ها زمین چمن و
بسیاری هم استخر ندارند ،اما در این میان سیبوسوران
از وجود هیچ کدام از این امکانات بهره ای نبرده است و
زمین های خاکی شهر به بهترین مکان بــرای ورزش
جوانان شده است و آبگیر های منطقه را هم بهترین
گزینه برای شنا می شناسند ،با وجود این هنوز متولیان
ورزش استان نتوانسته اند برای بهبود شرایط ورزشی در
این منطقه حساس نزدیک به مرز اقــدام قابل توجهی
انجام دهند .شرایط نابه سامان ورزشی و پایین بودن
سرانه ورزش در این شهرستان سبب نارضایتی بسیاری
از شهروندان و عالقه مندان ورزش در منطقه شده بود و
در تماس ها با تحریریه «سیستان و بلوچستان» خواهان
پیگیری کمبودهای ورزشی سیبوسوران بودند .این
روزنامه نیز موضوع را در شهریور سال گذشته در گفت و
گو با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بررسی و او
اعالم کرد :در سیب و سوران بیش از هفت هزار ورزشکار
فعالیت ورزشی می کنند ،از این تعداد فقط سه هزار نفر
ساکن مرکز شهرستان هستند و دیگر ورزشکاران در
روستاها زندگی می کنند که این به معنای توجه باالی
روستاییان به ورزش اســت امــا میزان سرانه ورزشــی
شهرستان برای این تعداد ورزشکار صفر است .با وجود
این تعداد ورزشکار زیرساخت های ورزشی منطقه بسیار
نامطلوب است به گونه ای که فقط دو سالن ورزشی
برای استفاده آن ها در شهرستان وجود دارد و از این دو
نیز فقط یک سالن استاندارد است و سالن دیگر برای
تمرین تیم های ورزشــی استفاده می شود که این دو
سالن جوابگوی هفت هزار ورزشکار شهرستان نیست.
یک سال از پیگیری های «سیستان و بلوچستان» درباره
وضعیت سرانه ورزشی سیبوسوران گذشت ،اما طی
این مدت چندان دستخوش تحوالت ورزش استان نشده
است و گالیه های سال گذشته همچنان به قوت خود
باقی است ،به گونه ای که می توان گفت طی یک سال
اخیر سرانه ورزشی این شهرستان از حول محور صفر
درجه خارج نشده است.

سرانه ورزشی سیبوسوران هنوز در حد صفر

رئــیــس اداره ورزش و جــوانــان ســی ـبوســوران در پی
پیگیری های خبرنگار ما ،می گوید :این شهرستان به
دلیل فاصله از مرکز در قسمت های مختلف با مشکالت

فراوانی رو به روست که حوزه ورزش هم از آن در امان
نمانده و کمبودهای ورزشــی در شهرستان ملموس
است ،به گونه ای که هنوز در این منطقه سالن ورزشی
مناسب احداث نشده است« .عبدالسالم دهواری» می
افزاید :در قسمت فضاهای ورزشی از شهریور ماه سال
گذشته اقدام هایی انجام شد که از ایجاد دو زمین مینی
چمن مصنوعی می تــوان نــام بــرد امــا با توجه کمبود
های ورزشی در شهرستان و آمار باالی ورزشکاران می
تــوان گفت ایجاد آن تغییرچندانی در سرانه ورزشــی
سیبوسوران ایجاد نکرده اســت .وی بیان می کند:
این شهرستان به فضاهای ورزشــی بیشتری نیاز دارد
تا بتواند در ورزش اقدام مناسبی انجام دهد .با وجود
افتتاح زمین مینی چمن باید اعالم کرد که هنوز هم
سرانه ورزش شهرستان در حد صفر است و برای خارج
شدن از این حالت باید طرح های بیشتری در منطقه به
بهره برداری برسد.

افتتاح طرح ها در هفته تربیت بدنی

وی می گوید :برای توسعه ورزش در شهرستان قرار بود
چند طرح ورزشــی از جمله سالن چند منظوره ،خانه
ورزش روستایی و زمین مینی چمن مصنوعی در نقاط
مختلف افتتاح شود اما این طرح ها به دالیلی از جمله
ناتمام ماندن به بهره بــرداری نرسید و افتتاح آن به
هفته تربیت بدنی موکول شد .وی می افزاید :در میان
طرح های این هفته سالن ورزشــی سیب و ســوران هم
وجود داشت که تکمیل شده بود اما کف پوش های آن
جانمایی نشد و برنامه ریزی شد تا کف پوش مناسب آن
تهیه و نصب شود و با انجام آن ،این سالن هم در هفته
تربیت بدنی به بهره برداری خواهد رسید .به دنبال آن
هستیم با ایجاد فضاهای ورزشــی مناسب و کاربری،
سرانه ورزشــی سیبوسوران از وضعیت صفر فاصله
بگیرد چرا که امسال تعداد افــراد ورزشکار و سازمان
یافته شهرستان نسبت به ســال گذشته نیز افزایش
پیدا کــرده ،بنابراین فضاهای ورزشــی بیشتری برای
شهرستان مورد نیاز است .وی می افزاید :با توجه به
کمبود فضای ورزشی در شهرستان بررسی هایی انجام
شد که بر اساس آن باید گفت که سیبوسوران حداقل
در سه ناحیه به وجود سالن چند منظوره استاندارد نیاز
دارد و حداقل باید تعدادی زمین مینی چمن مصنوعی
در شهرستان احــداث شود از طرفی هم باید برای هر
روستا حداقل یک خانه ورزش روستایی ساخت و تجهیز

.

ﺑﺮاىدورﻫﻢﺑﻮدنﺧﺎﻧﻮاده!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در روزﻫﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﭘﻴﺪا ﺮدن٢٠دﻗﻴﻘﻪ
ﻓﺮﺻﺖﻓﺮاﻏﺖ ﻪﺗﻤــﺎماﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهدورﻫﻢﺟﻤﻊﺑﺎﺷــﻨﺪ
ﭼﻨﺪان ﺎرﺳﺨﺘ ﻧﻴﺴﺖ! ﮔﺎﻫ ﻫﻢاﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهﻫﻤﮕ

به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان سیبوسوران،
آمــار ورزشــکــاران ســازمــان یافته ایــن منطقه در سال
گذشته به بیش از هفت هزار نفر رسید اما این آمار فقط
مربوط به افرادی بود که برای بیمه خود اقدام کردند،
تعداد بسیاری به دلیل شرایط مالی نامناسب و ناتوانی
در پرداخت حق بیمه اقــدام نکردند ،در حالی که این
اقدام می توانست آمار واقعی ورزشکاران شهرستان را
نشان دهد .وی می افزاید :با توجه به یک ساله شدن
اعتبار بیمه ورزشی باید گفت امسال آمار ورزشکاران
چندان تغییر نخواهد کــرد امــا ایــن فقط دربــاره افــراد
بیمه شده است و بسیاری از جوانان و روستاییان بدون
بیمه ورزشی فعالیت می کنند ،اما با این وجود وضعیت
بیمه شده های امسال نسبت به سال قبل بهتر ارزیابی

تحول در ورزش بانوان

ورزشکاران بیمه نمی شوند

درﺧﺎﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﺎﻫﺮﺑﻪ ﺎراﻧﻔﺮادﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪوﺑﺮا
ﺟﻤﻊﺷﺪندورﻫﻢ،ﺑﻪ»ﺑﻬﺎﻧﻪ«ﻧﻴﺎزاﺳﺖ.
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«ازآنﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺮﮔﺮم ﻨﻨﺪهﺧﻮباﺳﺖ
ﻪﻗﻮاﻧﻴﻨﺶزﺎدﭘﻴﭽﻴﺪهﻧﻴﺴﺖوﻟﺬتﺣﻞ ﺮدﻧﺶراﻣ ﺗﻮان
ﺑﺎﺗﻤﺎماﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮاده،درﻫﺮﺳــﻦوﺳﺎﻟ -ﺣﺘ ﭘﺪرﺑﺰرگو
ﻣﺎدرﺑﺰرگ-ﺷﺮﺷﺪ.
ﺣﻞ ﺮدنﺧﺎﻧﻮادﮔ ﭼﻨﻴﻦﻣﻌﻤﺎ ،ﺧﻮﺑ اشاﻦاﺳﺖ ﻪ
ﻫﺮازاﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ¦ ازﻗﻮاﻧﻴﻦوﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎرا
ﺎدآور وازﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮاﺷﺘﺒﺎهدرﻃﻮلﺣﻞﻣﻌﻤﺎﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوهﺑﺮﻫﻤﻪاﻦﻫﺎ،اﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ ٢٠دﻗﻴﻘﻪا،ﺷﺎﻧﺲ
ﺧﻮﺑ ﻫﻢﺑﺮاﺑﺮﻧﺪهﺷــﺪندرﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﻦﻫﻔﺘﻪﺑﻪﻫﻤﺮاه

وی می افزاید :با توجه به شرایط منطقه ،ورزش بانوان
چندان نتوانسته است توسعه پیدا کند ،که به عنوان
یکی از مشکالت ورزش در این منطقه قلمداد می شود،
سال گذشته اقدام هایی در این حوزه انجام شد که تاثیر
مثبتی به همراه داشت و به نوعی می توان گفت ورزش
بانوان در شهرستان را متحول کرد .به گفته دهواری،
برای توسعه ورزش بانوان به ویژه در جنوب استان باید
اقدام های فرهنگی زیادی انجام شود و ورزش استان
باید به دنبال تغییر دیدگاه ها به ورزش بانوان باشد ،چرا
که در میان بانوان ورزشکار استان استعدادهای فراوانی
وجود دارد که به دلیل نداشتن شرایط الزم برای ورزش
از بین می رود با این وجود شرایط در حال بهبودی است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺟﻮاﺰﻧﻘﺪوﻏﻴﺮﻧﻘﺪﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﺧﺮاﺳﺎندراﻦ
ﻫﻔﺘﻪ،ﭘﺲاز ﻗﺮﻋﻪ ﺸــ ﺑﻴﻦﺗﻤﺎمﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺻﺤﻴﺢدرﺎﻓﺖ
ﺷﺪهدرﻃﻮلﻫﻔﺘﻪﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
ﺎدآورﻣ ﺷــﻮد ﻪارﺳــﺎلﻫﺮﭘﺎﺳــﺦﺻﺤﻴــﺢ-ﭼــﻪازﺑﻴﻦ
ﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺎﺷﺪوﭼﻪﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ-ﺷﺎﻧﺲﺑﺮاﺷﺮ ﺖدر
ﻗﺮﻋﻪ ﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮاﺷﻤﺎﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﻤﺎسﻫﻤ¦ﺎراﻧﻢ ازروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺑﺎﺷﻴﺪوﻗﻄﻌﻪ
ﻋ¦ﺲﻫﻢﺑﺮاﭼﺎپدرروزﻧﺎﻣﻪﺷــﻨﺒﻪآﻣﺎده ﻨﻴﺪ.ﺷﺎﺪﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻧﺪهاﻦﻫﻔﺘﻪﻣﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﯾﮏﺑﻬﺎﻧﻪﺧﻮب

رئیس اداره
ورزش و جوانان:
سیبوسوران
حداقل در  3ناحیه
سالن چند منظوره
استانداردنیاز
دارد و حداقل
باید تعدادی
زمین مینی چمن
مصنوعیاحداث
شود از طرفی
برای هر روستا
ساخت و تجهیز
حداقل یک خانه
ورزش روستایی
نیاز است

کــرد .وی می گوید :در ورزش روستایی ،شش خانه
ورزش روستایی برای سیبوسوران هدف گذاری شد که
از این میان سه خانه در هفته دولت به بهره برداری رسید
و سه خانه دیگر نیز در هفته تربیت بدنی افتتاح می
شود ،با این اقدام سرانه ورزشی در روستاهای منطقه
افزایش پیدا می کند.

می شود .وی بیان می کند :بر خالف سرانه ورزشی در
یک سال گذشته عالقه جوانان و بانوان شهرستان به
ورزش بیشتر و سبب شده است تا سیب و سوران بتواند
برای اولین بار به رقابت های قهرمانی استان در رشته
ووشــو اعــزام ورزشکار داشته باشد ،در صــورت فراهم
شدن زیرساخت های تیم های بیشتری از شهرستان به
رقابتها اعزام می شوند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ را ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻨﻴﺪ!

دهواری :سرانه ورزش سیبوسوران همچنان صفر است

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎنﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ِ
ـﺎب ﭼﺎرﭼـﻮب« ﺗﺼﻮ ـﺮ
در ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ »ﻧﻘﺶ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺎ ﺸـ ـﺮدن ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻌـ و ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠ ،ـﻪ ﻋـﺪد درونﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ ﺸـ ﻣﺷـﻮد.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.
 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4در آﻏــﺎز ﺳــﺮاغ رﻗﻢﻫــﺎ ــ ﺑﺮوــﺪ ــﻪ ﭼﺎرﭼــﻮب
ﻮﭼﺷﺎنﻗﻄﻌ اﺳﺖ.ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮباﻋﺪادﺑﺰرگ
را)ﺑﻪدﻟﻴﻞﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

کبدی کاران مدال آور تجلیل شدند
کبدی کــاران نوجوان استان پس از کسب عنوان
نایب قهرمانی کشور در استان تجلیل شدند .رئیس
هیئت کبدی استان به خبرنگار ما گفت :تیم کبدی
نوجوانان استان در رقابت های قهرمانی کشور با ارائه
عملکردی مناسب توانست خود را به فینال رقابت ها
برساند ،اما با وجود توان بازیکنانش نتوانست پیروز
دیدار نهایی باشد و سرانجام بر سکوی نایب قهرمانی
کشور ایستاد« .سعید مقدم بقا» افــزود :به منظور
ایجاد انگیزه بیشتر در این نوجوانان و تشویق آن
ها در مسیر ورزش قهرمانی اعضای این تیم توسط
مدیرکل ورزش و جوانان تقدیر شدند و کاپ نایب
قهرمانی کشور نیز توسط این بازیکنان به «ادهم کرد
زابلی» اهدا شد .وی با بیان این که مسابقات کبدی
نوجوانان دختر کشور هم آغاز شده است اضافه کرد:
دختران نوجوان استان عملکرد مناسبی از خود در
این دوره به نمایش گذاشته اند که امیدواریم بتوانند
در نهایت بر سکوهای قهرمانی بایستند.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

اسنوکر بازان زیر  21سال استان به
گروه ورزش
میزبانی زاهــدان به مصاف هم می
روند .رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان به خبرنگار
ما گفت :با توجه به برگزاری رقابت های اسنوکر زیر21
سال قهرمانی کشور که به منظور انتخاب اعضای تیم
ملی برنامه ریزی شد هیئت استان هم تصمیم گرفت
برترین های زیر  21سال را راهی این رقابت ها کند.
«پیمان شاهرخی» افــزود :با این هدف اولین رقابت
های اسنوکر زیر  21سال قهرمانی استان در سال 97
برنامه ریزی و با توجه به شرایط تصمیم بر این شد که
زاهــدان از ورزشــکــاران استان میزبانی کند ،بر این
اساس  24شهریور ماه رقابت ها در زاهدان برگزار می
شــود .وی بیان کــرد :این ورزش مدتی است که در
استان رشد خوبی پیدا کرده است ،در سال های اخیر
تعدادی از عالقه مندان به داوری اسنوکر در استان با
گذراندن دوره های آموزشی مدرک داوری خود را
گرفته اند ،بنابراین در رقابت های پیش رو داوران
درجه دو استان قضاوت می کنند ،بر این اساس به آن
ها ابالغ شد برای داوری مسابقات آمادگی خود را
اعــام کنند .وی افــزود :بــرای این مسابقات به همه
باشگاه های استان ابالغ شد ورزشکاران زیر  21سال
خود را به کمیته برگزاری معرفی کنند با توجه به حضور
اسنوکربازان شهرستانی پس از هماهنگی با اداره کل
ورزش و جوانان خوابگاه برای اسکان آن ها در نظر
گرفتهشد.

ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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