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ورزش

دورخیز برایمسابقاتآسیاییسپکتاکرا
ورزش نوپای سپک تاکرا طی سال های
ذوالفقاری
اخیر جای خود را در میان دیگر ورزش
های توپ و تور باز و ورزشکاران زیادی را به خود جذب
کرده است ،این رشته که در واقع می توان آن را ترکیبی از
رشته های فوتبال ،والیبال ،ژیمناستیک و بدمینتون
دانست در استان عالقه مندان و استعدادهای زیادی
دارد ،به گونه ای که تعدادی از آن ها عضو تیم ملی هستند
و برخی هم سابقه کسب نشان در عرصه های فراملی
دارنــد .این ورزش مفرح و زیبا سال  ۸۷در استان راه
انــدازی شد و طی این  10سال توانست استعدادهای
خوبی را پرورش دهد اما این ورزش هم مانند دیگر رشته
ها با وجود استعدادهای فراوان مشکالتی دارد ،به گونه
ای که سبب شده است برخی از ورزشکاران استان که در
عرصه آسیایی مدال آوری کرده اند با آن فاصله بگیرند اما
دیگر امیدهای این رشته همچنان با کمبودها مبارزه می
کنند و مسابقات آسیایی را نشانه گرفته اند.

استعدادهای استان؛ امیدهای ایران

یکی از ورزشکاران سپک تاکرای استان که عضو تیم ملی
است می گوید :وضعیت سپک تاکرا در استان از نظر
داشتن استعداد نسبت به برخی از استان ها و رشته ها
بسیار خوب است ،این ورزش به ویژه در رده سنی پایه،
استعدادها و ورزشکاران بسیار خوبی دارد که می توانند
در عرصه های فراملی حرفی برای گفتن داشته باشند و
پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورنــد« .علی سرابندی»
ادامه می دهد :ورزشکاران استان در آخرین مسابقات
کشوری که با عنوان المپیاد استعدادهای برتر برگزار
شد ،موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند ،در این
رقابت ها  32تیم شرکت کرد و سیستان و بلوچستانی
ها با فاصله کمی از تیم قهرمان در رده دوم ایستادند ،این
نشان دهنده سطح خوب این ورزش در استان به ویژه رده
سنی پایه است .به گفته وی ،به طور قطع این ورزشکاران
در مسابقات بعدی آسیایی می توانند حضور پر رنگی

ورزش در استان نسبت به دیگر استان ها بهتر است ،از
نظر رفاه ،آسایش ،امکانات و  ...نیز شرایط مهیا شود .به
گفته وی ،این در حالی است که بیشتر ورزشکاران محصل
هستند ،می طلبد حمایت ها افزایش یابد .البته با همه این
مشکالت ورزشکاران سپک تاکرا تمرینات خود را ادامه
می دهند و آرزوی حضور در مسابقات فراملی و کسب
عنوان در این رقابت ها را دارند.

آمادگی برای حضور در مسابقات آسیایی

مسئول کمیته سپک تاکرا :ورزشکاران سپک تاکرا در استان جزو برترین های کشور هستند

داشته باشند .ورزشکاران سپک تاکرای استان در رده
های نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن ،مدعی قهرمانی
هستند و چند ورزشکار در تیم های ملی عضویت دارند.
وی با اشاره به تمرینات این رشته اظهار می کند تمرینات
ورزشکاران سپک تاکرا در سالن ورزشی دهکده المپیک
زاهدان برگزار می شود و از نظر تجهیزات نیز تا حدودی
با مشکل مواجه هستیم اما رئیس هیئت انجمن های
ورزشی همیشه در کنارمان بوده است و به ورزشکاران
بــرای ادامــه فعالیت دلگرمی می دهــد .وی تصریح می
کند :البته همیشه زمان اعزام گرفتار مشکالتی هستیم،
چرا که گاهی تا شب قبل از اعزام نمی دانیم ،می توانیم
در مسابقات شرکت کنیم یا خیر ،در حالی که ورزشکار
نباید غصه رفتن به مسابقات را بخورد بلکه باید مسئوالن
امر این شرایط را برای آن ها فراهم کنند .به گفته این
قهرمان ،حمایت مسئوالن از ورزشکاران به آن ها دلگرمی
می دهد و سبب می شود که بیشتر از گذشته برای ادامه

چابهار قهرمان کریکت استان شد
رقابت های قهرمانی کریکت استان با
گروه ورزش
صدرنشینی چابهار به کار خود پایان
داد .مسئول کمیته کریکت هیئت انجمن های ورزشی
چابهار به خبرنگار ما گفت :مسابقات كريكت زير ١٦
ســال قهرماني اســتــان بــا شــرکــت چــهــار تیم چابهار،
ســراوان ،کنارک و نیکشهر به میزبانی زمين كريكت

منطقه آزاد چابهار برگزار شد و در نهایت تیم های چابهار
و نیکشهر به فینال راه یافتند و بازی نهایی را برگزار
کردند.
«علی اصغر رئیسی» افــزود :در این مرحله تیم چابهار
موفق شد نیکشهر را از پیش رو بردارد و عنوان قهرمانی
این دوره از مسابقات استانی را ازآن خود کند ،ورزش و

اﺑﺰارآﻣﻮزش

.

»ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ«و»ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس«
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺣﻞ ﺮدن ﻣﺎرﭘﻴﭻ و ﻣﺴﻴﺮﺎﺑ از ﺑﻴﻦ راهﻫﺎ ﺗﻮدرﺗﻮ  ،
از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮا ﻮدﺎن اﺳﺖ.
در ﺑﺴــﻴﺎر از ﺸــﻮرﻫﺎ ﺟﻬــﺎن ،از اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

فعالیت انگیزه داشته باشند .این ورزش در استان از
سال  87قدمت دارد و یکی از مربیان پر تالش استان که
سرمربی تیم ملی نیز است با تمام وجود آموزش و هدایت
ورزشــکــاران سپک تاکرا را بر عهده دارد و این موضوع
سبب شده است از نظر آموزش مشکلی نداشته باشیم و
ورزشکاران با استعدادی در استان داشته باشیم.

مشکل اعزام

یکی دیگر از ورزشــکــاران این رشته می گوید :با توجه
به این که این ورزش از نظر مالی ورزشکاران را تامین
نمی کند ،آن ها مجبور هستند برای مخارجشان نیز کار
کنند ،از طرفی از نظر تجهیزات ،وضعیت مناسب نیست،
ورزشــکــاران نیاز به حمایت دارنــد که ایــن موضوع نیز
رضایت بخش نیست« .ناصر میر» ادامه می دهد :بیشترین
مشکل ورزشکاران سپک تاکرا برای اعزام به رقابت های
کشوری است ،انتظار می رود همان طور که سطح این

آﻣــﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑــﻪ ــﻮدﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﺷــﻮد   .از
ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ دﻻﻞ ﺎرﺑﺮد ﺑﻮدن اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا آﻣﻮزش
اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻮد µﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺴــﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،وادار ﻣﺷــﻮد ﺑﺮا ﻣﺪت زﺎد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺧﻴﺮه ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﺗــﻮان از ﺟﺬاﺑﻴﺖ
ﺣﻞ اــﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا
دــﺪه ﺷــﺪن ﺑﺴــﻴﺎر از
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤــ ﻪ ﺑــﻪ راﺣﺘ
دﺪه ﻧﻤﺷــﻮﻧﺪ ،ﺎ ﺣﺘ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷــﺪن آنﻫــﺎ)در
ﺻــﻮرت ﺳــﻮاد داﺷــﺘﻦ
ﻮد (µاﺳﺘﻔﺎده ﺮد.

مسئول کمیته سپک تاکرای هیئت انجمن های ورزشی
هم اظهار می کند :این ورزش از سال  ۸۷فعالیت رسمی
خود را در استان آغاز کرده است ،ورزشکاران این رشته
جزو برترین های کشور هستند« .مجتبی کیخا» ادامه
می دهد :سال گذشته  21نفر از این استان در اردوی
تیم ملی جوانان حضور داشتند که نشان دهنده وجود
استعدادهایی در این ورزش است .به گفته وی ،تمرینات
ورزشکاران سه روز در هفته به مدت چهار ساعت انجام
می شود ،از آن جایی که مسابقات آسیایی پیش روست
همه عزم خود را برای حضوری موفق در این رقابت ها
جزم کرده اند .وی بیان می کند :سپک تاکرا با مشکالتی
رو به روست که البته در شرایط فعلی بسیاری از هیئت ها
گرفتار آن هستند ،تنها حامی ما نیز اداره ورزش و جوانان
است.

مدیرکل ورزش
و جوانان :آخرین
مسابقاتیکه
ورزشکاران
سپک تاکرا اعزام
شدندالمپیاد
استعدادهای
برتر بود که
هزینه های
اعزام به طور
کامل پرداخت
شد و قرار است
 14بهمن ماه از
ورزشکاران این
رشته که نایب
قهرمانکشور
شدند،تجلیل
شود

پرداخت هزینه اعزام ها

مدیرکل ورزش و جوانان نیز می گوید :سپک تاکرا یکی
از رشته های هدف استان است و برای همه اعزام ها از
ورزشکاران این رشته حمایت و هزینه رفت و آمد آن ها
پرداخت می شود« .ادهــم کرد» ادامــه می دهد :آخرین
مسابقاتی که ورزشکاران این رشته اعزام شدند ،المپیاد
استعدادهای برتر بود که هزینه های اعزام به طور کامل
پرداخت شد و قرار است  14بهمن ماه از ورزشکاران این
رشته که نایب قهرمان کشور شدند ،تجلیل کنیم.

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

اﻟﺒﺘﻪﻣﻤ ﻦاﺳﺖﻣﺎﺑﺎﻧﮕﺎهﺳﻬﻞاﻧﮕﺎراﻧﻪوﺳﻄﺤ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﭘﻨﻬﺎنﻃﺮاحﻧﺒﺎﺷﻴﻢاﻣﺎواﻗﻌﻴﺖاﻦاﺳﺖﻪازاﻣﺜﺎلاﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣﺑﺮاﻣﺘﻤﺮﺰﺷﺪنﻮدﺎنروﻣﻮﺿﻮﻋﺎتاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺷــﻮد و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺳــﺮﮔﺮﻣ رو ذﻫﻦ ﻮدﺎن،
ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳــﺖ ﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺑﺎ اﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ ،ﮔﻮل
ﻧﺨﻮرﻢ و ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﻪ
ﻣﺎ ﻫﻢ ــﺎد ﺑﮕﻴﺮــﻢ از ﻃﺮﻖ
»ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ« ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻣــﺪ ﻧﻈﺮﻣــﺎن را ﺑﻪ ــﻮدﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﻴﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ،
و ﺣﺮﻓﻪا

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮد ﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

مسابقات بین المللی ووشو جام صلح و دوستی اسفند
ماه به میزبانی زاهدان برگزار می شود .رئیس هیئت
ووشوی استان به خبرنگار ما گفت :سومین دوره رقابت
های ووشوی بین المللی با عنوان جام صلح و دوستی
در دو قسمت آقایان و بانوان  10تا  13اسفند ماه در
ورزشگاه امام علی (ع) زاهدان برگزار می شود« .عباس
شیبک» افزود :برای شرکت در این دوره از ووشوکاران
هند ،پاکستان ،افغانستان ،مهاجران عراق و فلسطین
دعوت شده است که تعدادی از تیم ها برای حضور
اعالم آمادگی کرده اند .وی ادامه داد :سال گذشته
دومین دوره این رقابت ها در قسمت ساندا برگزار شد
و امسال مسابقات در قسمت تالو نیز برگزار می شود و
تیم های بیشتری امکان شرکت در این دوره دارند .به
گفته وی ،ووشوی استان در کشور جایگاه ویژه ای پیدا
کرده است و با توجه به عملکرد خوب ورزشکاران این
خطه هر سال میزبانی مسابقاتی در سطح بین المللی
به سیستان و بلوچستان واگذار می شود که البته پیگیر
میزبانی رقابت هایی در سطح باالتر نیز هستیم.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

رقابت های لیگ برتر فوتبال استان
گروه ورزش
آغاز شد و هفته اول خود را پشت سر
گذاشت .رئیس هیئت فوتبال استان به خبرنگار ما
گفت :بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان با
عنوان جام شهدای وحدت از  ۲۷دی ماه با حضور ۱۴
تیم آغاز شد ،تیم های استقالل زاهــدان ،سفیر بلوچ
خ ــاش ،شاهین زاهــــدان ،ســاحــل هیرمند ،ســرزه
ایرانشهر ،منتخب نیکشهر ،منتخب کنارک ،پایگاه
شهید صفر سارانی ،شهرداری بنجار ،باهو دشتیاری،
تفتان خاش و سراوان در این دوره رقابت می کنند.
«سیدالحسینی» ادامه داد :در هفته اول این مسابقات
تیم استقالل زاهدان با نتیجه یک بر صفر «سفیر بلوچ
خاش» را از پیش رو برداشت ،تیم شاهین زاهدان نیز با
همین نتیجه از سد «ساحل هیرمند» گذشت ،تیم های
سرزه ایرانشهر و منتخب نیکشهر به تساوی یک بر یک
رضایت دادند« ،شهرداری کنارک»  2بر صفر در برابر
تیم پایگاه شهید صفر سارانی پیروز میدان شد ،تیم
های شهرداری بنجار و تفتان خاش نیز با نتیجه یک بر
صفر باهو دشتیاری و سراوان را شکست دادند.

رقابت های بین المللی ووشو
در زاهدان برگزار می شود

جوانان نيكشهر در جایگاه دوم ایستاد و ورزش و جوانان
سراوان سوم شد .به گفته وی ،این مسابقات به صورت
دوره ای برگزار و در اختتامیه از تیم های برتر تجلیل شد.
وی خاطرنشان کرد :چابهار یکی از قطب های کریکت
در کشور است که متاسفانه ورزشکاران آن از داشتن
زمین اختصاصی استاندارد محروم هستند و در شرایط
غیر استاندارد ورزش می کنند ،انتظار می رود مسئوالن
امر برای رفع این مشکل اقدام کنند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ»ﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺪاﻧﻴﻢ...

توپ زنی فوتبالیست ها در
لیگ برتر استان

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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