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استراليا و نيوزيلند فاصله چنداني با سايرين ندارند!

بسکتبال

تيم ملي بسكتبال جوانان كشورمان در مردادماه يعني چند روز ديگر بايد عازم تايلند شود و از مقام قهرماني در آسيا دفاع كند .تيمي كه تقريباً با تداركاتي در حد صفر
به اين مسابقات اعزام ميشود .با اين وجود اگرچه در چنين شرايطي دفاع از قهرماني راحت نيست اما قرار گرفتن در جمع چهار تيم نهايي و راهيابي به مسابقات جهاني،
انتظاري معقول و منطقي است .اين تيم در دو مرحله پشت سرهم با اقتدار در غرب آسيا قهرمان شده و عليرغم عدم توجهات الزم از سوي فدراسيون براي برنامههاي
آمادهسازي بخصوص بازيهاي تداركاتي خارجي ،قطعاً پتانسيل روي سكو رفتن را دارد .موردي كه عباس مرشدي پيشكسوت و كارشناس بسكتبال هم به آن تأكيد دارد
حتي با وجود تيمهاي تازهواردي چون استراليا و نيوزيلند .مرشدي ميگويد «:اينكه بگوئيم چون استراليا و نيوزيلند به جمع آسياييها اضافه شدهاند پس نبايد قهرمان
شويم درست نيست .اگر چنين تفكري براي تيم ايجاد شود و از قبل بازنده باشيم ديگر بازيكنان ادعايي براي قهرماني ندارندو در مسير كسب سهميه جهاني هم لطمه ميخورند .بايد ،بايدها و نبايدها را براي جوانان
تعريف كنيم ».مرشدي ميافزايد« :تيم جوانان قطعاً جهاني ميشود ،درست است كه استراليا و نيوزيلند هم هستند و شايد در رده بزرگساالن با ساير رقبا تفاوت زيادي داشته باشند اما بايد بدانيم كه بسكتبال پايه در دنيا
فرق ميكند و بازيكنان بهم نزديك هستند و فاصلهها كم .بنابراين در مسابقات قهرماني جوانان آسيا ،استراليا و نيوزيلند ،تفاوت چنداني با ساير رقبا ندارند».
شايان ذكر است كه تيم ملي جوانان در مرحله گروهي با تيمهاي ژاپن ،قزاقستان و اندونزي همگروه است.

از نگاه مجله دنياي ورزش

كاردوست و مظفري
دقيقترين
انتخابهاي
فستيوال طاليي
بودند!

فستيوال سبد طاليي براي اولين بار به منظور انتخاب بهترينهاي
ليگ برتر فصل گذشته ،ابتكاري بود از آیدین مقیمی یکی از همکاران
رسانه ای كه با استقبال خوبي روبرو شد .در اين مراسم بهترينهاي
ليگهاي مردان و زنان كشورمان با نظرخواهي از بيش از  100داور
كه شامل مربيان ،كارشناسان ،اهل رسانه ،داوران و  ...در شاخصههاي
مختلف برگزيده شدند .در اين انتخابها اما آنچه بيش از همه بر دل
نشست انتخاب بهترين بازيكن فارغ از بهترينها در عرصههاي ديگر
بود چون جنبههاي تعارفي يا سفارشي در آن ،بسيار كمتر تأثيرگذار
بود.
و اما دربین همين انتخاب بازيكنان برتر ،باز دو انتخاب از نگاه مجله
دنياي ورزش كاملتر و دقيقتر از ساير انتخابها بود .انتخاب رسول
مظفري به عنوان بهترين مدافع ليگ برتر و انتخاب اصغر كاردوست
به عنوان بهترين پست پنج رقابتها.
اما چرا اين انتخابها كاملتر بود؟ به چند دليل!
چون هميشه مدافعان برتر در بسكتبال از نظرها پنهان ميمانند و
عموماً امتيازآوران چهره ميشوند در حاليكه در پيروزيهاي يك تيم
قطع به يقين ،دفاع خوب ،تأثيرگذار است نه امتيازآوري .به عبارت
ديگر اگر تيمي بهترين امتيازآوران را داشته باشد اما در دفاع ،عملكرد
خوبي نداشته باشد هيچ تضميني براي پيروزي وجود ندارد و طبيعي
است دفاع خوب يك تيم وابسته به دفاع خوب انفرادي بازيكنان است.
بازيكناني پرتالش كه درصد تالش آنان به داليل خصوصيتهايي كه
يك بازيكن بايد در دفاع باشد ،به مراتب بيشتر از تالش امتياز آوران
است .به عبارت ديگر امتيازآوري از اكثريت بازيكنان برميآيد اما دفاع
خوب ،بازيكناني منحصر به فرد و از خود گذشته ميخواهد و در سايه
دفاع خوب چنين بازيكناني است كه امتيازآوران يك تيم به تشخص

ميرسند در حاليكه عموماً مدافعان كمتر ديده شده و هيچگاه به
حقشان نميرسند .بنابراين زماني كه رسول مظفري به عنوان
بهترين مدافع ليگ برتر انتخاب ميشود ،مشخص است كه تالش
و تاثيرگذاري او در نتيجه گيريهاي تيمش تا چه حد تاثيرگذارتر از
ساير بازيكنان بوده است .از ويژگيهاي مظفري در دفاع ،تحت فشار
قراردادن بازيكن مستقيم و توپ ربايي از او و بعضاً قطع پاسهاي ساير
بازيكنان حريف و تبديل آن به ضدحمله است هرچند كه مظفري
در حمله هم چهرهاي شاخص دارد و نفوذهاي او به سمت سبد و
كسب امتياز يا ديگر بازيكنان را در موقعيت گل قرار دادن و همچنين
پرتابهاي سه امتيازي و درصد باالي پرتاب پنالتي ،غيرقابل انكار
است .در يك كالم مظفري از زمانيكه در اردوي تيم ملي نوجوانان
 2009حضور پيدا كرد و پس از آن تا سال  2013در جمع مليپوشان
جوان در مسابقات غرب آسيا و حتي جهان قرار گرفت بيشترين
تمركزش روي دفاع بود و اين روند تا به امروز كه به تناوب در تيمهاي
ملي الف و ب به ميدان رفته ،همچنان وجود دارد .در اين ميان اما
قدرشناسي از ديگر ويژگيهاي اين بازيكن پرتالش است.
مظفري در جريان مراسم سبد طاليي پس از كسب عنوان بهترين
مدافع ليگ چند كالمي با حضار صحبت كرد كه در آن از مربياني
كه در شكل گرفتن او تاثيرگذار بودند نيز نام برد و قدرداني ويژهاي
داشت .رسول از جمله بازيكناني است كه نگارنده به عنوان سرمربي و
مربي از سال  2009تا  2013در كنار وي بودهام و وي در اين مراسم به
طور ويژه به اين ماجرا اشاره داشت تا نشان دهد تا چه اندازه قدرشناس
است هرچند كه قطعا قبل از هر چيز ،پشتكار خود او باعث شده تا به
اين موفقيتها برسد .مظفري در حال حاضر در جمع مليپوشان تيم
ب در مسابقات جام ويليام جونز حضور دارد.
اما اصغر كاردوست هم بازيكن ديگري است كه انتخابش متمايز از

ديگر انتخابها بود چون هم به عنوان بهترين پست پنج رقابتها انتخاب
شد و هم عنوان با ارزشترين بازيكن را به دست آورد.
كاردوست در تيم شهرداري تبريز كاري كرد كارستان و قطع به يقين
اصليترين و تاثيرگذارترين بازيكن براي رساندن اين تيم به قهرماني
در بين دو سه تيمي بود كه به لحاظ مهره ،برتري محسوسي نسبت
به شهرداري تبريز داشتند اما هيچكدام از اين تيمها نظير پتروشيمي
بندر امام مدافع عنوان قهرماني و مهرام تهران كه بازيكنان پست پنج
آمريكايي شاخصي را به استخدام در آورده بودند ،از پس كاردوست
برنيامدند .بواقع سنترهاي آمريكايي اين دو تيم هر زمان كه
كاردوست در زير سبد صاحب توپ ميشد به هيچ وجه در مهار وي
موفق نبودند و كاردوست يك سرو گردن باالتر از آنها هرآنچه كه
ميخواست ميكرد و حتي در بازي نيمه نهايي مقابل نفت آبادان نايب
قهرمان سال گذشته اين كاردوست بود كه در ثانيه پاياني و در اثر فول
بازيكن نفتي با گل كردن پنالتيها ،عامل اصلي رسيدن شهرداري
تبريز به فينال شد و البته در فينال هم مقابل سنتر آمريكايي مهرام،
هر آنچه كه خواست كرد!
بنابراين بدون شك كاردوست نه فقط بهترين بازيكن پست پنج
ليگبرتر در فصل گذشته بلكه بدرستي ارزشمندترين بازيكن ليگ
بود.
با اين وجود عليرغم تمام آمادگيهايي كه كاردوست در ليگ برتر
فصل گذشته داشت جاي او در تيم ملي خالي است و حتي در مراسم
سبد طاليي هم حضور نيافت تا انبوهي از سوالها براي اهالي بسكتبال
پيش آيد .كاردوست بازيكني است كه اوج كارش را در ليگ فصل قبل
نشان داد و قطعا آنچه ارائه داد بهتر از همه پستپنجهاي فعلي تيم
ملي ـ البته به استثناي حامد حدادي ـ است .بنابراين ميطلبد كه
كادر فني تيم ملي وي را مجاب كنند تا به تركيب تيم ملي اضافه شود.
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