بسكتبال

قاسم کیانی

عدم برتري محسوس ايتاليا!

جوانان به نتايج خوب مسابقات جهاني ،اميدوار شدند

آنگوال و ايتاليا دور از دسترس نيستند!
مقايسه غلط با عقبه حريفان!

تيم ملي بسكتبال ايران با تيمهاي ايالت متحده آمريكا ،مدافع
قهرماني جوانان جهان ،ايتاليا تيم سوم اروپا و آنگوال قهرمان آفريقا
همگروه شد .گروهي كه اگر چه نام آمريكا آنرا سخت مينماياند اما با
گذري بر عملكرد تيمهاي ايران در چهار دوره گذشته و حضورش در
اين مسابقات و همچنين گذري به بسكتبال آنگوال و ايتاليا بخصوص
در ردههاي پايه ،شرايطي اميدوار کننده را براي پيروزي بر اين دو
تيم ،بوجود ميآورد .اگر چه عموماً عادت شده كه در مسابقات جهاني
جوانان به اشتباه عقبه بسكتبال بزرگساالن كشورهاي صعود كرده به
اين رقابتها با توان تيمهاي جوانان كشورمان مقايسه شود اما واقعيت
اين نيست و تيمهاي اعزامي ایران به اين مسابقات بخصوص در يكي
دو دوره عالوه بر آنكه از قدرتي به مراتب بيشتر از تيمهاي گذشته
برخوردار بودند و تركيبشان نيز كاملتر بود به همان نسبت هم برخي
از تيمهاي حاضر در اين رقابتها بدليل شرايط مشابه ،از نظر فني
فاصله زيادي با تيم ايران نداشتهاند و با برخي هم ايران همتراز بوده
است .نمونه اين مسابقات ،رقابتهاي جهاني  2013جمهوري چك
بود كه تيم كشورمان در دو بازي آرژانتين را شكست داد و تقابلش با
تيمهاي نظير اسپانيا و برزيل هم بسيار نزديك دنبال شد و با اختالفي
اندك شكست خورد .اتفاقي كه انتظار ميرفت ،در تيم اعزامي به
مسابقات جوانان جهان در يونان  2015نيز ارتقاء يابد اما بنابه داليلي
كه مهمترين آن بزرگتر از حد جلوه دادن حريفان از سوي دست
اندركاران تيم قبل از شركت در مسابقات بود ـ يعني همان موردي
كه به آن اشاره شد در مورد قياس عقبه حريفان با توانهاي جوانان
ايرانـ باعث شد تيم ايران از پيش باخته به مسابقات قدم بگذارد و
نتواند در حد تيم  2013هم ظاهر شود.

بيشتر تيمها كامل نيستند!

از جمله شرايط ديگري كه عمدتاً كادر فني تيمهاي ايران مطرح
ميكنند كاملتر بودن حريفان از نظر تركيب بخصوص در پست
پنج است که اين ماجرا در مورد تمامي تيمها صدق نميكند
و هميشه برخي از اين تيمها بازيكن پست پنج ندارند و بازيكنان
پست چهار وظيفه پست پنج را بدوش ميكشند مثل همان اتفاقي
كه در « »NBAميافتد و از  30تيم شركتكننده كمتر از  50درصد
بازيكن شش دانگ پست پنج دارند!
گذشته از موارد مطروحه در سطور باال كه نشان ميدهد فاصله
تيمهاي ايراني آنچنان هم كه ادعا ميشود با حريفان جهاني زياد
نيست گذري به قابلیت های تيمهاي آنگوال و ايتاليا نيز مويد اين ادعا
ميشود كه اين تيمها قابل دسترسي هستند و هرچند كه نامهايشان
در ابتدا غلط انداز و شايد هم هراس آور باشد!

بسكتبال غير منطقي آنگوال!

شاخصترين ويژگي آنگوالييها چابكي ،سرعت ،عكس العمل و
جهشاي آنان است درحاليكه نه در مهارتهاي فردي برتري محسوسي
نسبت به بازيكنان ايران دارند و نه در كارهاي تاكتيكي يا گروهي.
اتفاقاً در اين مورد اخير يعني كارهاي گروهي بسيار ضعيف و عموماً
كند ذهن عمل ميكنند تا جائيكه در پارهاي موارد اشتباهات آنان
بدليل ارائه يك بازي غير منطقي به مراتب بيشتر از تيمهاي ايراني
است .به عبارت ديگر بسكتبال ايران به مراتب منطقي از آنگوالييها
در رده جوانان است تا جائيكه بيشتر به مهارتهاي فردي متكي
هستند و وقتي هم كه دستشان رو ميشود قدرت تصميمگيريهاي
درست را براي عوض كردن شرايط ندارند.

نوجوانان ايران قهرمان بسكتبال دهه مبارك فجر!

از آنگوال كه بگذريم ،گذري بر سوابق حضور ايتاليا در مسابقات
جوانان جهان نسبت به ساير اروپاييها و همچنين واقعيتهاي
موجود در بسكتبال ايتاليا نيز اين نويد را ميدهد كه اين تيم هم
قابل دسترسي خواهد بود .نگارنده به ياد دارم در زمانيكه مربيگري
تيم جوانان ايران در سال  2012را بر عهده داشتم زمانيكه به دعوت
ايتاليا به معتبرترين تورنمنت چهار جانبه اين كشور اعزام شديم
درحالي فقط با شش اختالف مقابل اين تيم در خاك ايتاليا شكست
خورديم كه اگر سجاد مشايخي در پنج دقيقه پاياني مصدوم نميشد
حتي ميتوانستيم برنده باشيم چرا كه از ابتدا بازي با اختالف يكي دو
امتياز دنبال ميشد! پس از آن هم كه اوكراين قدرتمند را شكست
داديم و البته سوئد را.
بنابراين مشخص ميشود كه ايتاليا در رده جوانان نه به جهت مهره
و نه به جهت بسكتبال برتري كامل و محسوسي به بسكتبال ايران
ندارد و غولي مثل آمريكا ،ليتواني و كانادا و استراليا و ...نيست!

اولويت برطرف كردن نقصهاي پايهاي!

اما همه اين موارد گفته شد تا بر يك نكته تاكيد شود كه اين فاصله کم
با اين دو حریف و يا شايد هم كه بدون فاصله نسبت به آنان بر مبناي
پتانسيلها و استعدادهاي تيم ملي جوانان است به شرط اينكه تا
مدت باقيمانده تا مسابقات جوانان مصر در سال آينده تمام تالش
خود را به كار گيرد و در اردوهاي تداركاتي ابتدا نقصهاي اصولي
بسكتبال در تقابل با شرايط مختلف بازي از قبيل مواجهه با دفاع
پرس تمام زمين و يا حركت صحيح در موقعيتهاي تعريف شده براي
هر بازيكن در زمين مسابقه و آگاهي از آرايش در زمين بر مبناي دفاع و
حمله حريف را كه در مسابقات جوانان آسيا از خود بروز داد را بر طرف
كند و سپس با حضور در مسابقات تداركاتي به تكامل الزم برسد .در غير
اينصورت بازيهاي تداركاتي ،تاثير الزمرانخواهدداشت.
شايان ذكر است در مسابقات جوانان جهان كه سال آينده در مصر
برگزار ميشود تيمهاي نيوزلند ،كره و فرانسه به همراه يك تيم ديگر
به غير از برزيل كه تعليق است در گروه  Aقرار دارند ،تيمهاي آلمان،
مصر ،پورتوريكو و ليتواني در گروه  Bجاي گرفتهاند و كانادا ،ژاپن،
استراليا و مالي هم در گروه  Cرقابتها مرحله مقدماتي را برگزار
خواهند كرد و ايران نيز با ساير حريفان در گروه  Dقرار دارد .در
اين مسابقات نتايج دور مقدماتي تا قبل از مرحله نهايي هميشه به
حساب ميآيد و چنانچه ملي پوشان كشورمان بتوانند آنگوال و ايتاليا
را در دور اول شكست دهند درصد حضور آنان در بين  8تيم پاياني
بسيار قوت ميگيرد.

در مسابقات بينالمللي كه به مناسبت دهه مبارك فجر در سراب برگزار شد تيم نوجوانان كشورمان به قهرماني رسيد .در اين دوره از مسابقات شش تيم حضور داشتند .عالوه بر تيم
نوجوانان ايران ،تيمهاي جمهوري آذربايجان ،تاكستان ،جوانان آذربايجان شرقي ،آتاالر سراب و عراق هم حضور داشتند كه بصورت دورههاي با يكديگر رقابت كردند و نهايت ًا نوجوانان
ايران قهرمان شد و تيمهاي جمهوري آذربايجان و تاكستان هم دوم و سوم شدند.
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