بسکتبال

قاسم کیانی

آغاز رقابتهاي انتخابي جام جهاني به شيوه جديد!

پروسهاي دوساله براي صعود!

كه در همين شرايط هم قطعاً بايد پيروز اين ميدانها باشيم آن
هم به خاطر اختالف سطح بسكتبال ايران با حريفان و همچنين
مهرههاي شاخص در تمامي پستها.

بازيهاي روانتر بعدي!

به اين ترتيب شكي نيست كه بازيهاي سوم و چهارم مليپوشان
كشورمان كه به فاصله حدود دو ماه ديگر برگزار ميشود به مراتب
راحتتر از دو بازي اول خواهد بود آن هم به سبب موجود بودن
فرصت بيشتر براي آمادگي از يك طرف و به آمادگي بيشتر رسيدن
مليپوشان در جريان ليگ از طرف ديگر .البته نبايد از نظر دور داشت
كه مسابقه دوم ايران مقابل قطر در تهران هم قاعدتاً حساسيت
بازي اول مقابل عراق را نخواهد داشت چون اوالً سالهاست كه قطر
تيمهاي قدرتمندي را در بسكتبال به مسابقات اعزام نكرده و از طرفي
ميزباني ايران كمك خواهد كرد تا مليپوشان كشورمان با خيالي
آسودهتر در ميدان حاضر شوند.
به اين ترتيب هرچه كه مسابقات مرحله مقدماتي به پايان نزديكتر
ميشود قاعدتاً تيم ايران به هماهنگيهاي بيشتري خواهد رسيد كه
كار را براي مراحل بعدي آسانتر ميكند.

صعودكنندگان نهايي به جهاني 2019

دوشنبه اين هفته يعني امروز دور رفت ليگ برتر به پايان ميرسد و
از روز پنجشنبه اردوي آمادگي تيم ملي جهت حضور در مسابقات
انتخابي جام جهاني آغاز خواهد شد .اردويي با حضور  23بازيكن
عمدتاً جوان جهت شركت در مسابقات مقدماتي جام جهاني 2019
كه به شيوهاي جديد از امسال برگزار ميشود.
 23بازيكن دعوت شده روز پنجشنبه خود را به سرپرست تيم معرفي
كرده و خيلي زود از روز جمعه تمرينات را آغاز ميكنند چرا كه
زمان زيادي تا اولين بازي در اين مرحله باقي نمانده است .شاگردان
مهران حاتمي سوم آذرماه در اردن ،مهمان تيم ملي عراق هستند
كه عراقيها با توجه به شرايط موجود در كشورشان ترجيح دادهاند
ميزبانيهايشان در اردن باشد.
مليپوشان كشورمان بالفاصله پس از بازي اول به خانه باز ميگردند
تا روز ششم آذرماه ميزبان قطر باشند .تيم كشورمان با تيمهاي
قطر ،عراق و قزاقستان در مرحله مقدماتي همگروه است به اين
ترتيب پس از بازيهاي اول و دوم ،آخر بهمن ماه مهمان قزاقستان
خواهد بود و سوم اسفند ماه هم عراق به ايران ميآيد تا بازي برگشت
خود را انجام دهد .در اين مرحله مسابقات بهصورت رفت و برگشت
انجام ميشود كه بقيه بازيهاي اين مرحله ،در سال آينده برگزار
خواهد شد.

يك هفته و  23بازيكن؟!

به اين ترتيب مهران حاتمي حداكثر زماني كه براي آمادگي تيم دارد
حدود يك هفته خواهد بود .فرصت كوتاهي كه شايد دعوت از 23
بازيكن در اين مقطع چندان منطقي به نظر نميرسد .سرمربي تيم
ملي در اين مدت كوتاه هم بايد بتواند چند روز را براي آزمودن همه
بازيكنان در نظر بگيرد و هم پس از انتخاب نفرات نهايي ،تمرينات
الزم را براي به هماهنگي رساندن آنان طراحي كند .اما آيا بواقع براي
همه اين موارد يك هفته زمان كافي است؟ آيا بهتر نبود تعداد كمتري
از بازيكنان شناخته شدهتر به اردوي تيم ملي در اين مقطع دعوت
ميشدند و بيشتر زمان يك هفتهاي به آماده كردن آنان اختصاص
مييافت تا اينكه صرف شناسايي عدهاي ديگر بشود؟
قاعدتاً پس از انجام دو بازي اول يعني مقابل عراق و قطر ،همزمان
براي دعوت از بازيكنان بيشتر وجود داشت و هم بازيكنان در جريان
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ليگ در مرحله در برگشت بهتر قابليتهاي خود را نشان ميدادند و
حاتمي ابتكار عمل بيشتري براي افراد حائز شرايط حضور در اردو
بهدست ميآورد! اما هرچه كه باشد او سرمربي تيم است و صالح كار
خود را بهتر ميداند!

همان تيم مقتدر جام ملتها؟

تيم كشورمان با شرايطي كه در سطور باال آمد راهي اردن
ميشود تا مقابل عراق قرار گيرد و پس از آن هم در تهران قطر
را به فاصله سه روز پيشرو خواهد داشت .حال اين سئوال
پيش ميآيد كه آيا تيم ايران در اين مسابقات و البته در دو
ديدار بعدي خود مقابل قزاقستان و عراق ،همان تيم مقتدر
جام ملتهاي آسيا كه موفق به كسب عنوان نايبقهرماني شد،
خواهد بود؟ شايد برخي اعتقاد داشته باشند كه مليپوشان
كشورمان در هر شرايطي قادر هستند حريفان آسيايي را با
قدرت كامل از پيش رو بردارند بخصوص حريفاني چون عراق،
قطر و قزاقستان را اما واقعيت اين است كه انتظار پيروزي تيم
ملي ايران بر چنين تيمهايي كه قدر تهاي تراز اول آسيا به
حساب نميآيند در هر شرايطي انتظاري غيرمنطقي نيست
اما صحبت بر سر مقتدرانه بودن يا نبودن چنين پيروز يهايي
است.
نبايد از نظر دور داشت كه تيم ايران در اين مسابقات حامد حدادي
ستاره بي چون و چراي آسیا را در اختيار نخواهد داشت چون او
هماكنون در ليگ چين مشغول بازي است .مهرهاي بسيار ارزشمند
كه در حال حاضر هيچ بازيكني در اين پست تعيينكننده به حامد
حدادي نزديك هم نيست تا بتواند جاي خالي او را پوشش دهد.
از طرف ديگر با توجه به جوانتر شدن تيم و احتماالً پيوستن
بازيكني مثل آرون گراميپور به تيم ملي در پست حامد حدادي يا
كيوان رياعي جوان ،هماهنگي ساير بازيكنان كه به بازي با حدادي
عادت كردهاند به اين بازيكنان کمی زمان براست و قاعدتاً نبايد
انتظار داشت كه اين اتفاق به طور كامل طي يك هفته رخ بدهد.
هماهنگي ساير بازيكنان با يكديگر هم در زمان يك هفتهاي كار
چندان آساني نيست بنابراين نميتوان انتظار داشت كه تيم اعزامي
به اردن همان تيم مقتدر اعزامي به جام ملتهاي آسيا باشد هرچند

در شيوه جديد مسابقات انتخابي جامجهاني  16 ،2019تيم برتر آسيا
در چهار گروه چهار تيمي به صورت رفت و برگشت بازي ميكنند كه
نهايتاً سه تيم از هر گروه به مرحله بعد صعود كرده و تيم چهارم حذف
ميشود .به اين ترتيب هر سه تيم از دو گروه نزديك در يك گروه قرار
ميگيرند و دو گروه شش تيمي تشكيل ميشود كه باز هم به صورت
رفت و برگشت بازي ميكنند تا در پايان تيمهاي اول تا سوم هرگروه
به اضافه بهترين تيم چهارم جواز حضور در مسابقات جامجهاني
 2019را به دست آورند.
در مسابقات جامجهاني  2019براي اولينبار  32تيم حضور خواهند
داشت كه بهترين تيم آسيايي از اين رقابتها به المپيك 2020
توكيو راه پيدا ميكند و دو تيم برتر ديگر آسيا در اين رقابتها بايد
در مسابقات انتخابي المپيك شركت كنند كه در سه گروه برگزار
ميشود و نهايتاً تيمهاي اول اين سه گروه نيز به جمع المپيكيهاي
بپيوندند .اتفاقي كه با حضور تيمهاي قدرتمند اروپايي و آمريكايي،
براي آسياييها بسيار سخت خواهد بود.
طبيعي است در چنين شرايطي ،آسياييها باید تمام تالش خود را
داشته باشند كه عالوه بر باال بردن قابليتهاي خود طي مسابقات
انتخابي جام جهاني تا سال  2019در مسابقات جهاني ،بهترين
جايگاه ممكن را كسب كنند تا كارشان به اگر و ا ّماهاي بعدي نكشد.
هرچند كه حضور استراليا در قاره آسيا شرايط را براي تمام مدعيان
پيش از اين قاره كهن بسيار دشوار كرده است!

حدادي عامل اتحاد!

به اين ترتيب اگر چه شايد بسكتبال ايران مراحل ابتدايي مسابقات
انتخابي جام جهاني را بتواند بدون حضور حامد حدادي طي كند
اما قطعا در مسابقات نهايي به او احتياج مبرمي خواهد داشت.
اين نياز فقط به مسابقات جهاني  2019كه قطعا تيم ايران يكي از
صعودكنندگان به آن در پروسه جديد خواهد بود ،ختم نميشود
بلكه حدادي بايد در مسابقات پاياني انتخابي همراه تيم ملي باشد تا
اوال صعود به مسابقات جهاني راحتتر شود و ثانيا نقطه اتكايي براي
ساير بازيكنان باشد.
حامد حدادي در مسابقات جام ملتهاي آسيايي اخير نشان داد
كاپيتاني شايسته ،بيحاشيه و مهربان است كه تمامي بازيكنان
قلبا او را قبول دارند و باعث اتحاد و يكپارچگي تيم در هر شرايطي
است .حامد عامل نزديك كردن بازيكنان به يكديگر است همان مورد
بينظيري كه در مسابقات جام ملتهاي آسيا اتفاق افتاد و منجر
به كسب نتيجهاي قابل قبول شد يعني فقط يك شكست مقابل
استرالياي قدرتمند چهارم المپيك ريو!
به اين ترتيب بايد از هم اكنون برنامهريزي تيم ملي به صورتي طراحي
شود كه حامد براي بازيهاي مهم پاياني انتخابي المپيك بتواند در
كنار ساير مليپوشان قرار بگيرد.

