بازتاب

پوستاندازي با شرايط جديد!

 ج.دوستدار

پينگپنگ ايران به جمع غولها رسيد!

پينگپنگ ايران در مس��ابقات جهاني سوئد ،آنقدر خوب كاركرد كه توانس��ت به جمع تيمهاي دسته اولي
دنيا برس��د ،اين تيم متشكل از نيما و نوشا (عالميان) ،افش��ين نوروزي ،امين احمديان و ميعاد لطفي دردور
مقدماتي بر تيمهاي پورتوريكو ،آمريكا اس��پانيان و لوكز امبورك چيره شد ،بازي با آمريكا در هالستاد سوئد
نفس��گير بود ،تيم ايران با چهار برد و يك باخت به عنوان تيم اول گروه هلند را سه بر صفر مغلوب ساخت و در
گام بعدي در ماراتني تماشايي سه بر دو از س��د اوكراين گذشت اوكراين يك بازيكن پرقدرت چيني داشت
كه نوش��اد عالميان او را شكست داد تا در سايه پيروزي افش��ين نوروزي ،راه صعود به جمع 24تيم اول دسته
يك جهان را هموار س��ازند او بازي پاياني گروه دوم ايران 3بر دو مغلوب مجارس��تان ش��د اما مجارها از ايران
دعوت كردهاند تا اردوي مش��تركي را با راكت به دستان ايراني برپا كنند .صعود ايرانيان به جمع تيمهاي برتر
دنيا بازتاب خوبي داشت ،اين اولينبار بعد از انقالب است كه ايرانيان به پيشتازان پينگپنگ دنيا ميرسند،
محمود نظري دبير فدراس��يون پينگپنگ در تشريح موفقيت به دست آمده در سوئد به دنياي ورزش گفت:
لطفاهلل نسبي مربي تيم كوچينگ خوبي داشت عالي كار كرد يا آقاي محمدرضا الماسي مدير تيمهاي ملي
كه همراه گروه نبود اما نقش مهمي در ايجاد همبس��تگي ملي در پينگپنگ داشت ،اين همكاريها و حضور
بسيار موثر آقاي كارواشي انرژي مثبتي را به اردوي ايران تزريق كرده بود ،در بخش بانوان خانم كيوان مربي
تيم و بازيكنانش در دسته دو ماندهاند كه اين خود باعث خوشحالي است ،ما در پينگپنگ راه دشواري داريم
چون هم تيمهاي دنيا از بازيكنان چش��م بادمي استفاده ميكنند اما ما با اتكا به نيروهاي جوان و سختكوش
ايراني اميدوارانه به پيش ميرويم ،كارمان سخت است ولي نااميد نميشويم ،از سوي ديگر سرمربي تيم ملي
ايران نيز از پوستاندازي در اين رشته ميگويد :پوس��تاندازي پينگپنگ ايران مرهون برنامهريزي خوب

فدراس��يون و تالشهاي رئيس ،دبير و ديگر اعضاي فدراس��يون اس��ت .همچنين حاصل تالش هيأتهاي
اس��تاني و مربيان سراسر ايران اس��ت .در واقع همه كمك كردند تا ما در دس��ته يك جهان قرار بگيريم .اين
پيروزي را بايد به همه جامعه پينگپنگ تبريك گفت.
لطفاهلل نس��بي در مورد حريفان ايران در مس��ابقات تيمي قهرماني جهان نيز ميگويد :بازيهاي س��خت،
پرفشار و پراسترسي انجام داديم.
بعد از باخت مقابل قزاقستان تيم از لحاظ روحي در شرايط خوبی نبود و باخت بدي مقابل قزاقستان داشتيم.
بايد تيم را جمع و جور ميكرديم چرا كه آمريكا تيم خوبي را راهي مس��ابقات كرده بود به ويژه كاناك ،بازيكن
آنها بس��يار آماده و س��رحال و با برنامه پشت ميز آمده بود .خوشبختانه توانس��تيم تيم را جمع و جور كنيم و
آمريكا را شكست داديم .بعد از پيروزي برابر آمريكا اميدوارانهتر به رقابتهاي بعدي نگاه كرديم.
س��رمربي تيم ملي پينگپنگ در پاس��خ به اين س��وال كه كدام يك از مليپوشان ،س��تاره مسابقات تيمي
قهرماني جهان بود؟ تصريح كرد :همه بازيكنان زحمت كش��يدند .چه آنهايي كه بازي كردند و چه آنهايي
كه بازي نكردند ،تمام مليپوش��ان در اين موفقيت سهيم هس��تند چرا كه در جايگاه خودشان عالي بودند و
مس��ئوليتي را كه برعهده داش��تند به خوبي انجام دادند .از همه آنها تشكر ميكنم و اميدوارم در رويدادهاي
آينده هم موفق باشند .لطفاهلل نس��بي درباره برنامه تيم ملي براي حضور در بازيهاي آسيايي جاكارتا نيز،
گفت :دو هفته ديگر به مس��ابقات هنگكن��گ ميرويم بعد از آن عازم چين هس��تيم .تداركات خوبي براي
بازيهاي آس��يايي داريم و آن جا شانس خوبي اس��ت تا كا رهاي غيرمترقبه انجام دهيم ،حاال بايد ببينم در
بازيهاي ُآسيايي راكت بهدستان ما چه ميكنند و به اصطالح چند مرده حالجند؟!

مربي مقدوني براي كهكشانيهاي هندبال
زوران كاستاراتويچ س��رمربي تيم ملي مونتهنگرو هدايت تيم ملي
هندبال مردان ايران را برعهده گرفت كاستاراتويچ قرار است عالوه
بر تيم ملي بزرگس��ان بر روي تيمهاي جوانان و نوجوانان ايران نيز
نظارت داشته باشد.
اين مربي اهل مقدونيه در سال 2014با تيم باشگاه الجيش قطر قهرمان
آسيا ش��د و با همين تيم نيز در مسابقات قهرماني باشگاههاي جهان به
مقام چهارم رسيد .كاس��تاراتويچ 56ساله در سابقه خود ،سرمربيگري
تيم واردار مقدوني را دارد كه به قهرماني اروپا هم رس��يده بود ،عليرضا
رحيمي رئيس فدراسيون هندبال ميگويد :دستياران زوران را كميته
مربيان انتخ��اب ميكند و من دخالتي نميكن��م ،ميخواهم همه اين
واقعي��ت را لمس كنند كه هندبال قائم به فرد نيس��ت و كميتهها نقش
مهمي در تصميمس��ازي دارد ،اما كميته فن��ي نداريم چون وقتي يك
مربي قوي و ب��زرگ داريم نيازي به كميته فني نداري��م ،به اين ترتيب
هندبال دوران جدي��دي را با يك مربي جديد آغ��از خواهد كرد ،بيش
از اين ش��ايد نزدي��ك به ده مرب��ي خارجي چون اش��توان بالن(مجار)
والديمير س��روري ،راس��م عل��ياف و كازال��وف (آذربايج��ان) يوري
كليموف (روس��يه) ،عرفان(كروات) وماچک با هندبال ايران كار كرده
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بودند كه هر يك تاثيرگذاري خاص خودش را داشت،مرحوم والديمير
س��روري كه يك ايراني اصل رانده شده از روسيه بود گامهاي مهمي در
دوران فتح هندبال ايران دانست و يوري حكيموف كه او را نابغه هندبال
جهان ميخواندن��د .مهم تاثيرات زيادي مثل ايوان بوگانيكوف واليبال
در پيش��رفت هندبال كشورما اس��ت ،اما اينك كه در آس��تانه بازيهاي
آس��يايي جاكارتا قرارداريم مه��م در اختيار گرفتن تم��ام موجوديت
هندبال است و سپس داشتن بازيهاي تداركاتي ،تاكتيكها در هندبال
خيل��ي تفاوت ندارند ،مهم ترميم و تقويت ش��رايط روحي ،رواني تيم و
سازماندهي ستارگان ايراني است كه در تاريخ ورزش ايران بينظيرند،
براساس آخرين اخبار س��عيد حيدري راد (گلبان تيمملي) قرارداد ش
با ديناموبخارست تمديد ش��د و محسن باباصفري ديگر سنگربان ملي
پوش بار ديگر در ديناموبخارست ماند اما برادران استكي از دينامو جدا
ش��ده و به تيم چه اس ام روماني پيوستند ،امين يوسف نژاد از اسپرانس
تونس جدا ش��ده و به لورزن سوئيس پيوس��ت و پويا نوروزي ظاهرا ًدر
بوندسليگا بازي خواهد كرد ،خب به اين گروه اگر سيدعليرضا موسوي
را هم اضافه كنيم يك تيم كهكش��اني خواهيم داش��ت كه انتظار همه
حداقل نايب قهرماني بازيهاي آسيايي است.

