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رويدادها و نكتهها!

اميدواريهاي واترپلو به سكوهاي برتر جاكارتا؟!

تيم واترپلوي جوان��ان ايران قهرمان
مس��ابقات چهارجانب��ه س��نگاپور
ش��د .جوانان كش��ورمان ب��ا از پيش
رو برداش��تن تيمه��اي صربس��تان،
س��نگاپور و يك��ي از باش��گاههاي
اس��تراليا به قهرماني اي��ن تورنمنت
رسيدند كه شايان تحسين است .اما
آيا سطح اين مسابقات به گونهاي بوده
كه بتوان اميدوار ب��ود همين جوانان
در آينده بتوانند قهرماني آسيا را براي
بزرگساالن در آسيا ،فراهم كنند؟
باتوجه به نوع انعكاس پيروزيهاي
مليپوش��ان جوان كش��ورمان در س��ايت فدراسيون ش��نا ،شيرجه و

واترپلو ،قاعدتاً اين اميدواري بوجود ميآيد چرا كه وقتي حريفاني مثل
نماينده استراليا و صربس��تان مقابل جوانان حرفي براي گفتن ندارند،

انتظ��ار اينكه واترپلوئيس��تهاي
جوان كش��ورمان در آين��دهاي نه
چن��دان دور بتوانن��د س��كوهاي
برتر آس��يا را فتح كنن��د ،انتظاري
غيرمنطقي نخواهد بود .در هر حال
اميدواريم با اين مقامهاي كس��ب
شده در واترپلو ،اين ورزش از سوي
متولي��ان كش��ورمان بتواند مجوز
حضور در بازيهاي آسيايي جاکارتا
را كس��ب ك��رده و در آنجا هم يكي
از س��كوهاي برتر را كسب كند در
حاليكه مسؤالن ورزش كشورمان
در بازيهاي آسيايي گذشته ،چنين اعتمادي به واترپلو نداشتند!

قطع همكاري احترامآميز!
هادي سپهرزاد مربي احسان حدادي ،پرتابگر ديسك كشورمان ،از اين قهرمان جدا شد .طبق اعالم احسان
حدادي ،مدت همكاري س��پهرزاد با حدادي از دي ماه سال گذشته تا مس��ابقات كشورهاي اسالمي بوده و
چون اين مدت تمام ش��ده همكاري هم قطع شده است .حدادي پس از قطع همكاري با سپهرزاد از او تشكر و
قدرداني كرد و گفت در اين مدت سپهرزاد كمك زيادي به من كرد ولي متأسفانه درگيري با بيماري مرحوم
پدرش ،اجازه فعاليت را نداد.
اما بش��نويد اظهارنظر هاشم صيامي دبير فدراس��يون دووميداني را كه در اين رابطه گفته است« :با مسائلي
كه بوجود آمده ،س��ازمان تيمهاي ملي با نظر حدادي ،تصميم به چنين كاري گرفته اس��ت چون بايد كسي
كنار حدادي باش��د كه به لحاظ روحي و رواني هم كمك كند .ا ّما ادامه همكاري بدليل مسائلي كه بود امكان
نداشت و حاال بدنبال يك مربي خوب هستيم كه همسطح اين ورزشكار باشد».
حال قياس كنيد اين دو اظهارنظر را! حدادي كه قطعاً از ش��رايط موجود رضايت نداش��ته ا ّما هرگز موضوع را
باز نكرد و با قدرداني از س��پهرزاد ماجرا را تمام كرد و اظهارنظر دبير فدراس��يون را كه دقيقاً ميتواند نشانگر
كوتاهيهاي س��پهرزاد و شرايط نامساعدي باش��د كه براي حدادي بوجود آورده است در حاليكه همسطح
وي هم نبوده است!
در هر حال هم ورزش��كار حق دارد با مربي خود قطع همكاري كند و هم فدراس��يون ،ولي چه خوب است كه
در اي��ن ميان ،ماجرا طوري مطرح ش��ود كه زحمتهاي طرف مقابل در هر ح��دي هم كه بوده بخصوص كه با
ماجراي بيماري در گذشت پدرش همراه بوده ،كمرنگ نشود! مثل اظهارنظر حدادي كه كام ً
ال به اين موضوع
دقت شده بود.

ناكامي تير وكمانيها در جهان تركيه!

در مس��ابقات جهاني تيراندازي با كمان تركيه نه در ريكرو به مدال رس��يديم و نه در كامپوند .در ريكرو كه ابتدا برگزار شد يكي پس از ديگري حذف شديم كه البته عالقهمندان به اين ورزش ميدانند در اين رشته حرف
چنداني براي گفتن در جهان نداريم و شايد اين ناكامي طبيعي باشد اما انتظارات در كامپوند بيشتر است چرا كه فقط يكي از ورزشكاران كشورمان به جمع چهار تيرانداز برتر رسيد و پس از شكست در نيمه نهايي ،نتيجه
ديدار ردهبندي را هم واگذار كرد و چهارم شد .خانم براتچي تنها كماندار كشورمان بود كه تا اين مرحله آمد و سايرين به نتايج درخوري دست نيافتند حتي قهرماناني كه انتظار بيشتري از آنان ميرفت.
در هر حال اين نتايج بايد از سوي كارشناسان تيراندازي با كمان ارزيابي شود تا مشخص شود كه آيا در كامپوندهم نبايد انتظار مدال داشته باشيم يا اينكه كامپوند همچنان چند قدم از ريكرو و جلوتر است.
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