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پانچي احمد بازيكنان المپيكي را حذف كرد
مدالها و جوايز بدمينت��ون بينالمللي فجر را اندونزياييها درو كردند ،كش��وري كه
ب��ه بدمينتون نگاه مل��ي دارد و در تمامي مدارس و حتي در كنار مزارع روس��تا زمين
بدمينتون دارد ،اندونزياييها در اين دوره از مس��ابقات كه با شركت بدمينتونبازان
 17كشور از جمله اس��پانيا ،ايتاليا ،هندوستان ،سريالنكا ،سنگاپور ،نيجريه ،سوريه،
لهستان ،آذربايجان ،عراق و ...برگزار شد با يك تيم جوان كه در بين آنها دي واريو نفر
دوم جوانان جهان نيز ديده ميشد ،به تهران آمدند و در حالي كه نگاه اكثر كارشناسان
به نيلوكا بازيكن المپيكي س��ريالنكا و داراي رنكينگ زي��ر  100دنيا و برادرش بود،
پانچي احمد از اندونزي قهرمان ش��د .اين راكت به دست چيره دست و جوان حتي از
كوراناتن س��يديك جدول باالتر ايس��تاد ولي نكته جالب توجهتر اينكه چهار بازيكن
اندونزيايي مس��ابقات مرحله تيمي را برگزار كردند ولي به جز در دو نفره كه بازيكنان
هندي در صدر ايس��تادند ،يك بازيكن به نام محمدرض��ا اصفهاني هم كنار كاريانتور
قرار گرفت و به مدال نقره دس��ت پيدا كرد .پدر و مادر او اندونزيايي هستند ولي اجداد
وي از اصفه��ان ايران به جاكارت��ا عزيمت كردند ،از هنديها هم بنويس��يم كه بعد از
بازنشس��تگي نسليچون پراگاش كه قهرمان جهان هم ش��ده بود ،دچار نزول موقت
شدند .اما دوباره با سرمايهگذاري مطلوب اوج گرفتهاند تا در قارهاي كه چينيها مهد
بدمينتون دنيا محسوب ميشوند سري ميان سرها در آورند .هندوستان نشان داد كه
اگر برنامهريزي و س��رمايهگذاري خوبي باشد ميتوان سد انحصار نژاد زرد را كنار زد،
در بين بازيكنان ايراني فرزين خانجاني و س��روش اسكندري تا مرحله  1/8باال آمدند
ول��ي به دليل برخورد با اندونزيايي از صعود بازماندن��د ،جايي كه برادران نيلوكا ناكام
مانده بودند ،توقع شاهكار از بازيكنان ايراني انتظاري شاق مينمايد ،دو زوج ياد شده
ايراني توسط دوبل هندوس��تان از گردونه خارج شدند ،نگاه فدراسيون بدمينتون به
جواناني چون امير جباري اس��ت .جباري با بازيكن اندونزي ت��ا امتياز 10ـ 10پيش
رفت اما حرفهايگري حريف او را از پيش��روي بازداش��ت ،جباري و ثريا آقايي كه در
تيم منتخب آس��يا حضور يافته بودند قرار است بيشتر در مسابقات رنكينگدار آسيا
حضور يابند تا ش��ايد موقعيت بهتري در جدول بازيكنان قاره به دس��ت آورند ،بدون
ترديد حضور در اردوهاي پيش��رفته ش��رايط را براي ارتقاي كيفي بدمينتون بازان ما
مهيا خواهد ساخت ولي براي رسيدن به جايي كه مث ً
ال هنديها ايستادهاند ،بايد نگاه
حرفهاي داشت .اين در ش��رايطي اس��ت كه به قول بهادر تركيزاده دبير فدراسيون
بدمينتون كه خود از مليپوش��ان و كاپيتان تيم ملي ب��ود ،اكثر خانوادهها و بازيكنان
ما دغدغه تحصيل دارند و بدمينتون اولويت اول زندگي آنها نيس��ت ،طبيعي اس��ت
در اين رهگذر نگرشها بايد همه جانبه باش��د ،در حقيقت اقدامات فرهنگي ورزشي
گس��تردهاي انجام داد كه به تنهايي از عهده يك فدراس��يون برنميآيد ،فدراسيون
بدمينتون همانند ادوار گذشته ثابت كرد كه دنبال كسب عناوين دهانپركن از قبل
تورنمنت بينالمللي فجر نيس��ت و ش��ركت دادن بيش از  40بازيكن در رده پسران و
دختران و دعوت از تيمهاي پرقدرت شرق آسيا و اروپا مويد اين ادعاست ،از قديم هم
گفتهاند كار نيكوكردن از پركردن اس��ت ،اگر پول و امكانات مادي باشد و ورزشكاران
ما بتوانند در مس��ابقات بينالمللي متعدد ش��ركت كنند ،فاصلهها كمتر ميشود ،در
بيست و ششمين دوره مس��ابقات بينالمللي فجر لهستان ،ايتاليا و سنگاپور هر كدام
هش��ت بازيكن به ايران اعزام كرده بودند ،اندونزيايي هم به اندازه دو تيم در جشنواره
فجر نماينده داش��تند ،هدف آنها آزمايش و آزمون بازيكن��ان جواني بود كه از آنها به
عنوان پش��توانههاي تيم ملي ياد شده اس��ت و بدمينتون بينالمللي فجر كه با جوايز
 20هزار دالر برگزار ش��د و اس��تقبال خيلي خوبي كه از س��وي دوستداران ورزش به
عمل آمد ،ميزباني و س��ازماندهي خوب رقابتها از س��وي فدراس��يون اين انتظار را
به وجود ميآورد كه چه خوب ميش��ود اگ��ر بتوانيم بر تعداد اينگونه مس��ابقات در
داخل كش��ورمان بيفزائيم .در اين راستا شنيدهايم فدراسيون بدمينتون در نظر دارد
مس��ابقات قهرماني جوانان آسيا را در ش��اهرود برگزار كند ،شهري كه دو مليپوش
دختر دارد و بدمينتون در دهه اخير در اين خطه رونق بهسزايي پيدا كرده است.
***
فدراسيون بدمينتون با اس��تعانت «اندي» رئيس توسعه بدمينتون آسيا كلينيكي را
هم در جوار مسابقات بينالمللي فجر برگزار كرد كه سودي بازيكنان ايراني بازيكنان
زبده كش��ورهاي منطقه هم در آن حضور يافتند ،بازخورد اين اردوهاي پيشرفته را به
حتم در س��نوات آتي خواهيم ديد و ردهبندي نهايي مس��ابقات يكنفره :پانچي احمد
اندونزي 2ـ تيرواند از اندونزي 3ـ نوگواسلر و دارديو از اندونزي مشترك
ردهبن��دي نهايي مس��ابقات دو نفره1 :ـ آرجي��ن ـ دام چندران از (هندوس��تان) 2ـ
كارباننو ـ محمدرضا اصفهاني(اندونزي) 3ـ گومان ـ فرانكني (اندونزي) فرانسيش و
تارن(هندوستان) به طور مشترك
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