بسكتبال

قاسم کیانی

رقابت  8كانديدا از مجموع  15كانديداي تأييد شده!

رامين طباطبائي رئيس فدراسيون شد!
طباطبائي:

ايجاد ساختاري منطبق با
فيبا مدنظر است!

انتخابات رياست فدارسيون بسكتبال برگزار شد اما نه با حضور  24كانديداي ثبتنام كرده اوليه بلكه حتي از  15كانديدايي كه تأييد صالحيت
شده بودند ،عصر شنبه گذشته فقط  10كانديدا حضور به هم رساندند در حالي كه دو نفر هم انصراف دادند يكي به نفع رضا مهندسي و ديگري
هم به نفع هيچكس .داريوش سليمي به نفع رضا مهندسي يكي از بسكتباليترين ها با عقبهاي سنگين از بازيگري تا مربيگري و مديريت در اين
رشته ورزشي كنار رفت و عليمرادي هم پس از برشمردن برنامههايش تصميم به كنارهگيري گرفت تا نهايتاً انتخابات با حضور مهرداد آگین رضا
مهندسي ،رامين احمديطباطبائي ،سيد حسن طباطبائي ،حسن ميرزاآقابيك  ،جواد داوري ،محمد رضاعلي و رمضانعلي دولو برگزار شود.
پس از صحبتهاي علي توفيق دبير مجمع كانديداها  7دقيقه فرصت صحبت كردن داشتن كه عموماً به معرفي برنامههاي خود پرداختند .به
اين ترتيب بود كه رأيگيري آغاز شد و نهايتاً  41عضو مجمع رأي خود را به صندوق انداختند تا نهايتاً رامين احمديطباطبائي با كسب  23رأي
به رياست فدراسيون بسكتبال برگزيده شود .در اين رقابت رضا مهندسي  8رأي كسب كرد ،سيد حسن طباطبائي  6رأي بهدست آورد جواد
داوري سه رأي را به خود اختصاص داد و حسن ميرزاآقابيك يك رأي بهدست آورد .به اين ترتيب رامين احمديطباطبائي براي مدت چهار سال
به رياست فدارسيون بسكتبال برگزيده شد.

انتقام از عراق پيش چشم تماشاچيان!
هنوز معلوم نيست كه در ادامه مسابقات انتخابي جامجهاني  2019آيا مهران حاتمي همچنان سرمربي خواهد
بود يا اينكه فرد ديگري به اين سمت برگزيده ميشود چون رئيس جديد فدراسيون بسكتبال ،دو روز قبل انتخاب
شد و بايد ديد كه نظر وي در مورد مربي تيمملي چه خواهد بود! موردي كه بعيد به نظر ميرسد تا به امروز قطعيت
پيدا كرده باشد اما بهرحال آنچه دلگرمكننده است ،اعتماد بازيكنان تيم ملي به كسب نتايج خوب در ادامه اين
مسابقات است تا جائيكه بهنام يخچالي بازيكن جوان شاخص كشورمان در گفتگو با سایت فيبا به اين مسئله اذعان
داشته است .بهنام كه فقط چند روز قبل از حضور در بازي اول تيمملي مقابل عراق بدليل مصدوميت از همراهي
تيم محروم شد به دليل تأثيرگزاريش در نتايج تيم ملي از سوي فيبا انتخاب شد تا در اين زمينه صحبت كند .در
گزارش فيبا با اشاره به اينكه بهنام يكي از قدرتمندترين بازيكنان ايراني با ميانگين امتيازي  16و  4/3ريباند و
 3/7پرتاب سه امتيازي موفق در بازيهاي كاپ آسياي لبنان بوده ،آمده است كه او به فكر انتقام از عراق است .بهنام
به سايت فيبا ميگويد« :ايران در اولين بازي مقابل عراق از نظر رواني آماده نبود و خوب كار نكرد و باخت اما در
بازي دوم به سبب ميزباني و حمايت تماشاگران در مقابل قطر پيروز شديم .حال منتظر بازي برگشت مقابل عراق
هستيم و ميخواهيم انتقام بگيريم .يخچالي ميافزايد« :ميدانيم كه شكست قزاقستان در خانه اين تيم سخت
است بخصوص كه فيلمي از بازيهاي اين تيم نديدهايم اما حتما با برنامه مقابل قزاقستان حاضر خواهيم شد از طرفي
آن موردي كه ديدار مقابل عراق را متمايز ميكند ميزباني ايران و حمايت تماشاچيان است .نسل قبل بسكتبال
اين شانس را نداشتند كه در مقابل چشم تماشاچيان خود به ميدان بروند اما ما اين شانس را داريم ،تا از حمايت
تماشاچيان خودي برخوردار شويم».
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رامين طباطبائي منتخب مجمع انتخاباتي فدراسيون بسكتبال با
اشاره به اين كه برند بسكتبال جذاب است و ميتواند جذب اسپانسر
كند ،گفت« :اولين كاري كه بايد در بسكتبال انجام شود ايجاد وفاق
و همدلي است تا بتوانيم از همه ظرفيتها و كارشناسان اين رشته
استفاده كنيم .ايجاد ساختاري منطبق با استاندارد فيبا ،اصالح
آئيننامهها ،آموزش مربيان و داوران ،تقويت ليگ برتر و ...از ديگر
برنامههاي ما خواهد بود و در بخش بانوان هم برنامههاي زيادي داريم
و بايد بتوانيم در چهار سال آينده خودمان را به جمع  6تيم برتر آسيا
برسانيم و نهايتاً هدف اصلي ،ارتقاي سطح تمام افرادي است كه در
بسكتبال فعاليت ميكنند».

