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رزمي

خیمنز :با زجر و سختی میتوان به موفقیت رسید

حضور س��رمربی کوبای��ی تیم ملی بوکس در ای��ران فرصتی دس��ت داد تا در کنار دیگر اصحاب رس��انه
گفتگویی با وی داش��ته باشیم این مربی کار بلد که با دقت به سئواالت خبرنگاران گوش می داد از همان ابتدا
نش��ان داد می داند برای چه به ایران آمده اس��ت وی با اش��اره به اینکه رمز موفقیت هر تیمی ،داشتن نظم و
تحمل زجر تمرینات سخت است گفت :بازی های آسیایی اندونزی و المپیک  2020توکیو اهداف اصلی من
و فدراسیون بوکس است و من برای یکی دو ماه به ایران نیامده ام.
باربارو فرناندز خیمنز مربی  57ساله کوبایی تصریح کرد 36 :سال است که در رشته بوکس فعالیت داشته
و تم��ام مقاطع و مدارک مربوط به آن را دارم.ضمن اینکه س��الیان زیاد نیز در کش��ورهای مختلف مربیگری
کرده ام.
وی با اش��اره به اینک��ه تیم ملی
اکوادور تحت هدایت او توانست برای
نخس��تین بار به مدال طالی قاره ای
دس��ت یابد اظهار داشت:همچنین
در کشورهای دیگری چون ونزوئال،
دومنیکن ،پاراگوئ��ه و اندونزی نیز
مربی بوده ام.
خیمنز با تاکید براینکه کوبا مهد
بوکس جهان اس��ت ،افزود :در مدت
دو روزی که کارم را در ایران ش��روع
کرده ام ،تمرینات مقدماتی را پشت
سر گذاش��تیم و برای آشنایی کامل
با ش��رایط ملی پوش��ان ای��ران نیاز
به زمان اس��ت.البته در مس��ابقات
آسیایی تایلند که آن زمان سرمربی تیم ملی اندونزی بودم از تیم ایران اطالعاتی کسب کردم.
وی در خصوص اینکه چرا پروسه حضورش در ایران به طول انجامید ،توضیح داد :مذاکرات کمی طوالنی
شد و باید از ایران اطالعات خوبی جمع آوری می کردم و در این راستا با «آسه بال» مربی نامدار بوکس کوبا که
سابقه فعالیت در ایران را داشت نیز مشورت انجام دادم.
این مربی در خصوص س��قف آرزوهای��ش در ایران ،گفت :کوبایی ها عادت دارن��د در تیم های مختلف به
موفقیت برس��ند و هر مربی آرزوی قهرمانی با تیمش را دارد.با این حال واقع بین هس��تم و باید تالش کنیم تا
به نتایج مثبتی دست یابیم.
وی در مورد همکاری با مربیان فعلی کادر فنی تیم ایران ،گفت :آنها همکارانم هس��تند و به ایران آمده ام تا
تجربیاتم را در اختیار بوکسورها و مربیان قرار دهم.

خیمن��ز در خصوص نیاز بوکس ایران به جوانگرایی ،تصریح کرد :جوانگرایی کار س��اده ای نیس��ت و باید
جوانگرایی به تدریج انجام ش��ود و نمی توان طی یک پروسه زمانی چند ماهه به موفقیت رسید سرلوحه من
نظم و تمرینات سخت و سنگین است و برای موفقیت باید تالش کرد.
وی در مورد اهداف کالن تیم ملی ایران ،گفت :باید آنقدر کار کنیم و برنامه خوبی داش��ته باشیم تا در بازی
های آسیایی و المپیک آینده تیم خوبی باشیم .سیستم مدرنی طراحی خواهیم تا تمامی بوکسورها در آن به
راحتی سطح خود را باال برند و بتوانند در برابر حریفان حرفی برای گفتن داشته باشند.
خیمنز در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا احسان روزبهانی بوکسور ناکام کش��ورمان در المپیک ریو
در برنامه های��ش جایی دارد؟ گفت:
اصال ایش��ان را نمی شناس��م.زمان
هم��ه چی��ز را تغییر می ده��د و اگر
ورزشکاری در گذشته آمادگی ایده
آلی داش��ته ،دلیلی نیست تا اکنون
هم خوب باشد .برای من نظم از همه
چیز مهمتر اس��ت و بوکسورها نمی
توانند واقعیت را فراموش کنند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ب��رای کمک
ب��ه بوک��س ای��ران آم��اده اس��ت ،افزود:
بوکس��ورهای ایران باید از فکر و حرکات پا
به خوبی استفاده کنند تا در رینگ عملکرد
بهتری داشته باشند و باید بر روی این نقطه
ضعف آنها کار کنم و در واقع با نظم و تحمل
زجر و سختی می توان به موفقیت رسید.
در ادامه روح اله حس��ینی نایب رئیس فدراس��یون بوکس و مدیر تیم های ملی در خصوص تعداد مربیان
زیاد در کادر فنی ،گفت :در تمامی تیم ها برای هر  5بوکسور یک مربی نیاز است و در کشوری چون قزاقستان
که توان باالیی دارد ،بوکسورها با مربیان اختصاصی خود در اردو حاضر می شوند.
وی در خصوص اختیارات س��رمربی کوبایی ،گفت :او اختیار تام دارد و پس از مدتی که ش��ناخت خوبی از
مربیان ایرانی حاضر در کادر فنی پیدا کرد ،می تواند تغییرات ایجاد کند.
حس��ینی گفت :از خیمنز خواس��ته ایم تا در تیم ه��ای پایه نیز نظرات فنی خود را ارائ��ه کند و حتی برای
مربیان داخلی کالس مربیگری برگزار کند.
وی افزود :اکنون از مربیان جوانی چون علی مظاهری که سابقه قهرمانی زیادی دارد در کادر فنی بهره می
بریم و از مربی کوبایی توقع نداریم تا معجره کند.

کاراته بدنبال رئیس و موفقیت در بازیهای کشورهای اسالمی
مجمع انتخابی کاراته در حالی قرار اس��ت فردا برگزار ش��ود که تا ش��روع بازیهای کشورهای
اس�لامی زمانی باقی نمانده و رئیس جدید باید به فکر حضور قدرتمندانه این رشته رزمی در باکو
باش��د.کاراته که این روزها در کنار رشته های المپیکی س��ری در میان سرها پیدا کرده خوب می
داند چشم بر هم بزنید بازیهای المپیک  2020توکیو آغاز می شود و نباید برای حضور قدرتمندانه
در این میدان مهم زمان از دست بدهد به همین منظور مسئوالن فعلی فدراسیون تهران و گیالن
را میزبان برکزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی کردند تا رئیس جدید وقتی بر کرس��ی ریاست این
فدراسیون تکیه زد برنامه خودش را اجرا کند.
این پیکارهای انتخابی به منظور حضور تیم ایران در بازی های کشورهای اسالمی (جمهوری
آذربایجان) و قهرمانی آس��یا (قزاقستان) برگزار می شود وقرار اس��ت رقابت های کاتا (انفرادی و
تیمی) بانوان روز  17بهمن ماه و مبارزات کومیته طی روزهای  18تا  21بهمن ماه در سالن شهید
کبکانیان تهران انجام خواهد شد.
همچنین مسابقات بخش مردان در کاتا (انفرادی و تیمی) و کومیته وزن منهای  55کیلوگرم
روز سهشنبه 19بهمن ماه و س��ایر اوزان کومیته روز چهارشنبه و پنجشنبه  20و  21بهمن ماه به
میزبانی هیات کاراته گیالن برگزار خواهد شد.
اوزان کومیت��ه انفرادی ،در بخش بانوان منه��ای  68 ،61 ،55 ،50و به اضافه  68کیلوگرم و در
بخش مردان اوزان منهای  84 ،75 ،67 ،60 ،55و به اضافه  84کیلوگرم است.
این مسابقات در حالی برگزار خواهد ش��د که قرارداد کادر فنی تیم های ملی کاراته ایران پس
از مسابقات جهانی اتریش به پایان رس��یده و هنوز از سوی فدراسیون تمدید نشده است و معلوم
نیست آیا باز هم شهرام هروی هدایت تیم ملی بزرگساالن را بر عهده خواهد داشت یا رئیس جدید
بدنبال نفرات جدید اس��ت بخصوص که هرچند تیم ملی مردان ایران نتایج درخشانی در جهانی
اتریش کس��ب کرد ،اما در بخش بانوان نمایندگان کش��ورمان به توفیق چندانی نرسیدند و قطعا
شاهد تغییر و تحواتی در کادر فنی بانوان نیز خواهیم بود.
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