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تيم ملي هندبال با ذهنيت جديد

تيم ملي هندبال بعد از مس��ابقات تداركاتي در اس��لووني به تورنمنت چهار جانبه و البته بينالمللي قطر رفت ،در اسلووني از يك باشگاهي برد و به تيم ملي اين كشور با اختالف بيش از  10گل باخت اسلووني تيم پر قدرتي
در اروپاس��ت اما مس��ابقات قطر ماهيت فني و وجود مليپوشان ما را پيش از آغاز مسابقات جهان در كره جنوبي رو خواهد كرد ،قطريها البته باز هم يك تيم چند مليتي دارند ،اما الجزاير ،عمان و ساير رقبا ميتوانند سنگ
محك خوبي باش��ند .عليرضا حبيبي مربي تيم ملي ايران حضور در دو اردوي مسابقاتي در اس��لووني و قطر را از جهت ايجاد هماهنگي بين مليپوشان بسيار مؤثر دانسته است و گفت ايجاد هارموني بين لژيونرهاي ايراني
كه هريك در كشورهاي متفاوت بازي ميكنند از اهداف اصلي تورنمنت دوحه است و من به شخصه به تيم بسيار اميدوارم ،ما در تورنمنت دوحه تيم عمان را كه يك مربي مصري دارد شكست داديم و قرار است در روز 12
ژانويه نيز بار ديگر مسابقهاي با عمان داشته باشيم .حبيبي درباره تغييراتي كه در تيمهاي همگروه ايران در مسابقات انتخابي جهان رخ داده گفت :زياد تفاوتي نكند ،ازبكستان از لحاظ تكنيكي از عراق ضعيفتر است ولي
نكته مهم اين است كه از نظر ذهني براي ما ازبكستان ،ژاپن ،قطر و كره نبايد تفاوت بكند ،چون براي صعود بايد از همه عبور كنيم.

سهم و نقش «پريموس» در دوچرخهسواري
فدراسيون دوچرخهسواري دو مربي خارجي را براي تيمهاي
ملي كوهستان و اس��تقامت درنظر دارد .فدراسيون سواري
براي بخشهاي كوهس��تان و اس��تقامت و نيمه اس��تقامت
مربياني از كشورهاي اسلووني و صربستان استخدام ميكند،
مربياني كه به ايران آمدهاند و مذاكره هم كردهاند.
لوكاست ،مربي اهل اسلووني بيشتر در بحث نظارت در بخش
اس��تقامت و نيمه اس��تقامت فعاليت خواهد داشت و اگر به
توافق برس��د ،به صورت دائم در اي��ران نخواهد بود و مقطعي
ب��راي ارزيابي به كش��ورمان ميآيد ،اما اطالع��ات از طريق
دس��تگاههايي ك��ه روي دوچرخهها نصب ميش��ود به وي
منتقل خواهد شد ،مربي صربستاني نيز جايگزين پريموس
اشترانكار در تيمملي كوهستان خواهد شد .استخدام مربي
خارجي يك بحث اس��ت و چگونگي اس��تفاده از آنان حرف
ديگري ،مگر پريموس را نياوردهايم ،كارنامهاش چه بود و چه
كرد كه ناچار شدهايم او را عوض كنيم.
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