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ورزش

سواحلبکر؛ ورزشهایآبی،بیرونق!
اســتــان را پهناورترین مــی دانــنــد و در هر
راشکی
نشستی از ظرفیت هایش به عنوان بکرترین
ها یاد می کنند اما خیلی وقت ها برای بهره بردن از این
ظرفیت ها اقدامی که باید ،نمی شود .قابلیت های آبی و
ساحلی جنوب استان نیز از جمله ظرفیت هایی است که در
بیشتر جلسات حرف هایی از جنس صنعت ،اقتصاد ،هنر و
ورزش را به خود اختصاص می دهد ،ظرفیت هایی که در
برخی حوزه ها برای بهره بردن از آن اقدام شد اما بسیاری
از قسمت ها از آن بی بهره ماند .در حوزه ورزش ،رشته های
مختلفی وجــود دارد که در بعد قهرمانی به عنوان یک
رویداد مهم توانسته است میزبان گردشگران و ورزشکاران
مختلف دنیا باشند اما در این میان جای خالی ورزش های
آبی و ساحلی به شدت احساس می شود ،در حالی که
خیلی از کشورهای ساحلی به خوبی از آن بهره گرفته و
توانسته اند با بهترین برنامه ریزی عالوه بر ابعاد گردشگری
و تفریحی در بعد ورزش هم رونــق خوبی ایجاد کنند،
سواحلی که این روزها به عنوان بهترین سواحل حتی برای
اردوی تیم های ملی ایران نیز شناخته می شود ،در حالی
که جنوب شرق ایران و سواحل مکران ظرفیت هایی بهتر از
این کشورها دارد .سال ها استفاده از ظرفیت های آبی و
ساحلی استان بــرای ورزش نقل سخن هر استاندار،
مدیرکل و فرماندار بوده و همیشه وعده هایی برای رونق
این سواحل در استان مطرح شده است اما هنوز هیچ کدام
عملی نشده و در حد حرف و وعده شیرین برای مردم باقی
مانده است ،سواحلی که می توان به عنوان بهترین ظرفیت
برای جذب گردشگر ورزشی از آن بهره برد .این در حالی
است که استان در حوزه ورزش های ساحلی قابلیت های
خیلی خوبی دارد و تیم های مختلفی از سواحل جنوب
استان در رقابت های فوتبال ساحلی کشور به میدان رفته
اند که «سعید پیرامون» فوتبالیست ساحلی باز چابهار به
عنوان یکی از اعضای تیم ملی در رقابت های بین الملی پا
به توپ شد و برای کشور افتخار آفرید.

دستور استاندار سابق

طی سال های گذشته استانداران مختلف برای استفاده از
این سواحل بکر ،وعده هایی را مطرح کردند اما هیچ کدام
به نتیجه مطلوب نرسید .آذر ماه سال گذشته سید دانیال
محبی ،پس از نشستن بر کرسی استانداری در جمع اهالی
ورزش و جوانان استان وضعیت ورزش را نامطلوب اعالم و
به ظرفیت های آبی و ساحلی استان اشاره کرد و گفت:
یکی از ظرفیتهای ناب استان سواحل بکر آن است که در
هیچ نقطهای از کشور وجود ندارد و به نوعی میتوان آن را
ناب ترین قابلیت استان دانست اما متاسفانه به رشتههای

آبی و ساحلی در استان به ویژه شهر بندری چابهار که
بزرگ ترین بندر اقیانوسی کشور است توجه نشده و الزم
است متولیان ورزشهای آبی از ظرفیتهای موجود بهره
الزم را ببرند و استان را به قطب این ورزش ها تبدیل کنند.
در حوزههای مدیریتی هم باید تالش شود تا ورزش استان
به جایگاه واقعی خود برسد و بهره بردن از ظرفیت های
ناب منطقه از جمله سواحل مکران می تواند پیامدهای
مثبتی را به همراه داشته باشد بنابراین مسئوالن استانی
باید در این حوزه ها ورود کنند.

ظرفیت های ناب در سواحل استان

مدرس فدراسیون قایقرانی که طی یک سال گذشته عهده
دار آموزش بانوان قایقران در سواحل استان بوده است در
این باره می گوید :در میان سواحل ایران می توان سواحل
مکران را بکرترین دانست چرا که دارای ظرفیت های
نابی برای توسعه ورزش های آبی و ساحلی و حتی حضور
تیمهای ملی در منطقه است ،اگر به این ظرفیت ها توجه
شود این منطقه می تواند به عنوان اولین گزینه برای اردوی
تیم های ملی مطرح شود« .فاطمه علیداد» می افزاید :طی
یک سال گذشته دختران نوجوان و جوان متعددی برای
حضور در دوره های آموزشی قایقرانی ثبت نام کردند که
با توجه به امکانات محدود فقط تعدادی از آن ها موفق
به حضور در کالس ها شدند و بعد از یک سال آموزش،
تعدادی از آن ها در المپیاد استعدادهای برتر کشور با
رقبای سرسخت خود که بهترین امکانات را برای تمرین
داشتند به رقابت پرداختند و عملکرد قابل قبولی به نمایش
گذاشتند .وی بیان می کند :در پایان این المپیاد ،عملکرد
دختران چابهاری سبب شد نگاه مسئوالن فدراسیون
قایقرانی به سواحل چابهار جذب شود و حتی در نشست
پیش از بازگشت به استان مسئوالن فدراسیون برای حضور
در سواحل استان و برگزاری اردوی آماده سازی در آبهای
چابهار اعالم آمادگی کردند که نشان دهنده ظرفیت خوب
سواحل و نیروی انسانی توانمند در این منطقه است .وی
اذعان می کند :چند سالی برای راه اندازی این رشته در
سواحل چابهار پیگیری هایی انجام شد ،اما اقدامی نشد.
به همین دلیل با هزینه های شخصی ،تعدادی قایق برای
آموزش خریداری کردیم ،در حالی که اگر مسئوالن به این
ظرفیت ها توجه کنند می توان شاهد بهترین ورزشکاران
در رشته های مختلف آبی و ساحلی بود .یکی از ورزشکاران
چابهار نیز می گوید :سواحل چابهار بهترین ظرفیت را
برای رونق ورزش های ساحلی دارد ،هر سال مسابقات
والیبال و فوتبال ساحلی کشور در زمینی که توسط ورزش
و جوانان و اداره کل بنادر و دریانوری ساخته شده بود،

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ازﺣﻞﻧﻘﺶﺎبﻣﺎرﭘﻴﭻاﻣﺮوزﭘﺸﻴﻤﺎنﻧﻤﺷﻮﺪ
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ﯾﮏﺗﺎﺑﻠﻮىﻧﻘﺎﺷﯽزﯾﺒﺎدارﯾﺪ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ در ﻫــﺮ ﻧﻮﻋــ ــﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮــﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا؟!
ﺑﻪ اﻦ دﻟﻴﻞ ﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﺶﺎب ﻪ ﺣﻞ ﻣ ﻨﻴﻢ  ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن اﺳــﺖ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻃ ــﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧــ ﻣﻌﻤﺎ و
ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻞ ﺮدن ﻣﻌﻤﺎ ﭘﻴﺪا ﻣ ﺷﻮد.

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

مدیرکل ورزش
و جوانان:
سیستان و
بلوچستان به
عنوان یکی از
استان های
متصل به
آب های آزاد
همیشه مورد
توجه عالقه
مندان به
ورزش های آبی
و ساحلی بوده
و صحبتهای
مختلفی در
این باره مطرح
شده است اما
باید گفت این
ظرفیت ها آن
گونه که مطرح
می شود مناسب
نیست و باید
نگاه بهتری به
این موضوع
شود ،قرار
نیست هر منطقه
ای که به دریا
متصل است
ورزش های
آبی هم در آن
فعالیت داشته
باشد

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﻧﺪ اﻣﺎ:
ﺑﺮﺧــ ﻧﻘﺶ ﺎب ﻫــﺎ ﺳــﺎده ﺗــﺮ از ﺑﻘﻴــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺜــﻞ
ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ و
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ « اﺳﺖ.
در اــﻦ ﻧﻘﺶﺎب ،ﻗﺎﻧــﻮن ﭘﻴﭽﻴــﺪها ﻧﺪارــﻢ و ﻓﻘﻂ ﺎﻓ
اﺳــﺖ در ﺗﻤﺎم دوراﻫ ﻫﺎ ،راه ﺻﺤﻴﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻨﻴﻢ و راه
ﻏﻠﻂ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﺎز© ﻢرﻧﮓ ﻋﻼﻣــﺖ ﺑﺰﻧﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﻴﺪاﺷﺪن راه ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﺎﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ ﻪ
در ﻣﺴﻴﺮﺗﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺿﺨﻴﻢ ﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده دارﻧﺪ اﻣﺎ:
ﺗﺼﻮــﺮ ــﻪ در ﺑﺮﺧــ ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ﻣﺎرﭘﻴــﭻ ﺗﺸــ²ﻴﻞ
ﻣ ﺷﻮد ،واﻗﻌﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣ آورد و ﻣﺎ ﻣﺰد زﺣﻤﺘ
را ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣ ﺸﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺎن و دل
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یک ورزشکار :چابهار قابلیت این را دارد که زمین های ساحلی مختلفی برای میزبانی رقابت های بزرگ در آن ایجاد شود

برگزار می شد ،حتی جانبازان و معلوالن هم رقابت های
ساحلی شان را در این زمین برگزار می کردند که متاسفانه
تخریب شد و بعد از آن ساحلی بازان نه تنها برای برگزاری
مسابقات بلکه برای تمرین هم مکان مناسبی نداشتند.
«جعفری» ادامه می دهد :چابهار قابلیت این را دارد که
زمین های ساحلی مختلفی برای میزبانی رقابت های
بزرگ در آن ایجاد شود .بسیاری از دستگاه ها از جمله
بنادر و دریانوردی ،شهرداری و  ...در سواحل چابهار زمین
دارند ،به جز اداره کل ورزش و جوانان ،البته فقط نیروهای
خودشان امکان استفاده از آن را دارند.

ظرفیت های آبی استان مناسب نیست

اما مدیرکل ورزش و جوانان در این باره می گوید :سیستان
و بلوچستان به عنوان یکی از استان های متصل به آب های
آزاد همیشه مورد توجه عالقه مندان به ورزش های آبی
و ساحلی بوده و صحبت های مختلفی در این باره مطرح
شده است اما باید گفت این ظرفیت ها آن گونه که مطرح
می شود مناسب نیست و باید نگاه بهتری به این موضوع
شود ،قرار نیست هر منطقه ای که به دریا متصل است
ورزش های آبی هم در آن فعالیت داشته باشد« .ادهم
کرد» می افزاید :ظرفیت های آبی شرایط خاص خود را
دارد و اگر این شرایط فراهم نباشد انجام ورزش های آبی
با خطر رو به روست ،به همین دلیل نه تنها در دریای عمان
بلکه در بندرعباس هم نمی توان شاهد فعالیت ورزش های
آبی بود بنابراین این مشکل مختص سیستان و بلوچستان
نیست ،این در حالی است که برخی از رشته ها با ایجاد
موج شدن ها توانسته فعالیت نسبی داشته باشد .وی بیان
می کند :رشته قایقرانی مدت هاست که در سواحل استان
فعالیت می کند اما نباید غافل شد که آب های چابهار برای
این فعالیت مناسب نیست و می تواند برای ورزشکاران
خطراتی به همراه داشته باشد ،چرا که این ورزش باید در

آب های آرام انجام شود و بندرعباس برای این کار توانست
با استفاده از موج شکن ،منطقه ای آرام ایجاد کند و آن هم
گاهی فقط برای تمرین تیم ها استفاده می شود بنابراین
باید شرایط برای ورزش های آبی در استان فراهم شود.

موفقیت ساحلی بازها

وی می افزاید :اگرچه زیرساخت های الزم برای فعالیت
رشته های آبی در جنوب استان فراهم نشد اما در بعد
ورزش های ساحلی ،ساحل نشینان استان عملکرد بهتری
داشتند و تیم هایی از جنوب استان در رقابت های مختلف
فوتبال ساحلی شرکت کردند ،حضور این تیم ها سبب شد
برخی از فوتبالیست های این منطقه در تیم های مطرح
کشور جذب شوند و حاصل آن حضور «سعید پیرامون»
در تیم ملی بود .وی بیان می کند :در کنار فوتبال ،رشته
والیبال ساحلی هم در استان فعالیت دارد و این روزها
رقابت های مختلفی را برگزار می کند و حتی در آینده قرار
است برای اولین بار در دنیا رقابت های ووشوی ساحلی به
میزبانی استان برگزار شود که در صورت موفقیت می تواند
به نام استان ثبت جهانی شود ،همه این ها نشانه استفاده
بهینه جوانان چابهار از ظرفیت های ساحلی است .وی
می گوید :در میان رشته های آبی برخی از ورزش ها مانند
واترپلو باید در استخر انجام شود و دلیلی ندارد چون استان
به آب های آزاد متصل است این رشته ها در این آب ها
انجام شود ،چرا که به دلیل وجود موج های دریای عمان
این فعالیت می تواند ورزشکاران را تهدید کند بنابراین
باید برای توسعه این ورزش ها ،زیرساخت های الزم فراهم
شود که یکی از آن ها ایجاد دریاچه و استخر است .با توجه
به موقعیت استراتژیک سواحل چابهار برای کسب اطالع از
آخرین فعالیت ورزش های آبی و ساحلی در این شهرستان
روز گذشته چند مرحله با «عمر بلوچ» ،رئیس اداره ورزش و
جوانان چابهار تماس گرفته شد که پاسخ گو نبود.

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

از ﺧﻮد ﺗﺼﻮﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﻤﺎ ﻣ ﮔﻴﺮﻢ.
ﺗﻌــﺪاد ﻧﻘﺎﻃ ــﻪ در ﻃــﻮل و ﻋــﺮض ــ ﺻﻔﺤــﻪ ﻣﻌﻤﺎ
ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻗﺮار دارد ﻣﺤﺪود اﺳــﺖ و ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در
ﻃﺮاﺣ ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺎرﭘﻴﭻ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪود ،ﺗﺼﻮﺮ زﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤ ﺗﺸ²ﻴﻞ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ اﻣﺮوز ،از آن ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺗﺼﻮﺮ اﺳﺖ
ﻪ اﮔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻠﺶ ﻨﻴﺪ و ﺣﺪود  ٥٠دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﺮا آن
ﺻﺮف ﻨﻴﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺸــﻴﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد
از ﻣﺪاد رﻧﮕ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ رﻧﮓﻫــﺎ زرد و ﻗﺮﻣــﺰ و ﻧﺎرﻧﺠ و
ﻣﺸ ²و آﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ ﺗﺎ  ﺗﺎﺑﻠﻮ زﺒﺎ ﺑﺴﺎزﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮا ﺸÁآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ²ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ ﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟ آنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ «ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕ ﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣ ﮔﻮﺪ ﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢ ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ²ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮط ﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕ درﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑ اﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

قهرمان فوتسال کنارک
شناختهشد
مسابقات فوتسال رده سنی نوجوانان کنارک با
قهرمانی شرکت مسلم به کار خود پایان داد .رئیس
اداره ورزش و جوانان کنارک گفت :مسابقات فوتسال
رده سنی نوجوانان روستایی و محالت کنارک از
هفته گذشته با شرکت  10تیم کار خود را در مجموعه
ورزشــی شهید حیدرنیا آغــاز کــرد« .رئیسی» افــزود:
سرانجام پس از یک هفته رقابت فشرده ،دو تیم مسلم
و پیمان چابهار با غلبه بر حریفان به دیدار فینال راه
یافتند و در رقابتی نزدیک این بازی با نتیجه  2بر  2به
پایان رسید و تیم ها برای مشخص شدن چهره قهرمان
پشت ضربات پنالتی ایستادند و در نهایت «مسلم»
توانست با شکست  3بر یک حریف در ضربات پنالتی
و در مجموع  5بر  3به قهرمانی دست یابد .وی بیان
کرد :در پایان احسان مرزانی آقای گل شد ،عظیم
رگ بهترین بازیکن لقب گرفت ،بهادر رئیسی عنوان
بازیکن اخالق را به خود اختصاص داد و یونس پادیر
بهترین دروازبــان نام گرفت .جاسم آز از تیم شرکت
مسلم و شکیل جدگال زاده از «پیمان چابهار» هم
برترین مربی این دوره شناخته شدند.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ²ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

رقــابــت هــای دوی صحرا نــوردی
گروه ورزش
قهرمانی استان با معرفی نفرات برتر
در زهک به کار خود پایان داد .رئیس اداره ورزش و
جوانان زهک به خبرنگار ما گفت :میزبانی مسابقات
دوی صحرانوردی قهرمانی استان پس از رایزنی های
الزم سرانجام به این شهرستان رسید و هشت تیم در
رده های سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن اعالم
حضور کردند« .جمشید شیخی» افزود :در پایان رقابت
های نوجوانان معاذ شه بخش ،علیرضا راشکی و وحید
نارویی سه دونده زهک زودتر از دیگر رقبا به خط پایان
رسیدند و به ترتیب رده های اول تا سوم این رده سنی را
به خود اختصاص دادند ،در جوانان هم رضا کوهکن از
زهک زودتر از دیگر دوندگان خط پایان را طی کرد و بر
سکوی نخست ایستاد و علی جهان شاهرودی از زابل و
مسلم نارویی دونده دیگر زهک در رده های دوم و سوم
ایستادند .وی بیان کرد :در رده سنی بزرگ ساالن و در
پایان مسافت تعیین شده میثم سارانی از زابل زودتر از
حریفان خط پایان را طی کرد و به مقام قهرمانی رسید،
مهرداد هوای راد از زهک بر سکوی نایب قهرمانی
ایستاد و عمران بلوچ سرجو دونده سراوان هم به مقام
سومی این رقابت ها بسنده کرد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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