رزمي

از قهرمانی نونهاالن تا ماموریت سخت بی باک در رقابتهای جهانی

تیم های ملی تکواندو نونهاالن دختران و پسران کشورمان در حالی برای دومین بار پیاپی بعنوان قهرمانی
آسیا در هوش��ی مینه ویتنام دست یافتند که از حیث قهرمان پروری و پشتوانه سازی می بایست فدراسیون
تکواندو را یکی از فدراسیونهای موفق ورزشی کشور دانست،مجموعه ای که با برگزاری  16لیگ در رده های
سنی مختلف و حضور نزدیک به  3هزار تکواندو کار از سراسرکشور در آن باعث گردید تا هوگوپوشان در اکثر
رقابتهای بین المللی یک پای سکو نشینی باشند.
تی��م ملی تکواند نونهاالن کش��ورمان در حالی برای حضور در دومین دوره رقابتهای قاره ای عازم ش��رق
آسیا ش��ده بود که عنوان قهرمانی دوره گذشته را یدک می کش��ید و این بار هم توانست در بخش كيوروگي
با مجموعه ای از مربیان و نفرات جوان در بخش دختران با کس��ب  6مدال ط�لا 3 ،نقره و یک برنز و در بخش
پسران نیز با کسب  6مدال طال ،یک نقره و دو برنز برای دومین بار سکوی قهرمانی آسیا را از آن خود کنند.
همچنين تيمملي پومسه كشورمان در این مس��ابقات در دو گروه دختران و پسران با كسب  2مدال طال،
يك نقره و سه برنز بر سكوي سوم ايستاد.
اما این تمام ماجرای کار نیس��ت چ��را که بعد از ناکامی تیم ملی بزرگس��االن در بازیه��ای المپیک ریو و
تغییر و تحوالت بوجود آمده در راس
کادر فنی حال تی��م ملی قصد دارد
باتركيب آرمین ه��ادی پور در وزن
 -54كيلوگ��رم ،فرزان عاش��ورزاده
در وزن  -58كيلوگ��رم ،میرهاش��م
حس��ینی در وزن  -63كيلوگ��رم،
ابوالفض��ل یعقوب��ی در وزن -68
كيلوگرم ،مس��عود حج��ي زواره در
وزن  -74كيلوگ��رم ،پوریا عرفانیان
در وزن  -80كيلوگرم ،سعید رجبی
در وزن  -87كيلوگ��رم و س��جاد
مردان��ي در وزن  +87كيلوگ��رم و
باهدای��ت مهدي بي ب��اك به عنوان
س��رمربی و عليرض��ا نصرآزاداني و
هادي افش��ار به عنوان راهی بيست
و سومين دوره مس��ابقات قهرماني
جهان که  3تا  9تيرم��اه در "موجو"
كرهجنوب��ي برگزار ميگ��ردد می
ش��ود مس��ابقاتی که قرار اس��ت با
حض��ور  970هوگوپ��وش از 140
کشور از س��وم تیرماه در کره جنوبی
آغاز ش��ود مس��ابقاتی که قرار است
بمدت هفت روز در دو بخش مردان و
زنان در سالن تی وان آرنا شهر موجو
کره جنوبی برگزار خواهد شد.
همچنی��ن ق��رار اس��ت قب��ل از
برگ��زاری رقابتها مجمع عمومی و انتخابات فدراس��یون جهان��ی و مجمع عمومی اتحادیه ه��ای قاره ای و
انتخابات آن یک روز قبل از آغاز مسابقات برگزار شود.
تی��م مل��ی تکوان��دو ک��ه بع��د از کس��ب دومی��ن قهرمان��ی جه��ان در روس��یه ت��ا ح��د زی��ادی
دچ��ار غ��رور ش��ده ب��ود و همی��ن غ��رور و خ��ود ب��زرگ بین��ی مل��ی پوش��ان و کادر فن��ی
و ع��دم تغیی��ر در ش��گرد مب��ارزات و امتی��از گی��ری از حریف��ان باع��ث ش��د ت��ا در ری��و ش��اهد
ناکام��ی هوگوپوش��ان م��رد کش��ورمان باش��یم موض��وع مهم��ی ک��ه باره��ا ب��ه کادر فن��ی انتق��اد
داده ش��د ول��ی متاس��فانه آنه��ا عن��وان م��ی داش��تند ب��ا همی��ن تاکتی��ک سالهاس��ت ک��ه دارن��د
نتیج��ه م��ی گیرن��د و در المپی��ک هم خواهن��د توانس��ت م��دال بگیرند ول��ی نش��د آنچه ک��ه باید می
ش��د تا کادر فنی بعد از اس��تعفای مقانلو،بدس��ت مه��دی بی باک بیفت��د مربی جوان و کار بل��دی که قطعا
در رقابتهای قهرمانی جهان کار س��ختی برای تکرار عنوان قهرمانی دور گذش��ته خود آنهم در مهد تکواندو

جهان یعنی کره جنوبی دارد.
مهدی بی باک س��رمربی تیم ملی تکواندوی ایران با اش��اره به اینکه برای رسوخ نکردن حواشی مخرب به
اردوی تیمش راهکارهای مختلفی داش��ته اس��ت ،گفت :با تالش و اتحاد به دنبال دادن جواب اعتماد و البته
انتقادهای موجود هستیم.
وی با اش��اره به آمادگی مناسب ملی پوشان تکواندوی ایران برای حضور قدرتمند در رقابت های قهرمانی
جهان ،اظهار داش��ت :همه چیز طبق برنامه پیش می رود و از هفته گذش��ته براساس برنامه فشار تمرینات را
کاهش داده و بر تمرینات سرعتی افزوده ایم.
وی با تاکید بر اینکه هوگوپوش��ان ایران با آمادگی کامل و به دور از آس��یب دیدگ��ی مهیای اعزام به کره
جنوبی می ش��وند ،توضیح داد 29 :خردادماه راهی محل برگزاری مس��ابقات قهرمانی جهان می ش��ویم تا
شرایط بدنی نفرات را با آب و هوای کشور میزبان مسابقات ،هماهنگ کنیم.
ب��ی باک درخصوص اینکه تیمش تنها حضور در تورنمنت یون��ان را به عنوان یک رویداد تدارکاتی قبل از
حضور در قهرمانی جهان داشته است ،گفت :ش��رایط به گونه ای بود که نتوانستیم اردوی بین المللی داشته
باش��یم .حض��ور در تورنمنت ها می
توانس��ت برای هوگوپوشان ایران به
خصوص مسعود حجی زواره و فرزان
عاشورزاده که مدتی از مسابقات بین
المللی دور بوده اند ،مفید باشد.
س��رمربی تیم ملی ای��ران ،ادامه
داد :در این م��دت چند مبارزه درون
اردویی با تیم های استانی ،تیم ملی
دانش��جویان و همچنی��ن تیم ملی
نروژ که در تهران اردو زده بود برگزار
کردیم تا نف��رات از ش��رایط مبارزه
فاصله نگیرند.
بی باک با اش��اره ب��ه اینکه کادر
فنی زمان چندانی برای آماده سازی
نداشته و از  15اسفندماه کار خود را
آغاز کرد ،گفت :در این سه ماه هرچه
در توان داش��تیم برای آماده سازی
مطلوب تکواندوکاران به کار بستیم.
وی با اش��اره به اینک��ه کادرفنی
و بازیکن��ان ای��ران آش��نایی
خوب��ی از وضعی��ت و تفک��رات
یکدیگ��ر دارند ،ادام��ه داد :ترکیب
خوبی تشکیل داده ایم و با تمریناتی
که طبق اصول روز دنی��ا برگزار می
شود ،آماده حضور در آزمون جهانی
کره جنوبی هستیم.
ب��ی ب��اک در پاس��خ به ای��ن س��وال ک��ه چگون��ه تیم��ش را از حاش��یه ه��ا دور نگه داش��ته اس��ت؟
گفت :یکی از مش��کالت اصلی تکواندوی ایران در المپیک ریودوژانیرو و همچنین جام جهانی ،وارد ش��دن
حاش��یه های مخرب به کالبد تیم بود.به همین دلیل ،دقت زیادی در مسائل مختلف داشته ایم تا نفرات را از
حواشی دور نگه داریم.
وی گفت :با وجود تمرینات بسیار سختی که داشتیم ،نفرات با تمام انگیزه باال و بدون هیچ اعتراضی کار را
دنبال می کنند و تنها در اندیشه کسب مدال خوش رنگ جهانی هستند.
بههرحالمربیجوانتیمملیبزرگایرانبرایتکرارعنوانقهرمانیدورهگذشتهتیمملیدرموجوکرهجنوبی
کار س��ختی در پی��ش دارد و مهمتر آنک��ه تابوی شکس��ت ناپذیری تکوان��دو کاران ایران نی��ز در المپیک
شکسته ش��د تا دیگر چندان همچون گذشته تکواندو کاران آسیایی ترس��ی از مبارزه با هوگوپوشان ایرانی
نداشته باشند.

مهدوی و اربابی دو داوری ایران در جهانی تکواندو

حافظ مهدوي و شهرام اربابي دو داور بين المللي تكواندو كشورمان در بیست و سومین دوره مسابقات قهرماني جهان  2017قضاوت میکنند.
با دعوت رسمی از سوی فدراسیون جهانی حافظ مهدوی و شهرام اربابی دو داور درجه یک بینالمللی کشورمان هستند که بر روی شیاپچانگ جام بیست و سوم مسابقات قهرمانی جهان به قضاوت میپردازند.
بيس��ت و س��ومين دوره مسابقات قهرماني جهان  3 ،2017تا  9تيرماه به ميزباني "موجو" كرهجنوبي برگزار ميشود كه تیم ملی کشورمان در بخش مردان با تركيب كامل اعزام خواهد شد و در بخش زنان نيز با  6هوگوپوش
راهی این دوره از مسابقات میشوند.
گفتني است؛ این رقابتها  G12است که به نفر اول  120امتیاز ،نفر دوم  72امتیاز ،نفرات سوم  43.20امتیاز در راستای افزايش رنكينگ و کسب سهمیه المپیک تعلق میگیرد.
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