رويدادها و نكتهها!
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باالبردن توقعات از پرش با اسب

مربي خارجي
براي قايقراني بدون آزمون و خطا!

فدراس��يون قايقراني بدنبال اس��تخدام دو مربي خارجي براي روئينگ و آبهاي آرام اس��ت .غالمرضا اميني
رئيس فدراس��يون با اش��اره به اين مطلب ميگويد« :در حال حاضر  109ورزش��كار در رشتههاي روئينگ،
آبهاي آرام و اساللوم در ردههاي سني جوانان و بزرگساالن در دو بخش آقايان و بانوان در اردوها بسر ميبرند
كه به زودي بر تعداد آنان نيز اضافه خواهد شد .با اين وجود از نظر منابع مالي و بودجهاي مشكل نداريم و آنرا
مديريت ميكنيم .وي ميافزايد« :با هدف حضور پرقدرت در بازيهاي آسيايي جاكارتا درصدد استخدام يك
مربي خوب و مطرح براي روئينگ آقايان و يك مربي اروپايي براي آبهاي آرام بانوان هستيم كه مذاكراتي نيز
در اين زمينه صورت گرفته است».
سالهاس��ت ك��ه ورزش اي��ران ب��راي پيش��رفت و ارتقاء ب��ا اس��تخدام مربيان خارجي اخت ش��ده اس��ت
و در ح��ال حاض��ر كمت��ر رش��ته ورزش��ي را س��راغ داريم ك��ه مرب��ي خارجي ب��ه خدمت نگرفته باش��د
ام��ا تجرب��ه س��الها اس��تفاده از مربي��ان خارج��ي ثاب��ت كرده ك��ه با توج��ه به ع��دم بررس��يهاي الزم
در س��وابق مربيان ،برخ��ي از آنان نه تنه��ا كمكي به ورزش كش��ورمان نكردهاند بلكه باع��ث درجازدن آن
هم ش��دهاند بنابراين الزم اس��ت كه فدراس��يون قايقران��ي در اين زمينه بس��يار نكتهبينان��ه پيش رفته و
بهترينها را اس��تخدام كند چرا كه بازيهاي آس��يايي جاكارتا در پيش اس��ت و چندان زماني براي آزمودن
و خطا وجود ندارد!
فدراسيون سواركاري به تازگي يك مربي بلژيكي را به خدمت گرفته كه اين مربي بهمراه رئيس فدراسيون،
ديداري با دبيركل كميته ملي المپيك داش��تهاند .در اين ديدار از پتانس��يلهاي باالي سواركاري صحبت
به ميان آمده تا جائيكه ش��اهرخ ش��هنازي اظهار داش��ته سواركاري از جمله ورزش��هايي است كه ميتواند
در المپيك حضور داش��ته باش��د و البته از مربي بلژيكي به نيكي ياد كرده كه به هر كش��وري رفته ،مدالهاي
خوبي براي س��واركاري آن كشور بدست آورده و اين بار نوبت ايران است تا با قابليتهاي باالي او به مدالهاي
خوشرنگ برسد و البته به المپيك برود!
در اين ديدار «اس��تانيا وانپاسچن» مربي بلژيكي نيز با تأييد صحبتهاي شهنازي اظهار داشته كه سواركاري
ايران شرايط خوبي دارد ،بسيار با پتانسيل است و وي با شناخت كامل از سواركاري ايران ،مسئوليت پذيرفته
اس��ت .او قول داده كه س��واركاري كش��ورمان در آينده صاحب موفقيتهاي بينالمللي خواهد بود و البته از
حمايتها و برنامههاي فدراسيون هم ،ابراز رضايت كرده است!
طبيعي اس��ت كه در چنين شرايطي ،توقعات از پرش با اس��ب باال برود در حاليكه قبل از آن اين سؤال پيش
ميآيد كه آيا بواقع شرايط سواركاري و پرش با اسب ايران ،همين موارد ميباشد كه شهنازي و مربي بلژيكي
به آن اش��اره كردهاند يا اين تعريف و تمجيدها بيشتر جنبة تعارف ،اميدواري به آينده دارد يا شايد هم توقعي
باش��د كه كميته ملي المپيك از مربي خارجي خود دارد و به او يادآوري كرده كه اگر مدالآور نباش��د ،موفق
نبوده است!
ً
در هر حال هر چه كه باش��د مس��لما با اين نوع ديالوگهاي طرفين ،توقعات از پرش با اسب به مراتب بيشتر از
گذشته خواهد بود يعني رسيدن به المپيك!

چندبرابر شدن بودجه ورزشي از خبر تا عمل!
ظاهرا ًبودجه ورزش آنچنان كه گفته ميشود هم كم نيست يا شايد درست باشد بگويم سال آينده اوضاع مالي و بودجهاي ورزش
كش��ور بس��يار بهتر از امس��ال خواهد بود .ظاهرا ًقرار اس��ت  1300ميليارد تومان از درآمدهاي حاصل از ارزش افزوده به مرجع
اعتبارات ورزش كش��ور اضافه شود كه اين مبلغ در كنار درصد قابل توجهي كه از فروش سيگار نصيب ورزش ميكند بودجه كل
ورزش كشور را براي س��ال آينده چندبرابر خواهد كرد .حال بر اين مبالغ بيفزائيد درصدي از درآمدهاي حاصل از تبليغات قبل،
حين و پس از پخش رويدادهاي ورزشي را از تلويزيون كه اين ماجرا هم به خودي خود درصد قابل توجه ديگري به بودجه ورزش
كش��ورمان خواهد افزود .نويد همه اين موارد را اميررضا خادم معاون حقوقي ،امور مجلس و هماهنگي امور استانها داده است كه
مصوب شده و به ورزش اختصاص خواهد يافت.
با اين وجود از آنجا كه حداقل در ورزش تا ماجرايي عملي و اجرايي نشده اميدواريها به آن چندان پررنگ نيست بخصوص كه در
ماجراي يادشده ،يك طرف قضيه تلويزيون است كه تاكنون در چنين مواردي چندان خوشقول نبوده و همچنين قضيه درصد
اختصاصي از فروش س��يگار كه سالهاست مطرح شده اما هنوز بطور كامل اجرايي نشده اس��ت بنابراين از كجا معلوم كه 1300
ميليارد تومان حاصله از درآمدهاي حاصل از ارزش افزوده نيز به سرنوشتي مشابه دچار نشود؟!
بنابراين ش��ايد درستتر آن باش��د كه ورزش فع ً
ال به بودجه اختصاصي صد در صد قابل دسترس بودنش اميدوار بوده و بر آن مبنا
برنامهريزي كند و س��اير برنامههايش را وقتي كه خبر خوش امير خادم اجرايي ش��د ،عملي كن��د! آن به فرض اينكه كل بودجه
اختصاصي ورزش نيز به موقع تزريق شود حال بماند اضافه بر سازمانهايي كه فع ً
ال قولش داده ميشود!
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