والیبال

 جمشیدحمیدی

بار ديگر جهاني شديم اما...

جاي ريسك نبود؟!

واليبال ايران يكبار ديگر به مس��ابقات قهرماني مردان جهان رسيد و اين بار در پيكارهايي كه در شهر تازه
واليبالي ش��ده اردبيل برگزار شد براي به دس��ت آوردن جواز حضور در جمع  24تيم برگزيده قارهها ركورد و
دس��تاوردهاي تازه را ارائه داد؛ اول اينكه در مواجهه با چين ،كرهجنوبي ،قزاقس��تان و قطر حتي يك «ست»
از دس��ت ندارد و بدون شكست جهاني ش��د و مساله دوم اينكه موفق شد بعد از س��الها از پيله تقريباً تكراري
هميش��گي خارج ش��ده و بخش��ي ديگر از بازيكنان رده ملي را به بوته محك و آزمايش بكشاند ،عمدهترين
حريف تيمملي در اين راه همانگونه كه بيشتر در دنياي ورزش نوشته بوديم ،چين بود.كشوري با سابقه كهن
در واليبال كه از لحاظ فيزيك و سرويس و قدرت تيمي از تمام كشورهاي شرق آسيا قويتر بوده و با استخدام
رائ��ول لوزانو خوابهاي زيادي ديده بود ،اما در ميدان عمل 21ـ 25و 25ـ 27و 20ـ 25مغلوب تيم باتجربه ما
شد ،ايران با ميانگين سني  27/2و معدلقدي  195س��انتيمتر در برابر چشمباداميهايي با ميانگين سني
 24/3سال و قدي  197يك «ست» تا مرز 25ـ 25با حريف برابر شد اما در نهايت تجربه بازيكناني چون ميالد
عباديپ��ور و امير غفور در امتيازات پاياپايي اثرگذار ش��د تيم چين در اين دوره نتوانس��ته بود تجربهداراني
همانند كاپيتان وي جون را با خود به ايران بياورد ،لوزانو گفت :اين قدرتي زن سرش��ناس تمايلي براي ادامه
همكاري با تيمملي را نداش��ت ولي مأموريت من تغيير ساختار در واليبال ملي چين است ،چين در اين دوره
«لي رومينگ» دوراي ديده با  198س��انتيمتر قد را به عنوان پاس��ور داش��ت كه باعث ميشد قلب تيمش
هميش��ه تندتر بزند ،لي همدوره ديگر مليپوشان ايراني و متولد سال  1990است كه از ديگر ستارههاي اين
تيم بايد از جيانگ چون نام برد كه از لحاظ قدرت اسپك آدم را به ياد بمب افكنهاي قديمي سرزمين اژدهها
زائوجيان مياندازد و چين نشان داد كه او در آينده حرفهاي زيادي در عرصه رقابتها خواهد داشت و معمول
س��ني بازيكنانش و حضور مرد باتجربهاي چون لوزانو نويد را ميدهد ،لوزان��و البته در اردبيل تاكيد كرد كه
ايران بايد الگوي واليبال چين باش��د او به ويژه بر كيفيت ليگ ايران در ارتقا واليبال ملي ايران تاكيد كرد اين
در حالي اس��ت كه چينيها دروازه ليگ خود را به روي سوپراستارهاي اروپايي و مربيان خارجي باز كردهاند
و به عبارتي ديگر به راه ايرانيان ميرود به هر روي تيم ايران كه با تركيب س��عيد معروف ـ امير غفور ،س��امان
فائزي ـ سيدموس��وي ،فرهاد قائمي ـ ميالد عباديپور و س��يامك مرندي (مصطفي حيدري) سود ميبرد،
كرهجنوبي را 18ـ17 ،25ـ 25و 16ـ 25شكس��ت داد ،به قزاقس��تان 10ـ25 ،25ـ 27و 18ـ 25چيره شد و
قطر را 22ـ19 ،25ـ 25و 19ـ 25مغلوب س��اخت ،بازي آخر با قطر فرصتي پيش آمد تا «ايگوركوالكوژيچ»
خطر كند و(!) و تركيب دوم تيم ايران ش��امل رضا قراء ،مس��عود غالمي ،علي ش��فيعي ،فرهاد نظري افشار،
فرهاد س��ال افزون (پاسور) را هم به ميدان بكشاند و محض احتياط ميالد عباديپور را هم جزء شش بازيكن
ق��رار دهد ،در اين مس��ابقه كه به دليل صعود پيشهنگام تيم ايران و تثبيت س��ومي قطر جنبه تش��ريفاتي
داش��ت ،رضا قراء ،علي ش��فيعي عالي بودند ،و اين مس��اله باعث ش��د تا كركري برخي خبرنگاران جوان با

ايگور كوالكوژيچ منجر به اين برداش��ت ش��ود كه او مربي با دل و جربزهاي نيست اما ايگور ميگويد :ترجيح
ميدهم متوسط بازي كنيم اما برنده شويم و ما هم بر اين باور و اعتقاد بوده و هستيم كه براي مسابقاتي چون
پيكارهاي جهاني كه بعد از المپيك مهمترين است نبايد ريسك كرد و يك فرصت جهاني را از دست داد اما در
اين نكته كه تيمما نيازمند دگرگوني اس��ت ترديدي نداريم و بايد در مسير ،سيدني به المپيك  2020گاهي
پيه باخت را به تن ماليد ،چرا كه برخي از بازيكنان ما كش��ش سه ،چهار سال آينده را ندارند و در بعضي پُست
بايد تجديدنظر شود ،خوشبختانه سرمربي تيمملي اعالم كرد كه در مسابقات ماه آينده جام قهرمانان جهان
در ژاپن جايگاه ويژهاي را براي جوانان درنظر گرفته اس��ت ،ما بر اين اصل معتقديم كه چند جوان بيصبرانه
براي رس��يدن به تي م ملي جلب توجه ميكنند مركز ثقل تيمملي بايد شايستهس��االري باش��د اما مربيان تا
جوانان را باور نكنند اين اتفاق نخواهد افتاد ،روسها ،لهستانيها و آمريكاييها نمونه بارز دورانديشي مربيان
و فدراسيونها هستند ،اگر «جان اس��پروا» بنجامين پاتچ را جاي ميتو اندرسون نميگذاشت از پديده جديد
واليبال دنيا چگونه رونمايي ميش��د؟ متأس��فانه در واليبال ملي ما رده جوان بس��يار مس��تعد زود آسيب
ميبينند ،محمدج��واد معنوينژاد در اردبيل حتي يك پوأن بازي نكرد ،جواد كريمي در تيم زير  23س��ال
آس��يب ديد ،واليبال يكي از پرآسيبترين رشتههاي ورزشي است اما آيا نبود رويه يكسان بدنسازي علمي
در آمادهس��ازي بازيكنان ملي در بروز مصدوميتها تأثيرگذار نبوده اس��ت؟ ب��د نميدانيم در اين باره كمي
بينديشيم.
ردهبندي مسابقات انتخابي جهان ـ اردبيل
تيم

برد

شكست اميدها
در قاهره

تيم واليبال اميد ايران در نخس�تين مسابقه خود در پيكارهاي
جهاني قاه�ره  4-2مغلوب آرژانتين ش�د ،اين مس�ابقات با

مقررات جديد برگزار ش�د و چين يكي از س�ه تيم قاره آسيا
چهار بر س�ه تركيه را مغلوب كرد ،رسول آقچهلي ،اسماعيل

مس�افر ،رحمان تقيزاده ،س�هند ا...ورديان ،حميد حمودي

(پاس�ور) سعيد جواهري و اس�ماعيل طالبي تركيب اوليه تيم
ايران بودند ،اما جابهجايي مهرهها هم نتوانس�ت از شكست

تيم اي�ران جلوگيري كن�د ،امتيازآورترين بازيك�ن تيم ايران
رس�ول آقچهلي ب�ا  22امتي�از بود ،چي�ن ،الجزاير ،روس�يه و

آرژانتين تيمهاي همگروه ايران در مس�ابقات زير  23س�ال
جهان هستند.
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5ـ قزاقستان
از اين گ��روه دو تيم ايران و چين و از گروه ديگر آس��يا ژاپن و اس��تراليا جواز حض��ور در نوزدهمين دوره
مس��ابقات قهرماني مردان جهان را به دس��ت آوردند كه از روز  19ش��هريور س��ال آينده با شركت  24تيم با
ميزباني ايتاليا و بلغارس��تان آغاز خواهد شد .ايران پيش از اين در پنج دوره مسابقات قهرماني جهان شركت
كرده بود نخستين بار س��ال ( 1970صوفيه بلغارستان) و سپس در سالهاي  2010 ،2006 ،1998و 2014
هم موفق به حضور در جمع مدعيان بينالمللي واليبال شد كه در سال  2014با مربيگري كواچ به رتبه ششم

قرعهكشي ليگ جهاني

فدراسيون جهاني واليبال گروهبندي تيمهاي سطح يك ليگ جهاني سال آينده را اعالم كرد و اين نشان
از برنامهريزي دقيق  FivBدارد .براساس برنامه ارسالي مسابقات هفته نخست به شرح ذيل خواهد بود:
هفته نخست گروه اول :استراليا ،فرانسه ،ايران و ژاپن
هفته دوم گروه سوم :آرژانتين ،ايران ،كانادا و ايتاليا

باخت

امتياز

معدل پوئن

هفته سوم گروه سوم :ايران ،چين ،روسيه و برزيل
هفته چهارم گروه چهارم :صربستان ،آمريكا ،ايران و لهستان
هفته پنجم گروه سوم :ايران ،آلمان ،بلغارستان و كره جنوبي
نكته جالب فراخواني تيمهاي شرق آسيا به سطح يك مسابقات است!

