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شهرخودرو در بازی سخت مقابل ذوبآهن
پیروز شد

سوغات ۳امتیازی از اصفهان

شاگردان یحیی گل محمدی در شهر خودرو با کسب
برد شــیرین برابــر ذوبآهــن 16امتیازی شــدند و به
رده ســوم جدول رســیدند.تیم فوتبــال ذوبآهن باز
هم در یک بازی خانگی ناکام بود .شــاگردان علیرضا
منصوریان هفتــه هفتــم را در خانه برابر شــهر خودرو
پشــت ســر گذاشــتند و با تک گل امین قاســمی نژاد
مغلوب مهمان خود شدند تا نماینده مشهد با این سه
امتیاز 16 ،امتیازی شــود و در رده ســوم جــدول رده
بندی بعد از سپاهان و تراکتور قرار گیرد.شهر خودرو
در یک ضد حمله برق آســا تا محوطه جریمه ذوبآهن
پیش آمد و ســروش رفیعی از ســمت چپ با یک تو سر
توپعالیوسانترفنیباعثشدتاقاسمینژادباضربه
ســر اولین گل خود در لیگ نوزدهم را به ثمر برساند.
همچنینمدافعچپشهرخودروبهدلیلمصدومیت
خیلــی زود زمین را تــرک کرد و لنگ لنگان به ســمت
رختکن رفت که در این بین بــا منصوریان نیز خوش و
بشی داشت .یحیی گل محمدی پس از برتری یک بر
صفرمقابلذوبآهنگفت:ازاینبردخوشحالم.بازی
خیلی مهمی برای ما بود .هدف ما کســب ســه امتیاز
بود.هرچندکهباسختیبهآنرسیدیم.بازیشایدآن
جذابیترویزمینوایجادموقعیترانداشت،امادرهر
صورت هر دو تیم انگیزه داشتند و فکر میکنم همین
باعثشدهبودکهاحساساتبرمسائلفنیغلبهکند.
ویادامهداد:پیشبینیمیکردیمکهبازیفیزیکیو
سختیباشد.خوشبختانهبازیکنانماکمنیاوردندودر
دوئلها پیروز بودند و در مجموع بازی کم اشتباهی را
انجام دادیم.سرمربی شــهر خودرو در مورد ذوبآهن
گفت:حریفهمبازیکنانوکادرفنیخوبیداردکهدر
ضربات ایستگاهی و اوتهای دستی خطرناک نشان
داد .تا جایی که توانســتیم از موقعیتهای آنها روی
دروازه مان جلوگیری کنیم.گل محمدی با اشــاره به
باخت مقابل نفت مســجد ســلیمان افزود :پس از این
شکستبچههاشرایطروحیخوبینداشتند،اماامروز
عکسالعملخوبیبهآنباختنشاندادند.
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گالیهبانوی رکورداردویسرعتازتبعیضهایورزشی
باالترین سطح قرارداد بانوان دوومیدانیکار 6میلیون تومان برای یک فصل است!

سارا صالحی  -سالهاســت که با همه عشق و
عالقه و به قول خودش با ِعــرق میدود .با وجود
ن که با باالترین ســرعت میدود و ســکوهای
ای 
نخســت بســیاری را به نام خود فتح کرده است،
مبلغ قراردادهــای او و هــم تیمیهایش فاصله
زیادی با ورزشــکاران دیگر رشــتههای ورزشی
دارد .هــر چند این دونده ســرعت کشــورمان از
شــرایط و حمایتها راضی اســت ،ولــی به نظر
میرســد دســت اندرکاران بــه جز مهیــا کردن
مقدمات بدیهی برای فعالیــت یک تیم از جمله
زمین تمرینــی ،اتفاق دیگــری را رقــم نزدهاند و
دوندگاناینرشتهمظلومبهحداقلهایزندگی
وورزشقناعتکردهاند.اینحرفیاستکهعدد
قراردادهــای قهرمانان درجه یک این رشــته به
ما میزند .متاسفانه در روزگاری که مبالغ چند
میلیاردی ورزشکاران برخی رشتهها رسانهای
میشــود ،در کمال حیرت میشنویم که سقف
قراردادهای دونــدگان قهرمان در بخش بانوان
براییکفصلدربهترینحالتکمتراز6میلیون
تومان است« .جمیله سیفی» یکی از دونده های
مدال آور مشهدی اســت که دغدغه و مشکالتی
در دوومیدانی دارد که ماحصل این گفت وگو در
ادامهمطلبتقدیممیشود.
•باسرعتبهسمتقهرمانی

خواهــران ســیفی (جمیلــه و الهــه) در زمــره
عنوانداران رشــته دوومیدانی کشــور هستند
که به عنوان برند در خراســان رضوی شــناخته
میشوند.جمیله،خواهربزرگتر،از 10سالگی
ورزش را بــا رشــتههای ژیمناســتیک ،آمادگی
جســمانی و تکواندو به صورت حرفهای شــروع
کــرد .در  15ســالگی همزمــان در مســابقات
دوومیدانــی و آمادگی جســمانی شــرکت کرد
که باعــث شــد مربیان بــه اســتعداد ســیفی در
دوومیدانیپیببرند.
ایــن قهرمان دوی ســرعت توضیــح میدهد که

دوومیدانی رشتهای است که بیشتر بستگی به
تواندوندهدارد.ولیبیشتربانواندوندهسرعت
در خارج از کشور تا 35سالگی و در کشورمان تا
 30سالگی هم ادامه فعالیت میدهند .سیفی
هم با داشتن 27سال سن ،هنوز چند سالی جا
برایکارکردنوافتخارآفرینیبرایتیمشهرش
دارد.یکدوندهمیتوانددرهررقابتدردوماده
انفرادی و یک ماده امدادی تیمی شــرکت کند،
ولی در انتخاب رشــته آزاد است .جمیله سیفی
بیشتردررشتههایسرعتودویبامانعشرکت
میکند و صاحب عنوان میشــود .هر سال یک
پایثابتسکویقهرمانیدرمسابقاتکشوریو
لیگباشگاههاستوازعناویناولودومجهانی
همدرکارنامهموفقورزشیاشکمندارد.
•عبورازموانعزندگی

او صاحــب دو رکــورد ملــی در دوی ســرعت و با
مانع اســت و با همه مشکالت و دســت اندازها،
هدفگــذاریاش دوباره جابهجا کــردن رکورد
خودشدرایراناست.سیفیمیگویدکهرشته
دوومیدانی،الهامبخشاودرمواجههبامشکالت
روزانــه زندگــیاش بــوده و تا کنون پشــت هیچ
مانعی متوقف نشده اســت و همه را با سرعت رد
میکند.وی عضو تیــم ملی دوومیدانــی بانوان
استودرآخرینرقابتتیمیخود،قهرمانیلیگ
باشگاههایایرانراکسبکردوهماکنونخودرا
برایمسابقاتبینالمللیداخلسالندههفجر
آمادهمیکند.البتهسیفیضمنحضورفعالدر
میادین رقابتی ،به دلیل داشتن سالها سابقه
مدالآوری ،در مقطع کارشناســی ارشد تربیت
بدنی تحصیل و در کســوت مربیگری هم انجام
وظیفهمیکندوبهنوجوانانوجواناننوپایاین
رشتهآموزشمیدهد.
•شروع دوباره

با این که تیم دوومیدانی بانوان خراسان رضوی

همواره در کشور حرف اول را میزند ،ولی چند
سالی بود که رونق و قدرت همیشگی را نداشت
و سیفی مجبور بود برای تیمهای دیگر استانها
مثل دانشــگاه آزاد تهــران بــدود؛ اما بــه تازگی
تیم شهر مشــهد جان دوبارهای گرفته است و با
جمع کــردن دوندگان خوب بنــا دارد به جایگاه
درخشانپیشینخودبازگردد .وقتیازاوضاعو
احوالتیممشهدسخنبهمیانمیآید،ازکیفیت
حمایتهای هیئت دوومیدانی استان هم جویا
میشــویم که خوشبختانه ســیفی ابراز رضایت
میکند و میگوید :به سهم خود از حمایت های
هیئتدوومیدانیتشکرمیکنم؛چراکهبههمه
ورزشــکاران توجه و به مربیان و دوندگان در حد
توان هیئت و نیازهــای ما کمک میکنند .با این
حال ،وی خاطر نشان میکند ،تنها مشکل این
رشته کمبود زمین تمرینی اســت که قرار است
طی دو ،ســه هفته پیش رو زمین «کوثر» واقع در
قاسمآباددراختیاردوندگانقراربگیرد.

لژیونر خراسانی عضو تیم «زووله» در هفته دهم لیگ
برتر هلند نمره خوب گرفت .تیــم فوتبال «زووله» در
هفته دهم لیگ برتر هلند ،به مصــاف تیم «دن هاخ»
رفت و با نتیجه 3بر یک به پیروزی رسید .رضا قوچان
نژاد ،مهاجم سابق تیم ملی کشورمان در این بازی از
ابتدا در ترکیب تیم «زووله» حضور داشت و 90دقیقه
برای تیمش بازی کرد .گل دوم «زووله» در این دیدار
را قوچان نژاد در دقیقه 74به ثمر رساند.در این زمینه
سایت «هواسکورد» در ارزیابی فنی اش از این دیدار
به مهاجم سابق تیم ملی کشــورمان نمره خوب 7.7
را از  10داد.

سرپرستسازمانلیگوالیبال:

والیبال پیام هنوز تسویه حساب
نکرده است

•فاصلهکهکشانی

این ملی پوش دوومیدانی ،رشــته ورزشی خود
را ایــن گونه توصیــف میکنــد :انتخاب رشــته
دوومیدانی ،اول به ِعرق ورزشــکار برمیگردد.
چون نمیتوان ویژگیهای آن را با دیگر رشتهها
مقایسهکردومنبهعنوانیکدوندهسالهاست
با همین عشق و عالقه میدوم .با این همه ،از آن
جایی که خانواده ورزشکاری دارم ،منبع درآمد
دیگریجزلیگباشگاههایکشورندارم.
این مربــی دوومیدانی در ادامــه صحبت هایش
از اوضاع ملی و قراردادهــای حرفهای های این
رشــته میگویــد :در دوومیدانی  ،ورزشــکاران
بستهبهسطحخوددرتیم ورقابتهاقراردادهای
متفاوتــی امضا می کننــد .هر مــدال طالی این
رشته 10امتیازداردوبرایهرامتیاز 300هزار
تومان در نظر گرفته شــده اســت .هر ورزشــکار
حرفهایهممیتوانددرهرلیگششمدالدردو

نمره خوب قوچی در لیگ هلند

رده انفرادی و گروهی کسب کند .با این وصف،
باالترینسطحقراردادبانواندوومیدانیکاردر
کشوربستگیبهتعدادمدالکسبشدهداردکه
در بهترین حالت 6میلیون تومان است؛ مبلغی
که با عدد قراردادهای دیگر رشتههای ورزشی
فاصلهخیلیزیادیدارد.استانخراسانرضوی
و شــهر مشــهد از قطبهای رشــته دوومیدانی
کشــور و رکورددار عضویت در تیم ملی است که
بیــش از  200قهرمــان در این رشــته دارد و هر
یک دســت کم یک نشــان قهرمانــی در کارنامه
ورزشــی خود ثبت کردهاند .چنیــن جایگاهی،
بــه رغم یکســان بودن اوضــاع دوندگان کشــور
در دریافتیهای پایین در قراردادهایشــان به
دلیل نبودحامیمالی،نگاهمتفاوتفدراسیون
دوومیدانیبهورزشکاراناینخطهرامیطلبد.

قرعهکشیرقابتهایلیگبرتروالیبالروزچهارشنبه
با حضور تیم های پیکان ،ســایپا ،شــهرداری ورامین،
شهرداری ارومیه ،گل گهر ســیرجان ،مریوان ،فوالد
سپاهان و شهرداری گنبد برگزار میشود .سرپرست
ســازمان لیگ فدراســیون والیبال در این بــاره گفت:
تا کنون فقط هشــت تیم با بازیکنان و کادر فنی فصل
گذشته خود تسویه حســاب کردهاند و شرایط حضور
در لیگ برتــر را دارند .جلســه قرعه کشــی لیــگ روز
چهارشنبهبرگزارمیشودوممکناستچندتیمدیگر
هم در این فاصله تسویه حســاب کنند .وی ادامه داد:
مشغولرایزنیباسرپرستفدراسیونوالیبالهستیم
تا درباره تیمهایی که بعد از موعد مقرر ،اعالم آمادگی
میکنند،تصمیمبگیریمکهآیالیگراباهمینهشت
تیمبرگزارکنیمیاخیر.بهنظرمیرسدتیمهاازوالیبال
اشباعشدهاندکهتمایلیبرایحضوردرلیگندارند.
منوچهرپورحسنهمچنیندربارهتیمهاییکهتسویه
حساب نکرده اند ،افزود :تیم های خاتم اردکان و پیام
خراسانهمتاکنونبدهیهایخودراتسویهنکردندو
دوسهتیمهمدرحالخریدسهمیهلیگبرترهستند.با
اینحالتعدادتیمهاییکهتسویهحسابخودراانجام
دادهاند به هشت تیم رســیده و حاال میتوان لیگ را با
هشتتیمهمبرگزارکرد.
وی دربــاره ایــن کــه بالتکلیفــی
تیمها و قرعه کشــی چــه زمانی
پایانمییابد،گفت :چهارشنبه
یاپنجشنبهدرهرشرایطی
قرعــه کشــی را انجام
خواهیمداد.

سوژه

امروز هفته دوم لیگ برتر
کشتی آزاد کشور
برگزار می شود

سرشاخ شدن
گوششکستهها
در خرم آباد

هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد کشور امروز با دو بازی برگزار می شود
کهگوششکستههایخراسانیدرخرمآبادبهرویتشکمیروند.تیم
کشتی«تاثبتجهانیتوس»مشهدازساعت 17امروزدرسالنشهید
چاغروند خرم آباد به مصاف نماینده این شهر می رود تا شکست هفته
اولراجبرانکند.نمایندهکشتیاستانامسالباتغییروتحولزیادی
روبهروبودهاستوباهزینههاییکهانجامدادهکشتیگیرانمطرحی
همچونحسنیزدانیرابهخدمتگرفتهاستوازاینتیمبهعنوانیکی
ازمدعیانقهرمانیناممیبرند.کشتیاستانبیشازیکدههاستکه
درحالترکودقرارداردوباتوجهبهجایگاهیکهقبالدرکشورداشت،
اکنونشرایطخوبیندارد.هرچندکهدرردههایپایهاقداماتیانجام
شدهاست،اماتارسیدنبهروزهایاوجفاصلهدارد.البتهحضوریکتیم

ورزش خلیل آباد در حسرت امکانات

خبر
تربیت بدنی

نگهداری 400سند تاریخ
تربیت بدنی در آستان قدس
مرکز اسناد آســتان قدس رضوی  ۴۰۰سند مکتوب
و تصویــری از فعالیتهــای مرتبط با تربیــت بدنی در
دورههــای مختلف تاریــخ در اختیــار دارد کــه گویای
اهمیــت دادن بــه ورزش و قهرمانپــروری در کشــور
باستانیایرانازقرنهاقبلتاکنوناست.
سرپرست گروه اسناد سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و
مرکز اســناد آســتان قدس رضوی در گفت وگو با ایرنا
گفت:همزمانباآغازهفتهتربیتبدنی،اسنادمکتوب
وتصویریدرمرکزاسنادآستانقدسرضویباموضوع
ورزش مورد توجه پژوهشــگران قــرار گرفته که حجم
زیادی از این اســناد مربوط به ورزش باستانی کشتی
استودراینمیانبیشاز ۳۰۰سندتصویریمربوط
بهورزشکشتیوتاریخچهاینورزشدرمشهداست.
«سالم حسین زاده» با اشاره به موضوع اسناد مکتوب
درزمینهتربیتبدنیافزود:خریدوسایلورزشیبرای
اماکن عمومــی و خصوصی ،مــدارس ،ورزشــگاهها،
مســاجد و دیگــر اماکــن ،کمکهــای مالــی مقامات
برای ترویج ورزش در میان مــردم ،مجموعه مکاتبات
دولتیهابرایآموزشمهارتهایورزشیدرمدارس
وآموزشگاهها،حضورافرادمختلفازعواموخواصدر
مسابقاتورزشی،مکاتباتیدربارهگسترشامکانات
ورزشیکارخانههایمختلفبرایپیشرفتورزشدر
میانکارگران،ارسالبلیتمسابقاتمختلفورزشی
برایسرانومقامات،مقرراتشناکردندراستخرهای
مشــهد و توصیههایی برای جلوگیری از غرقشــدن،
مکاتبات والــی ایالت خراســان و دیگر مقامــات برای
تأســیس انجمن تربیتبدنی و مواردی از این دســت،
موضوعاتایناسنادراتشکیلمیدهد.

قویومدعیدرلیگبرترباعثشدهاستتاحدودیتنوراینورزشدر
مشهدداغشود .تیمکشتیمشهددرهفتهاولدرمقابلتیمدانشگاه
آزاد به میدان رفت که با نتیجه 7بر 3متقبل شکســت شد.حاال دیدار
دوماینتیمازاهمیتخاصیبرخورداراست.اینتیمباتوجهبهاینکه
از کشتیگیران مطرحی نیز بهره میبرد ،به دنبال نخستین پیروزی
خوددرلیگبرترکشتیآزاداست.ازطرفیتیمخرمآبادهمکهدرهفته
اول با شکست رو به رو شــده  ،در بازی دوم به دنبال کسب یک پیروزی
در داخل خانه است .از این رو این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی
دارد.در خور ذکر اســت ،در هفته اول کشــتی گیرانی همچون یونس
سرمستی،دانیالحجتی،امیرحسینمقصودی،ایمانرحمانیزاده
،امیرحسینمتقی،جبرئیلحسناف،علیرضاکریمی،میثممصطفی

جوکار  ،اســماعیل نجاتیان و جعفر شــمس ناتری برای تیم مشهد به
میدان رفتند .مجید خدایی  ،ســرمربی تیم کشــتی مشهد می گوید:
فرصتی فراهم شــد تا دست در دســت هم دهیم و برای کشتی استان
قدم بزرگی برداریم .وی افزود :کشــتی خراســان رضوی در مدیریت
جدید هیئت کشــتی جان تازه ای گرفته و اقدامات خوبی برای رشد و
پیشرفتاینرشتهورزشیانجامشدهاست.ویاظهارکرد:بازگشتبه
روزهایافتخارزیاددورنیستوآثارتالشهاوحمایتهادرچندسال
آینده مشهود خواهد بود .برای کسب بهترین عنوان ها باید به بهترین
شکلظرفیتمانرادرلیگبرترنشاندهیم.هدفایناستکهشور
ونشاطاجتماعیدرکشتیمشهدایجادکنیمودوبارهعالقهمندانبه
سالنهایکشتیبیایندو فعالیتکشتیوتنورآنداغشود.

گردونه
فوتسال  -شطرنج

رئیس اداره ورزش  :وضعیت ورزش خلیل آباد بحرانی است

اگرچــه خلیلآبــاد بــا  ۵۰هــزار نفر
جمعیــت در ســال  ۱۳۸۲از لحــاظ
تقسیماتکشوریبهشهرستانارتقا
یافت ،اما طی ۱۶سال اخیر وضعیت
زیرســاخت ،فضا و امکانات ورزشی
اینخطهرشدچندانینداشتهاست؛
به گونه ای که خلیلآبــاد هنوز حتی
یک سالن استاندارد ورزشی ندارد.
فاطمه گوهــری یکی از شــهروندان
خلیل آبادی کــه از کمبــود امکانات
ورزشیاینشهرستانگلهمنداست،
بــه ایرنا گفــت :امکانات ورزشــی در
این شــهر از حداقل هم کمتر اســت
و همیــن کمبودها شــادی و نشــاط
جوانــان را نشــانه گرفته اســت .وی
که در یکی از باشــگاههای ورزشــی
ایــن شــهر عضویــت دارد ،افــزود:
مسئوالن ،همواره از نبود اعتبار و فقر
مالی حوزه ورزش شهرســتان اظهار
نارضایتــی می کننــد اما ایــن کافی
نیســت و بایــد بــرای ارتقــای ورزش
خلیــل آبــاد فکــر و اقدامی اساســی
کرد .این بانوی ورزشــکار ادامه داد:
جوانــان عالقهمندنــد فعالیتهای
ورزشیدرهمهرشتههادرشهرستان
توسعه پیدا کند ،اما کمبود امکانات
و نبود زیرســاختهای مناسب مانع
ارتقای ورزش شهرســتان خلیل آباد
شده است.

•وضعیت بحرانی

رئیــس اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان خلیــل آبــاد نیــز در این
زمینه گفت :طی شــش ماه گذشته
کهمسئولیتادارهورزششهرستان
خلیــل آبــاد را پذیرفتــه ام ،حــدود
 ۲۰برنامــه ورزشــی و فرهنگــی در
شهرســتان اجرا شده اســت  .اما در
شرایط اقتصادی فعلی با مشکالت
بســیاری مواجه هســتیم و در عمل
فعالیــت چندانــی نداریــم .اکنــون
وضعیت ورزش خلیل آبــاد بحرانی
است.
رضا شــهنازی افزود :هزار ورزشکار

سازمان یافته در  ۲۰هیئت ورزشی
این شهرســتان فعال هســتند که از
این هیئت ها ۱۵ ،هیئت فعال و پنج
هیئت نیمه فعــال اند.وی با اشــاره
به نامناســب بودن زیرســاختهای
ورزش شهرســتان خلیل آباد ادامه
داد :در حــوزه ورزش روســتایی بــا
فعالیتهــای خودجــوش و مردمی
برخــی فعالیتهای ورزشــی انجام
می شــود امــا ناکافی اســت.رئیس
اداره ورزش و جوانــان خلیــل آبــاد
بــا اشــاره بــه سیاســتهای اداره
کل ورزش و جوانــان خراســان
رضــوی در خصــوص توســعه

ورزش روســتایی گفــت :نخســتین
زمین چمن روســتایی بــه زودی در

هزار ورزشکار
سازمان یافته در
 ۲۰هیئت ورزشی
این شهرستان فعال
هستند که از این
هیئت ها ۱۵،هیئت
فعال و پنج هیئت
نیمه فعال اند

روستای سعدالدین این شهرستان
و تنها ســالن اســتاندارد و ســکودار
شهرســتان در روســتای محمد آباد
ساخته می شود.
شهنازی افزود :به زودی در روستای
«جابوز» نیز با مشارکت ورزش یاران
و خیران ،کار ســاخت دومین سالن
ورزشی روستایی شهرستان به مبلغ
پنج میلیارد ریال آغاز می شــود تا با
قرار گرفتن در زمره طرح های نیمه
تمام بتوان بــرای آن اعتبــار دولتی
در نظر گرفت.رئیــس اداره ورزش و
جوانان خلیل آباد گفت :بر اســاس
اعتبارات ابالغی حدود پنج میلیارد
ریــال اعتبار بــرای طرح هــای نیمه
تمام شهرســتان در نظر گرفته شده
است که با توجه به تخصیص نیافتن
آن نمی توان اقدامی کرد.شهنازی
با اشاره به وجود ســه سالن ورزشی
و یک چمن و یک سالن غیر توپی در
شهرســتان خلیل آبــاد و فعالیت دو
باشــگاه دارای مجوز و چهار باشگاه
ورزشی که در مراحل دریافت مجوز
قرار دارند افزود :مشــکالت ورزش
شهرســتان ُپر شــمار اســت و تنها با
تزریقاعتباراتوساماندهیهیئت
های ورزشی و مشارکت خیران می
توان تاحدودی بــرای بهبود ورزش
شهرستان کاری کرد.

برگزاری 473مسابقه فوتسال
رده پایه
مســئول کمیته فوتســال هیئت فوتبال استان گفت:
مسابقات فوتسال رده های پایه پس از برگزاری473
مســابقه بــه کار خــود پایــان داد و از تیم هــای برتر نیز
اوایل آبان ماه تقدیر می شود .حمید طیبی با بیان این
که اســتعدادیابی و شناســایی ظرفیت های فوتسال
استان یکی از سیاســت های اصلی این دوره مدیریت
هیئت فوتبــال خراســان رضــوی اســت ،اظهارکرد:
از تیرماه امســال مســابقات رده های پایه اســتانی در
 20شهرستان استان برگزار شــد و هفته گذشته این
مسابقاتبهکارخودپایانداد.
وی در ادامه گفت :در این مسابقات که شامل زیرگروه
استان ،دسته یک و لیگ برتر اســتان بود ،در مجموع
 473دیدار برگزار شــد و  102تیم شرکت کردند که
همینموضوعباعثشدهبودمسابقاتکیفیتباالیی
داشتهباشد.

رقابتشطرنجبازاندرقوچان
مســابقات شــطرنج آزاد کشــوری ( جام بهار آساک )
در ســه رشــته در قوچان برگزار میشــود .مسابقات
شــطرنج آزاد کشــوری ( جام بهــار آســاک ) از اول تا
چهــارم آبــان مــاه در ســه رشــته بــرق آســا ،ســریع
و اســتاندارد در قوچــان برپــا میشــود .ایــن دوره از
مسابقات با حمایت هیئت شطرنج خراسان رضوی،
اداره ورزش و جوانــان قوچــان و کارخانــه دوچرخــه
سازیبهارآساکقوچانانجاممیشود.ایناولینبار
است که سه رشته مسابقات ریتد در خراسان رضوی و
شهری غیر از مشهد برگزار می شود.

