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ا ّما عملكرد بازيكنان در مسابقات جام جهاني مصر نشان داد كه باز هم
اين اصول آنچنان كه بايد و شايد رعايت نميشود و شكست مقابل كره
نيز تأكيدي بر اين ماجرا بود.
بنابراين كسي رد نميكند كه اگر اين تيم بازيهاي تداركاتي بهتري را
پشت سر ميگذاشت بهتر بود ا ّما قطعاً بازي تداركاتي هم زماني بدرد
ميخورد كه ابتدا اصول پايهاي بسكتبال توسط بازيكنان يك تيم در
شرايط مختلف يك مسابقه سنگين رعايت شود وگرنه تأثير چنداني
نخواهد داشت .در اين رهگذر ا ّما بايد ديد كه هزينه كدام مورد بيشتر
و تأثيرگذاري كدام مورد افزونتر است .قطعاً برنامهريزي براي
رعايت اصول پايهاي فني بسكتبال توسط بازيكنان هيچ هزينهاي
در برنخواهد داشت و در تمرينات اردويي داخلي امكانپذيرو البته
تأثيرگذاري آن هم بيشتر خواهد بود در حاليكه قرارگرفتن در
مسابقات تداركاتي نه تنها هزینههايش به مراتب گزاف است بلكه در
شرايطي كه عنوان شد ،تأثيرگذاريش به حداقل هم ميرسد!

ايران ميتوانست جاي ژاپن باشد!

تيم ايران در مسابقات مصر پانزدهم شد در حالي كه ژاپن در مكان
دهم قرار گرفت.
با توجه به قابليتهاي بازيكنان ايران ميتوان گفت كه ايران
ميتوانست در جايگاهي كه ژاپن قرار گرفته يا حداقل در همين حد
و حدود قرار گيرد هرچند كه با توجه به مطالبي كه طي هفتههاي
گذشته به آن اشاره شد و مستقيماً برگرفته از مشاهدات نگارنده از
چند دوره اين رقابتها بود نه بر مبناي شنيدهها كه بسياري به آن
تكيه ميكنند ميتوان گفت كه براي ايران درصدي هم براي حضور در
جمع هشت تيم ميشد متصور بود با اين وجود از آنجا كه فقط صاحب
بسكتبالترها در جمع هشت تيم قرار گرفتند منطقيتر است كه براي
ايران جايگاهي بين  9تا  12در مصر در نظر ميگرفتيم كه اتفاق نيفتاد.
قطعاً يكي از اصلترين داليل ناكامي در چنين مسابقاتي عليرغم پنج
دوره حضور ،بزرگ جلوه دادن حريفان ايران قبل از آغاز رقابتها است
به گونهاي كه گويا قرار است تيم ايران مقابل عقبه بسكتبال كشور
حريف قرار بگيرد نه در مقابل يك تيم زير  19سال كه به لحاظ شرايط
روحي و رواني و بعضاً جسمي و حتي فني نزديك به بازيكنان ايراني
است .بزرگ كردن حريفان آن هم توسط كادر فني در چنين شرايطي
اولين تبعاتش از بين رفتن اعتماد بهنفس بازيكنان و تا حدي از پيش
بازنده بودن است .از طرفي نبايد از ياد برد كه هميشه حدود 40درصد
تيمها شرايط تيم ايران ،حدود 30درصد تيمها برتري محض و 30
درصد هم برتري نسبي نسبت به جوانان ايران دارند بنابراين انتظار
زيادي نيست اگر توقع داشته باشيم تيم كشورمان مقابل تيمهاي
همتراز در بهترين جايگاه قرار بگيرد و مقابل تيمهايي با برتري نسبي
نيز بازيهاي شايستهاي به نمايش بگذارد كه اما هيچكدام در مصر
اتفاق نيفتاد .تيمهاي كره ،ژاپن ،آنگوال ،مصر و مالي تيمهايي بودند
كه در جمع همترازها قرار ميگرفتند و اگر به اين تعداد ايران هم
اضافه شود درصدي به مراتب بيشتر از 40درصد را تشكيل ميدهند.
توقع كسب جايگاه بهتر از اين تيمها براي ايران ،انتظاري معقول بود
كه از دست رفت ،بنابراين چه بخواهيم و چه نخواهيم تا زماني كه
نگاه حاكم كادر فني تيمها راهيافته به مسابقات جوانان جهان قبل از

حضور در مسابقات اينگونه باشد و اين نگرش تغيير نكند تيمهايي
از پيشباخته را به اين مسابقات اعزام كردهايم .در دوازدهمين دوره
اين رقابتها هم اين اتفاق افتاد و آن نتيجه ضعيف هم بهدست آمد
پس بايد قبل از بازيكنان ،كادر فني براي حضور در چنين مسابقاتي
اعتماد بهنفس الزم را پيدا كند و با واقعيتها،كام ً
ال واقعبينانه روبرو
شود و سپس از بازيكنان انتظار داشته باشد .اگر واقعيت هماني باشد
كه هميشه قبل از حضور در مسابقات درباره حريفان ايران عنوان
شده پس چرا در هر دوره برخي از تيمها تغيير ميكنند؟ چرا در اين
دوره آمريكا قهرمان نشد؟ كو استراليا كه سابقه قهرماني جام را دارد؟
ليتواني چرا ششم شد؟ چه كسي فكر ميكرد ايتاليا به فينال برسد و
حتي كانادا؟ چه كسي فكر ميكرد ژاپن بازيهاي اينچنين شايسته
انجام دهد و دهم شود؟ كو كرواسي صاحب بسكتبال در اين دوره،
صربستان كو؟ برزيل كو؟ و !...پس ياد بگيريم كه تيم ايران را قبل از
مسابقات كوچك نكنيم و تمامي حريفان را بزرگ! تيمهاي كانادا،
ايتاليا ،آمريكا ،اسپانيا ،آلمان ،ليتواني ،فرانسه و آرژانتين مكانهاي اول
تا هشتم را در جام جهاني مصر بهدست آوردند كه همان حدود شصت
درصدي كه برتري مطلق و نسبي نسبت به تيم ايران دارند در جمع
اين هشت تيم هستند اما پورتوركيو ،ژاپن ،نيوزيلند ،مصر ،آنگوال و
كره ،نهم تا چهاردهم شدند آيا ايران نميتوانست حداقل در جايگاه
نهم تا دوازدهم باشد؟ يعني ايران فقط بهتر از مالي بود؟

اما تمام اين موارد به اين معنا نيست كه زحمتهاي الزم براي
اين تيم كشيده نشده و اين تيم باري به هرجهت رها شده است.
بدونشك قرار گرفتن در جمع  16كشور برتر جهان از مجموع
بيش از  200كشور در حالي كه كشورهايي چون استراليا ،برزيل،
كرواسي ،صربستان و ...در اين مسابقات نمايندهاي نداشتند خود
مؤيد اين ادعاست كه توفيق در حضور در چنين ميدان بزرگي نبايد
ناديده انگاشته شود!
قطعاً فدراسيون بسكتبال تمام تالش خود را عليرغم تمام
محدوديتهاي بودجهاي و امكاناتي براي آمادگي تيم جوانان
بر مبناي خواستههاي كادر فني ،انجام داده است و كادر فني
تيم ملي هم ،هر آنچه در توان داشته در طبق اخالص گذاشته و
ذرهاي كوتاهي نكرده است از طرفي بازيكنان جوان هم با توجه به
تجربه و قابليتهاي خود هر آنچه داشتهاند در زمين مسابقه ارائه
دادهاند بنابراين متهم كردن كسي به كمكاري در اين تيم نه تنها
منصفانه نيست بلكه واقعيت هم ندارد .همه با هم تالش كردند،
همه با هم پيش رفتند و نهايتاً اين نتيجه بهدست آمد .نتيجهاي
كه قاعدتاً تأثير برخي در آن بيشتر از سايرين بوده و مسئوليت آن
هم بر عهده آنان است.

تالش هيچكس قابل كتمان نيست!

با اين اوصاف توجه به اين نكات باعث خواهد شد تا ايران در
دورههاي بعدي عملكردي بهتر و متناسب با قابليتها داشته باشد

رئيسودبيرفدراسيوندرجمعبرترينها!

سازمان ملي قهرمانان ورزشي ايران برترينهاي ورزش ايران را
معرفي كرد كه در اين انتخابها ،رئيس و دبير فدراسيون بسكتبال
هم قرار گرفتند .طبق اعالم معاونت روابط عمومي و امور بينالملل
سازمان قهرمانان ملي ورزش ايران از سوي شوراي مركزي اين
سازمان ،برگزيدگان ششمين همايش تجليل از مديران برتر
سال ورزش يادواره سرلشكر شهيد پاسدار ورزشكار حاج حسن
تهرانمقدم در حوزههاي 22گانه مديريتي ورزش كشور پس از
نظرسنجيهاي ويژه و متعدد خبرگان و كارشناسان ورزش،
معرفي شدند.
براين اساس در حوزه ديپلم افتخار ،محمود مشحون رئيس
فدراسيون بسكتبال و در بخش برترين دبير فدراسيونها ،علي
توفيق دبير فدراسيون بسكتبال ،برترين شدند.
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