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ورزش

نبودسالن و حامی؛مشکلبدمینتوناستان
بدمینتون یکی از رشته های مفرح است
گروه ورزش
که در استان نیز عالقه مندانی دارد ،هر
چند تعداد ورزشکاران آن محدود است اما در رقابت های
ملی و فراملی حرف های زیادی برای گفتن دارد ،تعدادی
از آن ها با هزینه های خود مسیرهای زیادی را طی کرده و
خود را به عضویت تیم ملی رسانده اند اما برای ادامه راه و
کسب رنکینگ نیاز به حمایت دارند تا بتوانند در عرصه
هــای آسیایی و جهانی نیز ب ــرای ایـــران و سیستان و
بلوچستان افتخار آفرینی کنند حتی با وجود نداشتن سالن
از ابتدای امسال موفقیت های زیادی در میادین کشوری
کسب کرده اند و در صورت توجه می توانند بیش از پیش
بدرخشند.

حمایت نمی شویم

عضو تیم ملی بدمینتون کشور به خبرنگار ما می گوید:
شش سال است که در بدمینتون به صورت حرفه ای فعالیت
می کنم و سه سال سابقه عضویت در تیم ملی جوانان را
دارم ،طی این مدت موفق شدم مقام های مختلفی کسب
کنم« .محمد مهدی میرشکاری» می افزاید :بیشتر هزینه
تجهیزات و لوازم ورزشی توسط ورزشکاران پرداخت می
شود ،البته هیئت هم کمک هایی در حد توان انجام می
دهد ،این رشته ورزشی به دلیل داشتن هزینه های باال
نیاز به حامی مالی دارد .وی ادامه می دهد :با توجه به
این که مسابقات بدمینتون از طریق تلویزیون پخش نمی
شود ،حامیان مالی کمتر به این رشته توجه و از آن حمایت
می کنند .به گفته وی ،اگر در استان به این ورزش توجه
شود ،می تواند در کشور مطرح شود ،بدمینتون از جمله
رشته های المپیکی است بنابراین باید بیشتر مورد توجه
باشد .وی بیان می کند :با وجود سه دوره قهرمانی در
کشور هیچ تجلیلی از ورزشکاران نشده است .یکی دیگر
از ورزشکاران این رشته که او هم عضو تیم ملی بدمینتون
است می گوید :سابقه هشت سال فعالیت حرفه ای در این
رشته دارم ،سه دور در مسابقات دوبل جوانان مقام اول
کسب کردم« .صالح سنگ تراش» می افزاید :با این که
بازیکن تیم ملی هستم ،هیچ حامی مالی ندارم تا بتوانم در
مسابقات خارج از کشور حضور داشته باشم در حالی که
شرکت در مسابقات خارج از کشور به ارتقای رنکینگ ما
در جهان کمک می کند و خود مالک حضور در مسابقات
آسیایی و جهانی و حتی المپیک است .وی ادامه می دهد:
ما توانسته ایم در کشور حضور خوبی داشته باشیم ولی
برای شرکت در مسابقات آسیایی ،جهانی و المپیک نیاز به
حضور در مسابقات مشخص شده فدراسیون جهانی داریم
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تا بتوانیم رنکینگ مناسب برای شرکت در این مسابقات را
کسب کنیم ،این کار بدون حمایت مالی محقق نمی شود.

بی انگیزه شدن استعدادها

مربی بدمیتون استان نیز می گوید :تیم بدمینتون استان
در شرایط بسیار خوبی قرار دارد ،در مسابقات اخیری
که داشتیم در لیگ دسته یک قهرمان شدیم ،امسال در
رنکینگ جوانان ،چهار بازیکن معرفی کردیم که دو نفر
از جوانان قهرمان کشور شدند« .محمد نوری زاده» می
افزاید :در قسمت جوانان ،بازیکن نوجوان ما توانست نایب
قهرمان مسابقات غرب آسیا را شکست دهد ،ورزشکاران
استان در مدت کوتاهی می توانند مقام کشوری به دست
آورند ،آن ها بعد از این مقام ها برای کسب رنکینگ حضور
در مسابقات جهانی و المپیک در رشته بدمینتون نیاز
به کمک و حامی دارنــد ،این رنکینگ فقط با حضور در
مسابقات فدراسیون جهانی امکان پذیر است .وی ادامه
می دهد :ورزشکاران استان به دلیل حمایت نشدن برای
حضور در این مسابقات ،متاسفانه انگیزه خود را برای ادامه
در این رشته از دست می دهند.

کمبود مربی در قسمت بانوان

نایب رئیس هیت بدمینتون استان هم می گوید :امسال دو
اعزام در قسمت بانوان داشتیم که یکی المپیاد استعدایابی
بود و پنچ نفر از دختران در این مسابقات شرکت کردند،
یک نوجوان هم برای رنکینگ به رقابت های کرمان اعزام
شد« .وحیده گرگیچ» می افزاید :هشت بانو در این رشته در
استان فعالیت دارند که از این تعداد دو نفر نونهال و پنچ نفر
نوجوان هستند ،یک نفر هم در رده جوانان فعالیت می کند
اما در رنکینگ کشوری مقامی نداریم ،یکی از مشکالت ما
در ورزش بانوان کمبود مربی در استان است .وی ادامه
می دهد :بانوان فقط در زاهدان فعال هستند ،در دیگر
شهرستان ها فعالیتی ندارند که دلیل آن نبود مربی و زمین
مناسب برای این رشته است ،به همین دلیل در خواست
یک کالس مربیگری درجه سه کردیم که ماه آینده برگزار
می شود .وی بیان می کند :مشکل اصلی نبود نیروهای
فعال و آموزش دیده برای استعدایابی و آموزش ورزشکاران
خانم اســت ،به همین دلیل دروه مربیگری درخواست
کردیم تا بتوانیم این مشکل را رفع کنیم.

در قسمت بانوان حرفی برای گفتن نداریم

دبیر هیئت بدمینتون نیز می گوید :سالن بدمینتون نیاز به
تعمیر داشت که این اقدام انجام و کف پوش آن تعویض شد،
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مربی بدمینتون :ورزشکاران استان برای کسب رنکینگ حضور در مسابقات جهانی و المپیک بدمینتون نیاز به کمک و حامی دارند

این سالن نزدیک به هفت ماه تعطیل بود با این شرایط در
زمینه قهرمانی در مسابقات دو نفری جوانان کشور آقایان
صالح سنگ تــراش و مهدی میرشکاری قهرمان کشور
شدند« .امین عزیزی مقدم» می افزاید :دربــاره فعالیت
بانوان در این رشته حرفی برای گفتن نداریم ولی برای
رونق آن در حال برنامه ریزی هستیم ،در این حوزه در
مسابقات المپیاد هم مقامی نداشتیم ،در این رقابت ها
 12نفر از استان شرکت کردند که پنچ نفر دختر و هفت
نفر آنهــا پسر بودند ،البته یکی از ورزشــکــاران که امید
استان برای کسب مدال بود ،متاسفانه مصدوم شد و در
این مسابقات حضور نداشت .وی بیان می کند :در استان
فقط یک سالن بدمینتون در زاهدان داریم که اداره کل
ورزش جوانان اقدام به بازسازی این سالن کرد ،با تغییری
که در فضا ایجاد شد تعداد زمین های تمرین از دو به سه
زمین افزایش یافت ،برای گرمایش و سرمایش این سالن
مشکلی نداریم .وی ادامــه می دهــد :هر سال اعــزام به
مسابقات کشوری انجام می شود اما امسال اعزامها بیشتر
از سال های گذشته بود ،این در حالی است که سالن در
دست تعمیر بود .به گفته وی ،اعزام ها در همه رده های
سنی دختران و پسران انجام شد ،البته فقط در رده سنی
بزرگساالن بانوان تیم خوبی وجود نداشت که به مسابقات
اعزام کنیم .وی تصریح می کند :در لیگ دسته یک کشور
باشگاه چوب طالیی استان حضور دارد که در دور اول با
پیروزی موفق به صعود شد ،امیدواریم این تیم دور دوم
رقابت ها را که به میزبانی شاهرود برگزار می شود با
موفقیت پشت سر بگذارد ،در صورت پیروزی نماینده ای
در لیگ برتر خواهیم داشت.

برنامه ریزی برای رونق بدمینتون در شهرستان ها

وی اظــهــار مــی کــنــد :بـــرای رونـــق ایــن رشــتــه در دیگر
شهرستانها ،برنامه استعدادیابی داریم که البته زهک
فعال است ،تجهیزاتی به چابهار و سراوان نیز ارسال و در
ایرانشهر هم کالس مربیگری برگزار شد .وی می گوید:
برای فعال شدن بدمینتون در دیگر نقاط ،تیم قهرمان
استان با مربیان کادر فنی ،برای آموزش در هر شهرستانی
که درخواست کند اعزام می شود .وی بیان می کند :در
زاهدان زیرساخت های الزم وجود دارد که اداره ورزش
جوانان در این باره حمایت کرده است ،ولی رونق آن در
شهرستان ها عالقه مندی خود ورزشکاران هر منطقه را
می طلبد که باید هیئت ها درخواست دهند تا کمکهایی
که در توان است انجام دهیم .در برخی شهرستان ها هیئت
فعال است و بعضی ها هم درخواست داده اند .وی ادامه
می دهد :بدمینتون ورزش مفرح و جذابی که البته در هر
فضایی امکان انجام آن وجود ندارد ،زمان وزش باد نمی
تــوان در فضای سرباز ورزش کرد و نیاز به سالن است،
مشکل دیگر این ورزش گران شدن تجهیزات آن است که
با افزایش ارز این مشکل بیشتر و حتی برخی از تجهیزات
آن کمیاب شده است .به گفته وی ،مشکل بعد این ورزش
نبود سالن تخصصی یا سالن چند منظوره در استان است
که دلیل آن بی مهری و بی توجهی به این ورزش است.
بدمینتون نسبت به دیگر ورزش ها جمعیت کمتری را
دربر می گیرد ،به همین منظور خیلی ها سالن هایشان
را در اختیار این رشته قرار نمی دهند ،به دلیل این که این
رشته درآمد زایی ندارد ،انتظار می رود دیگر دستگاه های
اجرایی سالن هایی را در اختیار ورزشکاران بگذارند.
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»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

پینگ پنگ بازان زاهدان رقابتکردند
رقابت های پینگ پنگ زاهدان با معرفی برترین های این
رشته برگزار شد .رئیس هیئت تنیس روی میز استان به
خبرنگار ما گفت :مسابقات قهرمانی تنیس روی میز
زاهدان با عنوان جام گل سنگ با حضور  ۲۶نفر طی دو
روز در سالن تنیس روی میز زاهدان برگزار شد ،در این
دوره ،پینگ بازان در ۸۲دور رقابت کردند« .امید آذرنگ»
افزود :در پایان این دوره که به منظور انتخاب برترین های
زاهدان برای شرکت در مسابقات استانی برگزار شد،
علی طاهری ،شهرام اکبری و عباس محمودی مقام های
اول تا سوم را ازآن خود کردند .وی با بیان این که عباس
محمودی از بازیکنان مازندران مهمان این مسابقات بود
خاطرنشان کرد :در پایان این دوره به نفرات برتر حکم
قهرمانی و جایزه نقدی اهدا شد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

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

ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

مسابقات قــوی ترین مــردان شرق
گروه ورزش
کشور با معرفی نفرات برتر به کار خود
پایان داد .رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان
به خبرنگار ما گفت :رقابت های قویترین مردان شرق
کشور ،گرامی داشت شهدای حادثه تروریستی نیروی
انتظامی چابهار با شعار «چابهار امن اســت» در این
شهرستان برگزار شد« .محمد پرست» افزود :در پایان
این مسابقات که با حضور مسئول کمیته قوی ترین
مردان فدراسیون کشور برگزار شد ،محمد رضا تازه رو از
سیستان و بلوچستان عنوان قهرمانی این دوره را ازآن
خود کرد .وی ادامه داد :حمید سیستانی از کرمان ،علی
پیکری از سیستان و بلوچستان ،وحید رمضانی از
اصفهان و عبدالحمید دوستکام از سیستان و بلوچستان
مقام های دوم تا پنجم را کسب کردند .وی تصریح کرد:
 14نفر از اصفهان ،کرمان ،خراسان جنوبی و سیستان و
بلوچستان در این دوره رقابت و در نهایت هشت نفر به
دور نهایی راه پیدا کردند .وی با بیان این که چهار نفر از
مردان آهنین کشور در این مسابقات حضور داشتند،
اظهار کرد :ورزشکاران حاضر در این دوره در مرحله
پایانی در قسمت های حمل الــوار  350کیلوگرمی و
اسکات تعادلی  400کیلوگرمی به مساحت  20متر،
بلند کردن گوی  160 ،140 ،120و  180کیلوگرمی
و کشیدن ماشین اسکانیا رقابت کردند .وی خاطرنشان
کرد :گرامی داشت شهدای نیروی انتظامی چابهار و
تست قوی ترین مرد استان که قرار است اسفند ماه در
مسابقات مــردان آهنین کشور رقابت کند از اهداف
برگزاری این دوره بود.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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