بسكتبال

قاسم كياني

باوئرمن رفت ا ّما زندگي همچنان جاريست!

لزوم انتخاب سريع
مهره جايگزين!

باوئرمن رفت ا ّما زندگي بسكتبال جاري است .باوئرمن بدعهدي كرد
و ابتدا خودش و دوم همكاران اروپائياش را زير سئوال برد تا از اين
به بعد هر كس بخواهد با مربياني از اين دست ،همكاري داشته باشد،
همواره نسبت به آنان بدبين باشد! زيرسئوال بردن نحوه قرارداد با
باوئرمن هم بحثي منطقي نيست چرا كه همه آنچه بايد لحاظ
ميشده ،در نظر گرفته شده است.
از طرفي حتي اگر قراردادي به مراتب سختتر و سنگينتر از اين
هم بسته ميشد نهايتاً غل و زنجيركردن مربي را شامل نميشد و
بهرحال يك مربي ميتوانست قرارداد را ناديده گرفته و طبق قوانين،
خسارت را پرداخت كند ،همان موردي كه قرار است اتفاق بيفتد! از
طرف ديگر باوئرمن سابقه سوئي در اين زمينه در كارنامهاش نداشته
كه بتوان شرايطي خاص را برايش متصور شد بنابراين اتفاقي كه افتاد
از نادرترين اتفاقات از سوي مربياني در اين سطح است كه پس از آن
ميتوان به فكر پيشگيري در شرايطي مشابه بود.
ا ّما هر چه كه بود پرونده باوئرمن بسته شد در حاليكه پرونده
برنامههاي متحول شده بسكتبال براي چهار سال آينده باز است.
برنامهاي تغيير يافته كه بر مبناي مصالح بسكتبال ،صورت پذيرفته و
بود و نبود باوئرمن نبايد در اصل ماجرا ،تغييري بوجود آورد .بسكتبال
با آمدن باوئرمن طرح متفاوت چهار سالهاش را براي خود ترسيم كرد
كه يكي از مهرههاي آن باوئرمن بود نه همه آن! مهرهاي كه به حسب
وظيفه فني ،مسئوليت سنگيني داشت و از اين جهت هم در همين
مدت كوتاه ،منشأ خدماتي شد! خدماتي كه ميتواند و بايد ادامه يابد
حتي در غياب او و باز حتي به مراتب بهتر و سريعتر از زمان حضور
مربي آلماني ،به شرط اينكه ،مهره جايگزين بدون درنگ انتخاب
شود .يك مربي كاربلد البته با كارنامهاي به مراتب بهتر از باوئرمن!
بسكتبال ايران از آمدن باوئرمن بهرهاي بزرگتر هم برد و آن يادگرفتن
بهرهبرداري از مربيان تراز اول دنيا بود و در كنار آن مربيان تراز اول

دنيا هم از اين پس ميدانند كه ايران بستري مناسب براي پيشرفت
و ترقي است .امروز بسكتبال كشورمان براي افق چهار ساله پيشرو،
چارچوبهايي تعريف شده دارد كه جوانگرايي در رأس هرم قرار دارد.
حضور بازيكنان جواني با سنين  20تا  22سال در تيم ملي بزرگساالن
و بازيكنان مستعدي با سنين  18و  19سال مترصد حضور در تيم ملي
طي يك دو سال آينده ،از مهترين گامهايي است كه براي پيشرفت
بسكتبال برداشته شده است.
بازيكناني كه سال آينده بايد در مسابقات جهاني مصر ،شايستگيهاي
خود را نشان دهند و بالفاصله شانس حضور در تيم ملي بزرگساالن را
داشته باشند.
پشت سر آنان بازيكنان نوجوانان و جوانان  2017و  2018هستند
كه بعضي از آنان مستعد پيوستن به تيم  2016اعزامي به مسابقات
جهاني سال آينده نيز هستند و بازيكنان با قابليت نونهاالن و ميني

لزوم شركت در مسابقات غرب آسيا!

بسكتبال هم كه تا سال  2020سازماندهي شده ،پُشت سر آنها رديف
شدهاند ،بنابراين ميطلبد تا در چارت تعيين شده در افق چهارساله
پيشرو ،مهره جايگزين باوئرمن ،شروع به كار كند چون مهرههاي
ديگر ،همگي حضور دارند و كار را دنبال ميكنند! بسكتبال ايران به
حضور در المپيك  2020ژاپن فكر ميكند ،براي آن برنامهريزي كرده
و تغييرات را به جان خريده است.
بنابراين هيچگونه تعللي جايز نيست! بسكتبال پيش از اين هم
المپيكي شده و به مسابقات جهاني هم راه يافته است ا ّما حاال با
آمدن استراليا و نيوزلند در منطقه آسيا ،كار بسيار سخت شده است
و تغييرات صورت گرفته هم در همين راستا انجام شده است .از ياد
نبريم كه استراليا امسال در المپيك در جمع چهار تيم برتر قرار گرفت
بنابراين مشخص ميشود كار تا چه حد سخت شده ا ّما بايد پذيرفت
كه غيرممكن نيست و ميتواند تحقق يابد.

شكي نيست كه تيمي متشكل از بهترينهاي
كشورمان در اين مسابقات مساوي خواهد شد با
باال رفتن توقعات براي رسيدن به قهرماني و در اين
ميان نبايد از آسيب ديدگيهاي احتمالي غافل شد
كه طبيعتاً در اين صورت تيم هاي باشگاهي كه
مليپوشان آسيب ديده داشته باشند بيشترين
ضرر را متحمل خواهند شد.

جوانان ،بهترين گزينه!

تيم ملي كشورمان فرصت زيادي تا مسابقات
مردان غرب آسيا ندارد .دهه اول بهمن ماه اردن
ميزبان مسابقات مردان غرب آسياست و تيم
كشورمان حتماً بايد در اين رقابتها حضور داشته
باشد .پيش از اين با قهرماني در مسابقات آسيا
چلنج قرار بر اين بود كه شرايط حضور در مسابقات
جام ملتهاي آسيا محقق شود ،اما آن قهرماني
فقط باعث شد كه سه سهميه بر دو سهميه غرب
آسيا براي مسابقات جام ملتها اضافه شود و اين
يعني ضرورت حضور ايران در مسابقات مردان
غرب آسيا عليرغم قهرماني ارزنده در آسيا چلنج!

علي اي حال با فرض بر اينكه تمام تيمهاي غرب
آسيا در مسابقات م��ردان آسيا حضور داشته
باشند(كه البته اين موضوع بعيد است) قرار گرفتن
در جمع پنج تيم برتر ،حضور در جام ملتهاي
آسياي دوره بعد را تضمين ميكند در حالي كه
تمامي تيمهاي غرب آسيا شش تيم هستند و
عموماً هيچگاه هر شش تيم حضور نداشتهاند!
با اين وجود مليپوشان كشورمان بايد به اين
مسابقات بروند حال ميماند تصميمگيري براي
كيفيت اين حضور آن هم وقتي ليگ برتر كشورمان
در ميانههاي راه است!
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از طرفي بازيكنان تيم ملي جوانان كه سال آينده
مسابقات جهاني را در پيش دارند در مسابقات
باشگاهي شرايط خوبي ندارند و كمتر ازوجود
آنان بهرهبرده ميشود و عموماً نيمكتنشين
هستند .موضوعي كه نه تنها آمادگيهاي آنان را
براي مسابقات جهاني زياد نميكند بلكه اعتماد به
نفسها را نيز كاهش ميدهد .بنابراين تيم جوانان
گزينه مناسبي براي حضور در غرب آسياست البته
به شرط اينكه اقدامات الزم براي حضور آنان در
اين رقابتها صورت گرفته باشد چون طبيعتاً طبق
قوانين نام حداكثري دو برابر تعداد بازيكنان اعزامي
به يك تورنمنت بايد حدود يك ماه قبل به مسئوالن
برگزاري مسابقات اعالم شده و نهايتاً تيم اعزامي از
همين جمع انتخاب شود .يعني هرگونه جايگزيني
ميتواندهزينهبههمراهداشتهباشد!مورديكهبعيد
به نظر ميرسد در جهت اعزام تيم كامل جوانان به
غرب آسيا ،اعمال شده باشد بنابراين احتماالً حضور
اين تيم كامل به مسابقات غرب آسيا در اردن منتفي
است هر چند كه ميتوانست بهترين گزينه باشد

چرا كه عالوه بر آمادگي اين تيم ،به تركيب اصلي
تيمهايباشگاهيهمآسيبيواردنميشد!

تلفيقي از جوانترها و بزرگترها!

حال ميماند يك گزينه و آن هم اعزامي تيمي
تلفيقي از جوانترها و بزرگترها به مسابقات مردان
آسياست .تيمي كه ميتواند درصدي از بازيكنان
تيم ملي جوانان را نيز به همراه داشته باشد هر
چند كه به دليل عدم هماهنگيهاي الزم در
اردوي كوتاه مدت قبل از اعزام ،شانس حضور
آنان در زمين مسابقه در چنين شرايطي بيشتر از
حضورشان در مسابقات ليگ به نظر نميرسد.
با اين اح��وال از آنجا كه اين مورد تنها گزينه
باقيمانده است درهر صورت كمك خوبي به
آنان خواهد بود تا جو سختتري را در تقابل با
بزرگساالن تجربه كنند .حال ميماند انتخاب
مربي براي اين تيم .چون طبيعي است كه اگر تيم
ملي جوانان به اين مسابقات اعزام ميشد كادر فني
جوانان آن را هدايت ميكردند اما حال كه قرار است
تيمي تلفيقي اعزام شود ،انتخاب يك مربي محيط
به همه جوانب امر ،بسيار ضروري است.

شاهين طبع بهترين انتخاب!

در اين شرايط بايد يك مربي كه سالهاست در
كنار تركيبهاي مختلف تيم ملي حضور داشت
و از نزديك به خصوصيات فني و روحي و رواني
بازيكنان آشناست و از طرفي تجربه كار با جوانترها
را نيز دارد ،مدنظر قرار گيرد .موردي حائز تمام
اين شرايط كه خوشبختانه موجود است .مهران

