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مربی تیم ملی بوکس:برای موفقیت زمان الزم است

مربی کوبایی تیم ملی بوکس از هم��ان ابتدای آغاز به کار تمرینات
تیم ملی ضمن تاکید بر نظم تیمی و تغییر ساعات تمرینات بوکسورها
نشان داد قرار نیس��ت به کس��ی در تیم ملی باج بدهد او که بنا بر گفته
خودش قبل از آمدن به ایران با آس��ه بال س��رمربی سالهای نه چندان
دور تی��م ملی ایران مش��ورت کرده بود بخوبی م��ی داند چگونه برخی
هشدارهای سرمربی هموطن خود را در خصوص نظم پذیر نبودن تیم
ملی را آویزه گوش خ��ود کند و در همان اول با رد برخی پیش��نهادات
کمک های ایرانی خود،ثابت کرد حرف اول و آخر تیم ملی را او می زند.
مشتزنان کشورمان که به تنبلی و در رفتن از تمرینات شهره خاص
و عامند حال با دیدن یک سرمربی حرفه ای باالی سر خود،ماست ها را
کیس��ه کرده و خوب می دانند اگر تمرین نکنند قطعا از سوی این مربی
کم حرف خط خواهند خورد به همین منظور بس��راغ علیرضا اس��تکی
مربی سابق تیم ملی رفتیم تا بدانیم وی نظرش در این باره چیست.
مربی تیم ملی بوکس بزرگس��االن ایران با تاکید بر اینکه منافع ملی
بر همه چی��ز ارجحیت دارد ،گفت :مربیان ایرانی حاضر در کادر فنی به
سرمربی کوبایی کمک خواهند کرد تا تیم قدرتمندی را برای حضور در
رویدادهای مهم آماده کنیم.

علیرضا استکی که سال ها تجربه حضور در کادر فنی تیم ملی ایران
را دارد در خص��وص حضور فرناندز خیمنز کوبایی به عنوان س��رمربی
جدی��د تیم ملی ایران ،عنوان کرد :باید به ای��ن مربی زمان داد تا برنامه
ری��زی خود را انجام داده و تاکتیک های م��ورد نظر را در تیم ایران اجرا
کند کوبا مربیان خوبی در این رشته دارد مربیانی که تمرینات سخت و
طاقت فرسا سرلوحه کارشان است.
وی با تاکید ب��ر اینکه به موفقیت تیم ملی ای��ران امید زیادی دارم،
گفت :در اکثر رش��ته ها ،مربی خارجی همواره مورد حمایت بیشتری
نس��بت به مربیان داخلی اس��ت و برای رس��یدن به اهدافش حواشی
چندانی ندارد.
استکی با اش��اره به اینکه مربیان ایرانی کادر فنی مشکلی با حضور
س��رمربی خارجی ندارند ،کفت :همه ما به منافع تیم ملی می اندیشیم
و به این س��رمربی کوبایی با تمام توان کمک می کنیم هر چه باشد وی
تجاربش از ما بیش��تر است و از کشوی آمده است که مهد بوکس جهان
است و خیمنز می تواند با اجرایی شدن برنامه هایش ،تیم ایران را برای
رقابت های آینده به شرایط ایده آلی برساند.
استکی در خصوص ادامه روند جوانگرایی در تیم ملی ایران ،توضیح

داد :جوانگرایی زمان می خواهد و برخی بوکسورها سرمایه ملی هستند
که نمی توان به راحتی از کنار آنان گذش��ت .با این حال باید برای بازی
های آس��یایی اندونزی که هدف اصلی ورزش کشور است ،ملی پوشان
جوان و مستعدی را آماده کنیم تا ببینیم چه در چنته داریم.
وی اف��زود :در ای��ن مس��یر مس��ئوالن ورزش
و فدراس��یون نباید یک مربی را به خاطر نتایج مقطعی تحت فشار قرار
دهند این مربی برای نتیجه گرفتن نیاز به زمان دارد و حداقل دو س��ال
وقت الزم اس��ت تا ببینیم این مربی چگونه عمل کرده اس��ت به همین
دلیل از بوکس در بازیهای کش��ورهای اس�لامی نبای��د انتظار معجزه
داشت.
اس��تکی که هدایت امیرعلی اکبری را در مسابقات  MMAرینگی
به عهده داش��ت ،در خص��وص نایب قهرمان��ی نماینده ای��ران در این
مس��ابقات ،گفت :وی نمایش بسیار خوبی داش��ت و در دیدار نهایی با
وجود مصدومیت ،مغلوب تجربه حریف اهل کرواسی شد.
وی تاکی��د کرد :حضور در کم��پ تمرینی و این مس��ابقات بزرگ،
تجربه گرانبهایی بود که توانستیم توان خود را نشان داده تا در آینده به
نتایج بهتری دست یابیم.

اولی ها را از دست دادیم

نتایج نه چندان خوب تکواندو کاران در بازیهای المپیک ریو و همچنین گرند پری آذربایجان و غیبت خدابخشی
در این رقابتها باعث ش��د تا در آخرین رنکینگ اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی فعال فرزان عاشور زاده و مهدی
خدابخشی س��کوی اولی را از دست بدهند چرا که در آخرین رنکینگ اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی ،آرمین
هادی پور در رده پنجم وزن منهای  54کیلوگرم،فرزان عاش��ورزاده که تا پیش از المپیک نفر اول وزنش بود در رده
دوم وزن منهای  58کیلوگرم ،ابوالفضل یعقوبی در رده دهم وزن منهای ،63بهنام اس��بقی در رده ششم وزن منهای
 68و مسعود حجی زواره در رده سوم وزن منهای  74کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.
همچنین مهدی خدابخشی که بعد از المپیک دیگری خبری از او نشد در رده پنجم وزن منهای  80قرار گرفته و
سجاد مردانی هم در رتبه سوم وزن به اضافه  87کیلوگرم ایستاده است.
در گروه زن��ان هم کیمیا علیزاده دارن��ده مدال برنز بازی ه��ای المپیک  2016در رده هش��تم وزن منهای 57
کیلوگرم قرار گرفته اس��ت البته به این موضوع اشاره کنیم که فرزان عاشورزاده ،مهدی خدابخشی و کیمیا علیزاده
که از س��ال  2017میالدی در یک وزن باالتر از وزن المپیکی خودشان حضور خواهند داشت که اوزان جدید در ماه
ژانویه جمع آوری ش��ده و از ماه فوریه اعمال خواهد شد تا ببینیم آنها در وزن جدید چه رتبه ای را به خود اختصاص
خواهند داد.
فدراس��یون تکواندو که بعد از استعفای مقانلو هنوز سرمربی جدید تیم ملی بزرگساالن را معرفی نکرده است اگر
چه گزینه های متعددی در اختیار دارد ولی با توجه به حساس��یت امر می بایس��ت نهایت دقت خود را برای انتخاب
نف��رات جدید کادر فنی ب��کار ببرد.تیم ملی تکواندو مردان که از نظر روحی بع��د از ناکامی در المپیک و جام جهانی
باکو بدترین دوران س��الهای اخیر خود را پشت س��ر می گذارد قطعا می تواند با کمی آرامش این دوران تلخ را پشت
س��ر بگذارد البته به ش��رط آنکه بتواند از نظر روحی خود را ریکاوری کرده و ضم��ن تغییر در تفکرات تیمی حاکم بر
تمرینات و مسابقات خود را بار دیگر بازیابد و به روزهای اوج گذشته باز گردد.
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