رویدادها

موفقيت ژيمناستيك در گرو وسايل با كيفيت خارجي!

 قاسم کیانی

جوانان ژيمناستيك افتخار آفرين شدند و طبق اعالم زهرا اينچه درگاهي رئيس فدراسيون آنان پشتوانههاي
بس��يار خوبي هس��تند كه تيم ملي بزرگس��االن را در آينده تقويت ميكنند .اينچه درگاهي تأكيد كرده كه
ميدانس��ته جوانان از مسابقات آس��يايي مدال كس��ب ميكنند و عليرغم حضور تيمهاي قدرتمندي مثل
چين و ژاپن ،اين موفقيت را نويدي براي آينده بهتر ژيمناس��تيك دانسته اس��ت .اما در عين حال او هم مثل
مربيان تيم ملي معتقد اس��ت كه امكانات و وسايل مورد اس��تفاده قهرمانان مطلوب نيست و با پتانسيلهاي
موجود در آنها همخواني ندارد .وي معتقد اس��ت بايد همه اين صدا را به گوش مسئولين مربوطه برسانند چرا
كه ست كامل و جديد بايد موجود باشد كه تهيه آن از عهده فدراسيون خارج است .نكته قابل تأمل اشاره وي
به وس��ايل توليد داخل است .اينچه درگاهي اعالم كرده كه فقط يك توليدي استاندارد در ايران وجود دارد و
ورزشكاران از آن اس��تفاده ميكنند اما تأكيد ميكند كه تمرين در سطح قهرماني بايد بر روي وسايلي انجام
ن روي وسايل خارجي امكان
شود كه ورزشكار بتواند شرايط مسابقه را روي آن تجربه كند و اين ماجرا با تمري 
پذير است .رئيس فدراسيون ژيمناستيك به مورد درستي اشاره كرده است و به اين ترتيب نشان داده كه بايد
رودربايستيها را كنار گذاش��ت و واقعيت را گفت ،حمايت از توليد داخلي كام ً
ال درست است اما چنانچه اين
وس��ايل از كيفيت الزم و جهاني برخوردار نباشند ميتوانند سدي در راه پيشرفت باشند .حداقل رشتههايي
مثل ژيمناستيك نياز به وسايلي دارند كه روند صعودي را سرعت بيشتري ببخشد!

نتايج ضعيف سهگانهايها!

تيم ملي جوانان ورزشهاي س��هگانه كش��ورمان در مس��ابقات جوانان آس��يا به نتايج مطلوبي دست نيافت .مليپوش��ان كشورمان در اين مس��ابقات به رتبههاي
 31 ،26و  33رس��يدند در حالي كه اگر مصدوميتها نبود ش��ايد نتايج بهتري بدست ميآمد ،در اين مس��ابقات علي رضواني يكي از شناخته شدهترين ورزشكاران

سختگيري بجا براي پارالمپيكيها!
كميته مل��ي پارالمپيك براي جلوگي��ري از دوپينگ احتمالي ورزش��كاران از تمامي ورزش��كاران اعزامي
مس��ابقات پاراآس��يايي جاكارته وثيقه دريافت ميكند .البته اين تمام ماجرا نيس��ت و چنانچه ورزشكاري
قبل از اين رقابتها يا در جريان آن دوپينگش محرز ش��ود به ازاي هر ورزش��كار  50ميليون تومان بههمراه
تمام هزينهها صرف شده براي آمادگي وي از بودجه اختصاصي فدراسيون مربوطه کسر خواهد شد بابت هر
ورزشكار  10هزار دالر ضمانتگرفته ميشود تا چنانچه دوپينگ كرد اين مبالغ كسر شود.
البته ش��ايد اي��ن ماجرا ،كمي س��ختگيرانه به نظر برس��د اما قاعدتاً پس از بررس��يهاي تم��ام جوانب امر،
تصميمگيري ش��ده و سود و زيان آن مورد توجه قرار گرفته اس��ت .هيچ بعيد نيست كه كميته ملي المپيك
هم چنين تصميماتي را اتخاذ كند چون ش��كي نيس��ت كه تبعات دوپينگ فقط به ورزش��كار باز نميگردد
و بعض��اً لطمات جبران ناپذيري به رش��ته مربوطه ميزند .نمونه آن هم وزنهبرداري اس��ت كه امروز با لطمه
شديدي روبرو شده و آن كاهش سهميه المپيك است! در اين ميان اما حال كه از تصميم سختگيرانه كميته
پارالمپيك گفتيم بد نيست به تسهيالتي كه براي ورزشكاران اعزامي در نظر گرفته از جمله پرواز اختصاصي
يا پرداخت حقالزحمههاي قابل توجه به مبناي رنگ مدال قهرمانان نيز اش��ارهاي داش��ته باشيم كه به اين
ترتيب درصدد انگيزه بخشيدن به قهرمانان براي تمرينات سختتر است.
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كشورمان اگرچه در شنا به زمان خوبي دست يافت
اما در دوچرخهسواري چون الستيك دوچرخهاش
تركيد و در مسير شيبدار مسابقه با زمين برخورد
كرد دچار مصدوميت شد .مس��يح عالي پور هم در
مسابقات دو از ناحيه مچ پا آسيب ديد تا نهايتاً سيد
جوادحسينيباكسبرتبه26دراينمسابقاتبهتر
از سايرين ظاهر شده باشد هرچند كه هيچكدام از
اين جايگاهه��ا مطلوب ارزيابي نميش��ود .در اين
مسابقات عاليپور در مكان  31قرار گرفت و رضواني
در رتب��ه  .33ام��ا بهواقع آيا اگر ش��ركتكنندگان
كش��ورمان با س��انحه ي��ا آس��يبديدگي ،روبرو
نميش��دند ميتوانس��تند جايگاههاي درخوري
كس��ب كنند؟ اين سوالي اس��ت كه براي جواب به
آن بايد نحوه آمادهس��ازي ورزش��كاران و تداركات
آنان پيش از مسابقات را مورد ارزيابي قرار داد .با اين
وجود از آنجا كه ورزشهاي سهگانه چندان پرخبر
نيست و خبرهايش بيشتر بهصورت مقطعي منتشر
ميش��ود كمتر ميتوان ارزيابي درستي از عملكرد
اين ورزش و دستاندركاران آن داشت .شايان ذكر
اس��ت كه در مسابقات جوانان آس��يا كه به ميزباني
هنگكنگ برگزار ميشد  50ورزشكار از  13كشور
حضور داشتند.

