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چندان نام ونشانی در میان مربیان زن والیبال ایران نداشت را به
عنوان سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران برای این دوره از رقابت
های قهرمانی آسیا درک کنیم.
برای سرپرست نایب رییسی بانوانی که اعتقادش به مردان بیش از
زنان است ،مشورت دادن به سرپرست فدراسیون برای انتخاب
سرمربی که مطیع و اصطالحا حرف گوش کن باشد ،طبیعی است
اما دیدیم که اگر زمان الزم برای آمادگی نباشد و کارها بدون برنامه،
باعجله و صرفا برای گرفتن نتیجه مقطعی باشد از دست آقایان هم
معجزه ای ساخته نیست.
گفته می شود؛ بعد از عدم تمدید قرارداد فدراسیون والیبال با مایدا
رایزنی برای کادر فنی تیم ملی بزرگساالن در دستور کار نایبرئیس
بانوان فدراسیون والیبال قرار گرفت .با چند مربی سرشناس در بخش
مردان نیز مذاکراتی انجام شد تا به عنوان مشاور اما در واقع هدایت
کننده اصلی در کنار تیم باشند ،اما مبلغ قراردادها پایین بود تا باالخره
بعد از مذاکره با گزینههای مختلف ،مصطفی شجاعی قبول کرد و باز
هم نتیجه همانی بود که بود و شاید اگر بخواهیم با بدجنسی گروه
سخت و رویارویی اولیه با چین تایپه را نادیده بگیرم؛ با کسب نهمی
بعد از  4دوره هشتمی ،حتی بدتر!

هشتمان گرو  9شد!

سرانجام تیم ملی والیبال زنان ایران با کسب رده نهم ،نوزدهمین دوره
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا را به پایان برد.
پس از آنکه چین تایپه و تایلند با صعود از گروه مقدماتی ،تیم ایران را
پشت دیوار هشتمی گذاشتند در نخستین بازی مرحله بعد در یک
بازی نزدیک ،مغلوب استرالیا شدیم.
در ادامه در دیدار مقابل هنگ کنگ سه بر یک و با نتایج (،۲۵-۲۱
 )۱۵-۲۵ ،۱۸-۲۵ ،۱۹-۲۵به پیروزی رسیدیم و در آخرین دیدار
خود برای کسب عنوان نهمی ،مقابل برنده مسابقه استرالیا و نیوزیلند
که استرالیا بود ،قرار گرفتیم تا گرچه مسابقات را با یک برد تلخ قابل
پیش بینی شروع کردیم اما مانیل را با برد ،ترک کنیم.
به این ترتیب ،آخرین مسابقه تیم ملی والیبال زنان ایران با نتیجه 3
بر  2و با امتیازهای  19بر  25 ،25بر  20 ،18بر  25 ،25بر  22و  15بر
 10با پیروزی به پایان رسید ،گرچه کسب عنوان نهم با توجه به  4دوره
متوالی هشتمی پیروزی محسوب نمی شود.
مائده برهانی ،مهسا صابری ،مهدیه خواجه کالیی ،نگار کیانی ،سودابه
باقرپور ،مینا روستا ،فرانک بابلیان ترکیب نخست تیم ملی ایران را
در ست اول آخرین مسابقه تشکیل می دادند.این ست را تیم ایران
از دست داد.
در ست دوم استرالیا را پشت سر گذاشتیم اما باز در ست سوم مشکل
دریافت های ما استرالیا را جلو انداخت تا بردند.

ست چهارم دریافت هایمان بهترشد تا بازی به ست پنجم کشیده
شود.در ست حساس پنجم سرویس های هدف دار و دریافت های
خوب باعث پیروزی و کسب عنوان نهمی شد.

آقایان هم شق القمر نکردند

مصطفی شجاعی ،مشاور فنی تیم ملی والیبال زنان ایران پس از
پیروزی سه بر دو مقابل استرالیا گفت :باید تکرار کنم که تیم ایران
کمتر از دو ماه زمان برای آماده شدن داشت و فقط چند بازی تدارکاتی
مقابل ویتنام داشتیم که این برای تیم کافی نبود .به همین دلیل
هزینه این موضوع را با چند شکست در این مسابقات دادیم که البته از
این بابت هم ناراحت نیستیم چون از این تورنمنت درس های بسیار
زیادی گرفتیم و در مقابل تیم های بسیار بزرگ شکست خوردیم.
استرالیا تیم خوبی بود که در بازی قبلی مقابل آنها باختیم اما با
آنالیز بسیار خوب در بازی دوم به بهترین ترکیب ممکن رسیدیم و با
امیدواری راهی مسابقات انتخابی قهرمانی جهان تایلند می شویم.
شجاعی در موافقت با جوانگرایی گفت :از جوانگرایی که برای تیم
کردیم راضی هستیم و می خواهیم این مسیر را هم ادامه دهیم .برای
مسابقات آینده باید چند بازیکن جوان دیگر به تیم تزریق کنیم تا در
دوره های بعدی مسابقات بتوانیم در جمع هشت تیم برتر رقابت ها
قرار بگیریم ! ودر نهایت و در آینده در جمع چهار تیم برتر آسیا باشیم.
واقعیتی است که اکنون می توانیم دلیل انتخاب اکرم قهرمانی که

فوتسال در تدارک قهرمانی

پنجمین دوره بازیهای داخل سالن آسیا به میزبانی ترکمنستان از  26شهریورماه آغاز خواهد شد .در این دوره از
بازیها عالوه بر  45کشور آسیایی 17 ،کشور نیز از اقیانوسیه شرکت میکنند.
کاروان ورزشی ایران نیز قرار است در این دوره با  214ورزشکار شرکت کند .در رشته فوتسال بانوان  9تیم اعالم
آمادگی کردهاند که در  3گروه  3تیمی با هم رقابت میکنند .البته هنوز گروه بندی تیمها اعالم نشده است .کشورهای
ترکمنستان  ،چین ،هنگ کنگ ،اندونزی ،ایران ،ژاپن ،فلسطین ،تایلند ،ویتنام  9تیم حاضر در این رقابتها هستند.
در دوره گذشته این بازیها که در سال  2013در اینچئون برگزار شد ،تیم ملی فوتسال بانوان ایران با شکست مقابل
ژاپن عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد .تمرینات تیم ملی ایران در حال حاضر زیر نظر شهرزاد مظفر پیگیری میشود.
شهرزاد مظفر پس از بازگشت از اردوی تایلند  15بازیکن را به اردوی تیمملی فراخوانده بود که این اردوی  10روزه
که در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال ایران برگزار میشود 26مرداد ماه به پایان رسید.فرزانه توسلی  ،لیال خدابنده ،
طاهره مهدی پور ،سارا شیربیگی ،فرشته خسروی ،آرزو صدقیانی زاده ،فاطمه اعتدادی ،نسیم نوازنده ،فاطمه پاپی،
فرشته کریمی ،سهیال ملمولی ،نسیمه غالمی ،نسترن مقیمی ،فهیمه زارعی و فاطمه ارژنگی نفرات دعوت شده به
اردو بودند.همچنین سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان که قرار بود اواخر مرداد ماه برگزار شود به
دلیل حضور تیم ملی در بازی های داخل سالن آسیا به تعویق افتاد و مسابقات لیگ پس از بازگشت ملی پوشان از بازی
های داخل سالن آسیا برگزار خواهد شد.
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بودن یا نبودن ،مساله این است

آمادهسازی با برنامه نداشتیم.اردوی یک هفتهای ویتنام و برگزاری چند
دیدار دوستانه کافی نبود.بخش والیبال زنان در رویکرد فدراسیون،
مورد توجه و در اولویت نیست و نگاه درجه دو به آن می شود.
استعدادیابی در این بخش جدی نیست و استعدادها بعد از شناسایی
رها می شوند و برنامه ای برای ارتقا و آمادگی آنها نیست.
از طرفی تعداد انگشت شمار بازیکنان سطح باالتر ما سنشان باال رفته
یا به دلیل مشکالت شخصی نمی توانند همراه تیم ملی باشند و در این
شرایط تنگنا با محرومیت های عجیب و سنگین  3بازیکن امید دست
خود را بسته تر کرده ایم.
االن مسابقات مقدماتی قهرمانی جهان را در پیش داریم ،برنامه
فدراسیون چیست؟ اساسا والیبال زنان در کجای توجه این روزهای
سرپرست پرمشغله فدراسیون قرار دارد؟
می دانیم که والیبال زنان آسیا در سطحی بسیار باال قرار دارد و قهرمان
المپیک ریو ،چین بوده است و ژاپن و کره جنوبی طبق اعالم آخرین
رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال ،جزو  10قدرت برتر والیبال زنان
جهان هستند ،پس بحث فقط بر سر مسابقات قهرمانی آسیا و سقوط
یک پله ای ما نیست .بحث بر سر این است که آیا این زیکزاک زدن
های بدون برنامه و مقطعی ،دردی از والیبال زنان ایران دوا می کند تا
راه ارتقا خود را هموار کند.
با پشت دیوار هشتمی ماندن ،سال آینده شانس حضور در مسابقات
جام باشگاه ها را از دست داده ایم و فدراسیون  2سال تمام فرصت
دارد تا خود را برای مسابقات دوره بعد قهرمانی آسیا آماده کند .از این
فرصت استفاده خواهد شد؟!

