* مسابقات بينالمللي ديگري كه رفتيد؟
در مس��ابقات شمشير آبي در س��الهاي  74 ،73و  76اول شدم و يك بار
هم به عنوان نايب قهرماني رس��يدم .در جام س��يد نصير مصر به مدال
طال دس��ت يافتم و در لهس��تان ،اس��پانيا ،آلمان هم به طور مرتب اول
ميش��دم و ركوردهاي ايران و آس��يا را م��يزدم .همانطوري كه گفتم
حركت يكضرب من به لحاظ تكنيكي در كتابها و نشريات مختلف مورد
استفاده قرار ميگرفت و ركوردهاي ايران را به سطح جهاني رساندم.
* سمتهايي كه در ايران و سطح بينالمللي داشتهايد؟
مسئوليتهاي زيادي در ايران داشتم كه آخرين آنها مشاور فدراسيون
و رئي��س كميته مربيان ب��ود و در آكادمي المپيك نيز س��متي دارم و
در بعد بينالمللي هم در حال حاضر مدرس فدراس��يون جهاني ،دبير
كميته پيشكس��وتان كنفدراسيون آس��يا ،و عضو موسسه بينالمللي
سفيران صلح ميباشم.
* در ماهه�اي اخير دعوتهاي زيادي از ش�ما ب�ه عمل آمده،
هدف از سفرها چه بوده است؟
همانطوري كه گفتيد سفرهايي را به كشورهاي ازبكستان ،آذربايجان،
تركيه و  ...داش��تم ،اگر اجازه بدهيد از ازبكستان شروع كنم و كارهاي
ص��ورت گرفته را به اطالع خوانندگان عزيز برس��انم .ما به دعوت آقاي
شكراهلل مسئول آموزش و عضو هيات رئيسه كنفدراسيون آسيا و عضو
فدراس��يون جهاني و نايب رئيس فدراسيون ازبكس��تان به اين كشور
سفر كرديم .هدف از س��فر ما آموزش علمي مربيان برجسته قاره آسيا

قبلگاه تمامي ورزشدوستان و طرفداران و عالقمندان
به آئين پهلواني رفتيم ،جايي ك��ه مزار مطهر پورياي
ولي واقع اس��ت و از ش��هرهاي باس��تاني ايران قديم و
يكي از بزرگتري��ن مراكز تحقيقاتي آس��يا و جهان به
ش��مار ميرود .وج��ود مقبره پورياي ولي همه س��اله
بسياري را به آن سمت ميخواند و پيروانش را به خيوه
ميكشاند.
از روز بعد به دانشگاه خيوه رفتيم و سمينار بسيار خوبي
در آنجا برپا ش��د .در آن كالس مربيان كليه رشتهها و
اساتيد دانشگاه حضور داش��تند و در رابطه با اخالق و
مدنيت در ورزش ،ايمن��ي در ورزش ،بهبود كارايي در
وزنهبرداري بهب��ود تكنيك در اين ورزش و  ...صحبت
كرديم .عالوه ب��ر آن در رابطه با بهبود تجهيزات روس
و متغيرهاي عضله بدن در وزنهبرداري در برابر كشش
جاذبه زمين و تغييراتي كه در اي��ن متغيرها به وجود
ميآيد مباحثي را به بحث گذاش��تيم كه سخت مورد
توجه اس��اتيد دانش��گاه قرار گرفت .در ادامه مباحث
ديگري نظير متغيرهاي رواني هنگام مس��ابقات مورد نقد قرار گرفت و
اينكه چگونه يك ورزش��كار از حالت متعادل به سمت استرس كشيده
ميش��ود و چگونگي پيشگيري از آن توس��ط مربيان مطالب متنوعي
ارائه شد و پيشنهاد بكارگيري مربي ويژه براي اين منظور در رشتههاي
قهرماني را اعالم كردم كه مورد توجه مربيان حاضر واقع و با اس��تقبال
گرم آنها روربرو شد .اين سمينار چند ساعت ادامه داشت ،ولي حاضران
همچنان با شوق و اش��تياق به مطالب گوش فرا ميدادند ،بدون اينكه
خستگي در چهره آنها باشد.
در ادامه كار ،فيلم آموزشي بنده كه نحوه صحيح آموزش را به نونهاالن
و نوجوانان به تصوير كشيده ،پخش ش��د كه از آن نيز استقبال شاياني
به عم��ل آمد .برنامه ديگري كه داش��تيم و غروب همان روز به س��الن

بازتواني مخصوص ردههاي نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگس��االن
بود .در اين س��مينار نيز فيلم آموزشي بنده راجع به تصحيح تكنيك به
نمايش درآمد.
سپس جلسه پرسش و پاسخ براي اهالي همه رشتههاي ورزشي به ويژه
واليبال ،ژيمناس��تيك ،ش��نا ،قايقراني و  ...در روز بعد انجام گرفت و در
رابطه با راهكارهاي مناسب وزنهبرداري علمي و تأثير آن در رشتههاي
مختلف به منظور باال بردن آمادگي جسماني و كيفيت باال بردن كارايي
و همچنين كاهش از آس��يبهاي ورزشي ارائه ش��د و با اقبال حاضران
مواجه گرديد.

هدف از سفر به ازبكستان ،آموزش علمي مربيان
برجسته آسيا و اروپا بود
استقبال بسيار باشكوهي در ازبكستان از بنده به عمل آمد
كالسهاي علم وزنهبرداري را در كشورهاي مختلف
برپا ميكنم
در حال حاضر مدرس فدراسيون جهاني
و دبير كميته پيشكسوتان آسيا هستم
ملکی درمیان رئیس ونایب رئیس فدارسیون وزنه برداری ازبکستان

و اروپ��ا بود .به محض ورود به تاش��كند مورد اس��تقبال اعضاي محترم
ورزش ،كميته المپيك و بختيار دبير فدراسيون وزنهبرداري ازبكستان
قرار گرفتيم و از آنجا راهي فدراس��يون وزنهبرداري ازبكس��تان شديم
كه بعد از موفقيت در المپيك ،س��اختمان مجللي براي فدراسيون آن
كشور احداث ش��ده و در اختيار دس��تاندركاران قرار گرفته است .از
آنجا نيز ب��ه همراه آقاي غيرت مدير روابط عمومي و مس��ئول آموزش
ورزش ازبكس��تان به ط��رف اورگنج مرك��ز خوارزم حرك��ت كردم و
آنجا نيز مورد اس��تقبال پرش��ور رئيس آكادمي علوم انساني و مدنيت
ورزش و همچنين ورزش��كاران ،پيشكس��وتان و هياتهاي ورزش��ي و
دبي��ر آكادمي المپيك واقع ش��ديم و از آنجا نيز ما را به ش��هر «خيوه»
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زيبا و بزرگ وزنهبرداري تازه تأس��يس دانشگاه و آكادمي وزنهبرداري
رفتيم كه بي��ش از  90وزنهبردار نونهال و نوجوان در س��اعات مختلف
در س��الن تمرين ميكردند كه در آنجا به ص��ورت عملي نحوه آموزش
نوي��ن را از منظر بيومكانيك به نمايش درآورديم و پيرامون آن تجزيه و
تحليلهاي علمي به مربيان حاضر ارائه شد.
شب همان روز هم ضيافت باشكوهي به جهت حضور بنده در آن كالس
ترتيب دادند و لوح زيبايي به بنده اهدا ش��د كه در متن آن از مسئوالن
بلندپايه و از حضور يك ايراني فعال ،كوش��ا و خوش فكر تقدير و تشكر
كردند و به فدراسيون كشورشان نيز براي اين دعوت تبريك گفتند.
روز بعد به آكادمي علمي انساني و ورزش در شهر اورگنج رفتيم ،در آنجا
هم سميناري آموزشي در س��الن خيلي مجلل شهر برپا شد كه اساتيد
آقا و خانم حضور داش��تند .در اين س��مينار هم راجع
به كارگيري عل��وم مختل��ف در ورزش وزنهبرداري
مباحث��ي از جمله نق��ش بيومكاني��ك در موفقيت
حركات وزنهبرداري ،تعامل انس��ان ب��ا ميله و وزنه،
نقش مختلف بيومكانيك در ارتقاء ،كيفيت و حداقل
رس��اندن آس��يبهاي تمرينات و مس��ابقات ،نقش
متغيرهاي بدن در زمان كش��ش كه ش��امل سرعت،
شتاب ،شتابهاي خطي ،متغيرهاي زاويهاي و آناليز
كش��تاوري در حركات يك ضرب و دو ضرب مطرح و
تبادل نظر ش��د ،اندازهگيري معك��وس وزنه و جاذبه
زمين در بدن و فركانس نيروي سرعت در متغيرهاي
جانبي و تحليل حركت با س��كوي نيروس��نج از ديگر
اقدامات در اين سمينار بود .مبحث پاياني جلوگيري
از آسيبهاي ناش��ي از روش��هاي غيراصولي و غلط

ملکی درکنارتمررئیس فدراسیون وزنه برداری ترکیه

روز بعد مصاحبه مطبوعاتي با رس��انههاي مختلف صورت گرفت كه در
آن جلس��ه خبرنگاران زيادي در محل حضور يافته و س��ؤالهاي مورد
نظ��ر خود را بيان كردند كه بازتاب خبري بس��ياري داش��ت و برخي از
نشريات آن موجود است.
بازديد از مكانهاي ورزشي كه با بيش از دو ميليارد دالر به تازگي ساخته
ش��ده ،از ديگر برنامههايي بود كه از س��وي كميته ملي المپيك در روز
بعد برپا ش��د .در محل كميته ملي المپيك ورزشكاران تمام رشتهها با
لباسهاي متحدالش��كل و به صورت علمي و عملي تحت تعليم بودند.
عالوه بر آن تعدادي از قهرمانان المپيك كه از آن ش��هر بودند در محل
حضور يافتند .تيممل��ي بوكس كه مدالهاي زيادي را به دس��ت آورد،
قهرمانانش از همين شهر بودند.
سپس به تاشكند رفتيم تا بر سر تمرينات تيمملي در حومه شهر حاضر
شويم و اشكاالت فني قهرمانان را بيان كردم.
روز بعد هم طي جلس��ه و س��مينار ديگري معاون نخستوزير و رئيس
فدراس��يون وزنهبرداري س��خنراني كرد و آقاي ش��كراهلل نايب رئيس

