عبداهلل سراجیان
مسئول کمیته
استعدادیابی فدراسیون

برق شمشیر قهرمانان ایران در چشم رقبا

جام طالیی برای فدراسیونهای موفق

کوروسســلیمانی /ســال95بــهدلیلاینکهباالمپیــک2016ریومقارنبودســالیویژهبــرایورزش
کشورمانبود،دراینســالدربرخیرشتههاموفقبودیمودربرخیناموفق.یکیازرشتههایموفقما
وزنهبرداریبودکهباکســبدومدالطالخوشدرخشیدوســرآمدهمهرشتههایورزشیشدبههمین
دلیلفدراســیونوزنهبرداریســالیموفقراپشــتراسرگذاشــتدرکنــارآنوالیبالنیزبــاصعودبه
المپیکبراینخســتینباروقرارگرفتنرویســکویهشتم روندروبهرشــدخودراادامهداد.درکناراین
دورشــته،شمشیربازینیزبادرخششمجتبیعابدینیوکسبمقامچهارمیالمپیکتاریخسازشدتا
درکناردرخششدرمسابقاتجهانیهمدربخشانفرادیوهمتیمیسالیپرازموفقیتراسپریکرده
باشد.بههمیندلیلبررسیکوتاهیدراین3رشتهموفقداشتهایمکهدرزیرمیخوانید:

ورز

بدون تردید فدراســیون وزنهبرداری را میتوان یکی از فدراســیونهای موفق در ســال95
دانست .رشتهای که در چند سال اخیر دچار حاشیههای زیادی شده بود و پس از المپیک
وزن هبرداری
لندن شرایط چندان مطلوبی نداشت ،در المپیک ریو شاهکار کرد و توانست دو مدال طال
توســط کیانوش رستمی و سهراب مرادی کسب کند .حتی در آن مسابقات پوالدمردان تا
مرزخلقاتفاقیتاریخیپیشرفتندواگرناداوریعلیهبهدادسلیمیصورتنگرفتهبود،ایرانمیتوانست
بــا کســب 3مدال طــای المپیــک ،رکوردی مانــدگار را به ثبــت برســاند .البته ایــن موفقیتها تنهــا در رده
بزرگســاالن نبود و تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت شانه به شانه با روسیه نایب قهرمان جهان شد و ستاره
این مســابقات علی داودی در ســنگین وزن بود که قهرمان جهان شــد .همچنین تیمهــای ملی نوجوانان و
جوانان ایران با اقتدار قهرمان آســیا شــدند .مجموع این عوامل نشــان میدهد که فدراســیون وزنهبرداری
سالی موفق را سپری کرده است.
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شــایدتنهــارشــتهایکههیچ
شمشیربازی کس انتظار درخشش از آن را
نداشــت ،رشته شمشیربازی
بــودامــاشمشــیربازانمــادر
ســال95عناوینباارزشــیکسبکردندکهشاید
به ذهن کســی خطور نمیکرد و گل سرســبدش
نیــزکســینیســتجــزمجتبــیعابدینــیکــهبا
افتخارآفرینیهــای پــی در پی خود این رشــته را
بیشــترازهمیشــهدرکانــونتوجهــاتقــرارداد.
عابدینی ،سابریســت موفق کشورمان که کسب
ســهمیه المپیــک لنــدن را در کارنامــه داشــت،
امسال ضمن کسب ســهمیه المپیک ریو مقام
چهارماینمسابقاترانیزکسبکردکهدرتاریخ
اینرشتهبیسابقهبودهاست.همچنینامسال
مقام قهرمانی مســابقات جهانی گرندپریکس
و مدال نقــره جهان (ایتالیا) و مدال طالی آســیا
رانیــزکســبکــرد.همــراهبــامجتبــیعابدینی
ســایر شمشــیربازان تیــم ملــی نیــز پیشــرفت
زیادی داشــتند و رنکینگ جهانی خــود را بهبود
بخشــیدند .در این میان پاکدامن ضمن کســب
دومین ســهمیه المپیک ،مدال نقره مسابقات
قهرمانیآســیا(کویت)ومدالبرنزآســیادرکره
جنوبیراکسبکرد.مجموعایناتفاقاتباعث
میشودتافدراسیونشمشیربازیرافدراسیونی
موفقبدانیم.

تردیــدی وجــود نــدارد کــه
در ســالهای اخیــر هیــچ
والیبال
رشــتهای پیشــرفت والیبال
را نداشــته است .فدراسیون
والیبــال بــا برنامهریــزی بلندمدت توانســت
رشــته والیبــال را کــه حتــی در آســیا نیــز جــزو
قدرتهــای برتــر نبــود ،بــه ســطح تیمهــای
مطرح جهان برســاند و این برنامه که از زمان
مدیریــت یزدانی خرم در فدراســیون والیبال
آغاز شــده بــود ،در زمــان ریاســت داورزنی به
شــکل کاملتری ادامــه پیدا کــرد و انصافاً وی
نقش ویــژهای در این پیشــرفت دارد .والیبال
ایران در ســالهای اخیر با درخشــش در لیگ
جهانــی حتی به مقــام چهارم نیز رســید و در
این ســالها تیمهــای مطرح جهــان از جمله
برزیل ،روســیه ،ایتالیا ،لهســتان و صربســتان
قربانــی بلندپــروازی نســل طالیــی والیبــال
ایــران شــدند .امســال نیــز تیــم ملــی والیبال
ایــران بــرای اولیــن بــار بــه المپیــک راه پیــدا
کــرد و بــه مقام هشــتم رســید تــا ســال جاری
را نیــز فدراســیون والیبــال بــا کارنامــه خوبــی
به پایان برساند.

شمشــیربازیدرســالهایاخیربخصوصسال 95پیشــرفتچشمگیریداشتهاســت.البتهشروعاین
پیشرفتهاازچندینسالقبلآغازشدهوتیمملیسابرمادربازیهایاینچئونتوانستبهفینالصعود
کند.شمشــیربازانمانشــاندادهاندکهپتانســیلزیادیدارندواگریکمقدارتوجهبیشترشود،وضعیت
تغییرخواهدکرد.شمشــیربازیواقعاًرشــتهمحرومیاستواگرکسیســالنهفتتیردرتهرانراببیند،
باورنمیکندکهتنهاســالنشمشــیربازیچهوضعیتیدارد.نبودتجهیزاتوامکانات،مشــکلاسپانســر
ونبودامنیتشــغلیشمشــیربازانوقراردادهایپاییندرلیگازدیگرمشکالتاینرشتهاست.درحال
حاضردیدمردمنسبتبهشمشیربازیتغییرکردهواقبالعمومیبهاینرشتهبیشترشدهواگرقراراست
شمشیربازیمابهسمتحرفهایشدنبرود،نیازبهاینداریمکهورزشمابهسمتخصوصیسازیبرود.
مادرتماماسلحههایمانبازیکندرسطحتیمملیبزرگساالنزیادداشتهایمامامتأسفانهبهواسطههمین
مشکالتیکهگفتم،اکثرآنهانتوانستهاندادامهبدهند.شمشیربازیبرایپیشرفتنیازمندکارسیستماتیک
است.کرهجنوبیکاررویردههایپایهراطوریپیادهکردهکهسنقهرمانیجهانرابه20سالرساندهاست
ولیمامنتظرمیمانیمبازیکنانبهردهبزرگساالنبیایندوآنقدرتجربهکسبکنندتانهایتاًدرسنینباالبه
سطحقهرمانیبرسند.عیباینموضوعهمایناستکهعمرقهرمانیبازیکنکوتاهمیشود.دربرگزاری
اردوها،لیگواعزامهایبینالمللیکهخیلیمهماســت،محدودیتوجوددارد.شمشیربازیرشتهای
نیستکهفقطتمرینباشدآنقدربایدمیدانبینالمللیببینندتابهسطحجهانیبرسند.باشرایطحال
حاضروامکاناتفعلی،شمشیربازیماشاهکارکردهاستونبایدانتظاربیشتریداشت.

محمدحسین برخواه
پیشکسوت
و مربی وزنهبرداری

حرکت یکضرب وزنهبرداران در امید آفرینی

وزنهبــرداریبــهنقطهایرســیدهکــهمردمازآنانتظارکســبمــدالدارندوبهیکرشــتهکامــاًمدالآور
تبدیلشــدهاســت.کاروانورزشــیایراندرالمپیکریودرمجموع 3مدالطالکســبکردکه 2مدالآن
راوزنهبــردارانبــهدســتآوردند.عالوهبرایندومدال،ســهنمایندهدیگرماننیزخــوبکارکردند.نایب
قهرمانــیدرآســیا،قهرمانــیدررقابتهایجوانانجهاندرگرجســتان،نایبقهرمانــیدررقابتهای
جهانینوجوانان،قهرمانیدوردهجوانانونوجوانانآســیادرکشــورژاپنافتخاراتیاســتکهدرســال95
خانوادهوزنهبرداریبهآندســتیافت.فدراســیونامسالتوجهویژهایبهردههایپایهداشتوبرگزاری
اردوهایمنظمدرسطحنوجواناندردستورکاربود.مطمئناًازدلهمیناستعدادهادرآیندهوزنهبردارانی
ظهورخواهندکردکهبتوانندجایگزیننسلطالییحالحاضرشوند.البتهدراینمیانمسائلمالیوکمبود
امکاناتبرنامههایفدراسیونراتحتتأثیرخودقراردادهوباتوجهبهاینکهوزنهبردارییکرشتهمدالآور
المپیکیاست،بایدموردحمایتویژهایقراربگیرد.هماکنوناستعدادهایزیادیدرشهرستانهاهستند
کهعالقهمندفعالیتدراینرشتههستندامامتأسفانهامکاناتالزمدراختیارآنهاقرارندارد.

جهانگیر سیدعباسی
مربی و کارشناس والیبال

نگرانجانشیناننسلطالییوالیبالنیستیم

بهطورطبیعیبرشــیازتنهایکقســمتازکارفدراسیونوتحلیلوبرداشتآننمیتواندصحیحباشد
وبایدکلعملکردیکفدراســیونرازیرنظرداشــت.اماباتوجهبهاینکهبراینخســتینباربهالمپیکراه
پیداکردیم،اینمســألهبرگزرینیدرفعالیتچندینسالهفدراسیونوالیبالمحسوبمیشود،چراکه
اینمســألهپیشترهدفگذاریشــدهبودونائلبهآنشــدیم.حضوردرلیگجهانیوجامجهانینیزجزو
نقاطقوتفدراســیونبود.ازطرفدیگرنقطهضعفامســالفدراســیونرانیزبایدبگوییموآنبرگزاری
پرنوسانترینوبیثباتترینلیگطیچندسالاخیربود.البتهمقداریازکاستیهایلیگامسالازحوزه
فدراســیونخارجبودومتغیرهایبرونزاییوجودداشــتندکهوضعیتمالیتیمهاووضعیتاقتصادی
جامعهعاملآنبود.باوجوداینفدراسیونبایدباتضمینگرفتنازتیمهاازبروزچنینمواردیجلوگیری
کنــدواجــازهحضورتیمهایضعیفوبــیدوامراندهدحتیاگرمجبورشــودلیگرابا 8تیــمبرگزارکند.
جــداازایــنمواردرعایتاصلاســتعدادیابیوکاررویردههایپایهیکیازاصــولواولویتهایغیرقابل
چشمپوشیفدراسیونوالیبالدرسالهایاخیربودهاستکهباعثمیشودمنابعتغذیهکنندهتیمملی
همیشهتازهوقدرتمندباشندونگرانیدربارهجایگزینینسلفعلیراکمکند.ماجزومعدودکشورهایی
هستیمکهاردوهایتیمملینوجوانانشبموقعتشکیلمیشودودراردوهایبلندمدتشرکتمیکند.
مابرایجبراناختالفناچیزیکهباتیمهایدرجهیکدنیاداریم،نیازمنداینهستیمکهاستعدادیابی
وپشتوانهســازیراعلمیتــرانجامبدهیم.بهتازگــینیزباآمدنکوالکوویچدررأستیمملیبزرگســاالن،
فدراسیوندرپیتحققاهدافبلندمدتخوداست.گرچهتحققایناهدافتنهابهیکنفربستگیندارد
وعواملزیادینقشدارند.حالبایدصبرکردوعملکرداینمربیرانیزدید.

