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شمارش معكوس براي تنيس ايران

ش��مارش معكوس براي عزيمت تيم ملي تنيس ايران به مسابقات ديويس كاپ آغاز شده است و تا روز 17
بهمن ماه كمتر از يك ماه فرصت باقي مانده اس��ت تا تنيسورهاي ايراني بخت خود را ـ نه براي صعود بلكه
براي سقوط نكردن ـ در مسابقات سطح دو بيازمايند ،حريف اصلي تيم ما پاكستان است كه كادر فني تيم
ملي آن را حريفي دشوار ميخوانند.
در اينباره سرپرس��ت تيم ملي گفت :پاكستان از تيمهاي خوب منطقه آس��يا و اقيانوسيه است كه سابقه
حضور در گروه نخست جام ديويس را در كارنامه دارد .ضمن آنكه بازيكن رده  17دونفره جهان در تيم ملي
پاكستان حضور دارد و پيروزي بر اين تيم كار دشواري است.
قاسم كردي با بيان اينكه فدراسيون تنيس نسبت به انتخاب ميزبان به فدراسيون جهاني به دليل امنيتي
اعتراض كرد ،گفت :فدراسيون بر اساس وظيفهاي كه داشت ،نسبت به انتخاب پاكستان به عنوان ميزبان
اين رقابت اعتراض كرد؛ فدراس��يون جهاني تنيس با اين حال بعد از بررس��ي و اعزام تيم امنيتي ،بار ديگر
ميزباني اين كشور را تأئيد كرد ،لذا اگر ما از سفر به پاكستان و ديدار با اين تيم امتناع كنيم جريمه شده و به
دسته چهارم رقابتهاي جام ديويس سقوط خواهيم كرد.
كردي در پاسخ به سئوال ديگر درباره شرايط روحي و جسمي مليپوشان ،گفت :بازيكنان تيم ملي سه ماه
اس��ت كه در اردو به سر ميبرند ولي بايد توجه داش��ت كه حريف ،تيم قدرتمندي است و بعد از  12سال در
زمين خود ميزبان است.
تي��م ملي تنيس اي��ران در گروه دوم رقابتهاي ج��ام ديويس با تيمهاي پاكس��تان ،هنگكنگ و ويتنام
همگروه است .مليپوشان در صورت پيروزي بر پاكستان در روز  18فروردين ماه با برنده ديدار هنگكنگ
و ويتنام و در صورت شكست از اين تيم برابر بازنده ديگر ديدار اين گروه ديدار ميكنند.
وي برنامه فدراس��يون تني��س را بقا در گروه دوم جام ديويس در منطقه آس��يا و اقيانوس��يه عنوان كرد و
گفت :در گروه دوم جام ديويس تيمهاي بس��يار قدرتمندي با ايران همگروه هستند و رده جهاني برخي از
بازيكنان آنها كمتر از  100يا  200است و جالب است بدانيد مسئولين فدراسيون تنيس تمامي خواستهها و

قهرماني هاكي ا يران
در زاگرب

تيم ملي هاكي ايران در ديدار پاياني مس��ابقات بينالمللي  2017كرواسي به مصاف تيم ملي كرواسي
رفت و با نتيجه  5بر  4از سد اين تيم گذشت و جايگاه نخست اين دوره از مسابقات را از آن خود كرد.
تيم ملي هاكي سالني در ديداري ديگر در رقابتهاي بينالمللي كرواسي به مصاف تيم اسلواكي رفته
بود كه آن بازي نيز با حساب  11بر صفر به سود تيم ايران به پايان رسيد.
رقابته��اي بينالمللي هاك��ي س��الني  2017از  17تا  19دي ماه ب��ه ميزباني زاگرب كرواس��ي و با
حضورهاي ايران ،كرواس��ي ،بالروس ،اسلواكي و اسلوني برگزار ش��د .تيم ملي ايران در هر شش بازي
خود در اين رقابتها در مقابل تيمهاي اسلوني ،بالروس ،كرواسي ،تيم باشگاهي كرواسي ،اسلواكي و
كرواسي (فينال) به برتري رسيد.
تركيب تيم هاكي ايران در اين رقابتها را بهداد بيرانوند ،محمد اثناعشري ،امير ارويي ،حميد نورانيان،
محس��ن بهلولي ،ساسان حاتمينژاد ،سيد محمد قريشي ،عليرضا چزاني شراهي ،عباس ارويي ،بهنام
س��عدي ،وحيد فتحي ،سجاد مميزاده به سرمربيگري اسفنديار صفايي ،و مربيگري مسعود بهلولي و
ابوالفضل يوسفي تشكيل داد.
برخي از هاكيبازان ايراني در ليگهاي اروپايي بازي ميكنند ،و بهداد بيرانوند نفر س��وم گلزنهاي جام
جهاني شد ،هاكي سالني كشورمان موقعيت ممتازي در آسيا دارد اما در هاكي روي چمن هنوز جايگاه
درخور توجهي كسب نكردهايم.

بازتاب

نيازهاي كادر فني تيم ملي براي موفقيت در رقابتهاي جام ديويس را فراهم كردهاند.
بنابر اين بر اساس گفتههاي سرپرست تيم ملي ديگر عذر و بهانهاي وجود نخواهد داشت.

گودرزي غايب بزرگ تيم ملي

دوچرخهسوار المپيكي ايران از حضور در اردوي آمادهسازي تيم ملي سرباز زد .آروين گودرزي در اين
باره ميگويد :به هيچ عنوان مش��كلي با فدراس��يون ندارم و خودم با رئيس فدراسيون صحبت كردم و
گفتم شرايط بدني من در حدي نيست كه بتوانم براي قهرماني آسيا آماده شوم.
دوچرخهسوار لرس��تاني تيم ملي افزود :در فصل  2016فشار تمرينات خيلي زياد بود از اين رو ترجيح
دادم بدنس��ازي كنم و انشاهلل براي بازيهاي داخل سالن آسيا كه شهريور برگزار ميشود ،تيم ملي را
همراهي ميكنم .رئيس فدراسيون هم قبول كرد و مشكل خاصي وجود ندارد.
گودرزي با اش��اره ب��ه برگزاري آخرين مرحله ليگ برتر پيس��ت و جاده در فصل بدنس��ازي ركابزنان،
تصريح كرد :اينكه ليگ نزديك قهرماني آس��يا برگزار ميش��ود براي مليپوش��ان خوب است اما بقيه
ركابزنان مجبورند در فصل اس��تراحت خود باز هم در مس��ابقات ش��ركت كنند و اين موضوع از لحاظ
برنامهريزي اشتباه است .در واقع برنامهريزي بايد به گونهاي باشد كه بقيه ركابزنان لطمه نبينند .فصل
بدنس��ازي و مسابقات ركابزنان جدا است ،بهتر بود اگر ميخواهند مس��ابقه انتخابي يا تداركاتي براي
مليپوش��ان برگزار كنند ،رقابت جداگانهاي را در نظر ميگرفتند تا به برنامه بدنس��ازي بقيه ركابزنان
آسيبي وارد نشود.
گودرزي ادامه داد :در ايران باش��گاه زيادي وجود ندارد و همان تعدادي هم كه هس��تند اكثر ركابزنان
جوان را انتخاب نميكنند و بيشتر جوانان بدون تيم ميمانند و اين مشكل بزرگي بر سر راه ركابزنهاي
جوان است.
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