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جمشید حمیدی

ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور

مصداق يك بام و دو هوا

عزيزان و خدمتگزاران را از دست ميدهيم خيلي شرمنده نباشيم.
...وامادرهفتههفتميعنيروزچهارشنبهجاريدوسهمسابقهبايدطرفتوجهباشد،كالهدرآملميزبانشهرداري
اروميه خواهد بود ،و شهرداري تبريز هم ميزباني خاتم اردكان را برعهده دارد ،هر چند شايد ديگر ديدارها هم
ديدنيازآبدرآينداما اعتقادمابرايناستبازيتيمهايهمسنگبيشتربهدلميچسبيدوحاالكهويديوچك
نداريمحداقلدرارنجداورانوناظرانبيشتردقتكنيمتابازيهاينزديكدچارحرفوحديثنشوند.

تيم برگزيده هفته

ششمين هفته ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور تنها هفتهاي بود كه حتي يك مسابقه پنج گيمه
نداشتيم و اين نشان از فقر كيفي و عدم توازن بين تيمهاي درگير پيكارهاي زنجيرهاي داشت ،اگر قرار باشد
از بين شش ديدار هفتگي حداقل دوبازي ماراتن گونه نداشته باشيم دلمان از اين ليگ بدجوري ميگيرد،
مسابقاتي كه از سخت به آسان رسيده است و بايد تجربهاي باشد تا از سال آينده براساس منطق و مرتبط با
كيفيت ليگ چيدمان مسابقات را در جهت افزايش كيفي ديدارها قرار داد ،در اين هفته فقط جدل لفظي
عليرضا نادي كاپيتان اسبق تيم ملي با اميرغفور مليپوش كنوني نزديك بود حاشيهساز شود و البته قضيه
زود فيصله پيدا كرد اما قرار شد «نادي» به حكم ناظر مسابقه به كميته انضباطي فراخوانده شود ،كار بد و
رفتار ناپسند را هيچكس تائيد نميكند ولي اي كاش در تمام برخوردهايي از اين دست شاهد سختگيري
باشيم و دچار يك بام و دو هوا نشويم و بازي سايپا باهاوش گنبد كه نادي در آن بازي ميكرد زماني به سود
نارنجي پوشان شد كه ژيكوف سرمربي بلغاري ترجيح داد از ست دوم به بعد امير غفور را جاي دانكوف
تيم هاوش
قرار دهد ،غفور خوب آبشار زد ،مجتبي شبان و مهرداد بابايي هم خيلي خوب ظاهر شدند ،در 
جمالالدين كنعاني حضوري موفق داشت ولي تيم گنبد تا تيم شود خيلي كار دارد.
اما خودروسازان ديگري كه پيروز هفته شدند پيكان بودند ،سواي تاكتيك و تجربه برتر پيكانيها كه بيشتر
از سوي سعيد معروف ،پوريا يلي و فرهاد نظري افشار و فرهاد ظريف نمود داشت ،اين بازيكناني خوش قواره
شمس بودند كه توجهات را به سوي خود جلب كردند ،مرتضي شريفي با آن اندام پر و قدرت پرش عالي مثل
جوانيهاي همشهرياش يدا ...كارگر پيشه بود او در تمام پستها عالي بازي ميكند اميرحسين توخته،
بهنامابراهيمي و البته صابر كاظمي با دست چپ در پشت خط  1/3بر فراز تور چپ و راست نميشناسد در
ساري تيم شهرهاي ورامين بدون عيب و پرقدرت بازي كرد ،اندري كاتسموس و رحمان داودي در دريافت
قدرتي و مسعود غالمي در دفاع وسط چيزي در حد عالي بودند اما تيم سارويه هم انگار انرژي و انگيزه عالي
را براي مبارزه جويي نداشت گويا كمپولي هنوز آمپول قدرت اين تيم نشده است در آن سوي مازندران تيم
كاله بازي گرمي را مقابل خاتم اردكان برگزار كرد ،حسن صنوبري ستاره تيم اردكان بود اما جابهجاييهايي
هم در تيم كاله صورت گرفت ،ابوالفضل قليپور در پست ليبرو اميرحسين اسفنديار در پست دو خيلي
خوب ظاهر شدند برگ برنده بهروز عطايي بازيكن گنبدي« ،رسول آقچهلي» و جواد كريمي بودند ،در
كاشان تيم پخته و ورزيده شهرداري تبريز با حمالت آرش كشاورزي و حمزه زريني و سرعتيهاي مصطفي
شريفات برتري خود را بر تيم جواهري رعد پدافند ديكته كرد و با اينكه جواد حسينآبادي يك تنه يك تيم
بود اما مثلث او ،علي اصغر مجرد و محمدرضا حيدري نتوانست جلودار تيم منطبق بر منطق شهرداري شود
و سرانجام در اروميه در روزي كه پيش از  4000تماشاگر با سالن بزرگ چيچست آشتي كرده بودند تيم
بانك سرمايه با احتياط و البته وابسته به كار جمعي بازي كرد ،اما نگاهها بيشتر معطوف به شهرام محمودي
و لوكاس ژيگالدو بود .شهرام محمودي كه چندي است درگير آسيبهاي كهنه است ،گاهي شايد نيازمند
استراحت باشد ،اما مصطفي كارخانه سرمربي تيم سردوگرم چشيده سرمايه باخت و ريسك كردن را
دوست ندارد در تيم شهرداري اروميه بهرام فريد غوغا كرد و به همراه فرهاد پيروتپور بهترين بودند.
مسابقات هفته ششم همه جا با يكدقيقه سكوت و نثار فاتحه براي ارواح دو خادم ورزش حاج عاشور ناقعي
و حاج قربان توسن همراه بود ،احترام به درگذشتگان در كشور ما رسمي مرضيه است ولي بيائيم به قول
يكي از پيشكسوتان به جاي مرده پرستي زندگان را در زمان حياتشان دريابيم تا فرداي روزي و روزگاري كه
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لوكاس ژيگالدو(سرمايه) ـ مصطفي شريفات (تبريز) ـ فرهاد نظري افشار (پيكان) ـ
اميرحسين اسفنديار (كاله) ـ مسعود غالمي(ورامين) ـ اميرغفور(سايپا)
ليبرو :فرهاد ظريف
در اين گزينشها حمزه زريني ،آرش كشاورزي ،اندري كاتسموس ،سعيد معروف ،مهرداد بابايي ،مجتبي
شبان ،رسول آقچهلي ،جواد كريمي ،مرتضي شريعتي ،جواد حسين آبادي هم مد نظر بودهاند.
باتوجه به اينكه تيم منتخب بايد داراي دو بازيكن سرعتي و دو قدرتي و يك خط زن و يك پاسور باشد ،به
ناچار بيشتر جنبههاي تشويقي تاريخ تيم منتخب را لحاظ ميكنيم تا تيم يكسره مث ً
ال در ليست در اختيار
قدرتي زنها يا پشت خط زنها قرار نگيرد.
اين هفته تيم برتر ،داور و مربي برتر به آن صورت نداريم چون اتفاق خاصي رخ نداده است ولي كاله آمل،
شهرداري تبريز و شهرداري ورامين عملكرد مطلوبي داشتهاند.

ديدارهاي هفته هفتم ليگ برتر واليبال

پيكان ـساروبه در خانه واليبال تهران ساعت 15
هاوش گنبد ـ بانك سرمايه در گنبد ساعت 17/30
كاله آمل ـ شهرداري اروميه در آمل ساعت 16
شمس ـ سايپا ساعت  17در خانه واليبال
شهرداري تبريز ـ خاتم اردكان ساعت  16در تبريز
شهرداري ورامين ـ رعد پدافند ساعت  16در ورامين

