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قاسم کیانی

تغيير شيوه تيم زير  23ساله به تيم اميد!

نااميدي اميدها از راهيابي به تيم ملي!
اولين اردوي تيم ملي بسكتبال اميد آغاز شد و  22بازيكن شناخته
شده در مرحلهاول به اين اردو دعوت شدند .قرار است در مراحل
بعدي بازيكنان شاخص ديگري به اين اردو دعوت شوند تا نهايتاً
بهترينهای آنان تشكيل دهنده تيم اميد باشند .تيمي كه در
ابتداي تصميمگيري در اين راستا به عنوان تيم زير  23سالهها
معرفي شد اما ظاهرا در ادامه قرار است فقط مختص اين رده سني
نباشد .موضوعي كه ابهاماتي را پيش ميآورد .از آنجا كه در سالهاي
گذشته و در فدراسيون سابق هم هميشه تيم ملي ب داشتيم كه
تعدادي بازيكن جوان در كنار بعضي از پابه سن گذاشتهها به تمرين
ميپرداختند و عموماً جايگزيني بين بازيكنان تيم ملي الف و ب

از اين طريق اتفاق ميافتاد بنابراين عموم ٌاً شانس بازيكنان جوان
براي راهيابي به تيم الف كمتر از پابه سن گذاشتهها بود عموماً
انتقاداتي به اين روش وارد بود چون جوانترها شانس كمتري براي
رسيدن به تيم الف برخوردار بودند .از اين روي از حركت تيم ب به
عنوان فعاليتي موازي با تيم الف نام برده ميشد كه تاثير چنداني
براي رشد جوانان ندارد در حاليكه باالخره برخي از شايستهترين
جوانان از همين طريق به تيم الف راه مييافتند .بازيكناني نظير
وحيد دليرزهان ،صالح فروتن ،امير صديقي ،نويد رضاييفر و ...كه
مستمرا يا متناوباً به تيم الف راه مييافتند .عليايحال فدراسيون
بسكتبال با مديريت جديد خود در ابتدا آن موردي كه اعالم

دومين اردوي بزرگساالن بدون كامراني!
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كرد فاصله گرفتن از تشكيل تيم ب يا همان اميد به نحوهاي كه
برشمرده شد ،بود .دستاندركاران تيم ملي بسكتبال اعالم كردند
كه براي فاصله گرفتن از آن روش درصدد تشكيل تيم زير 23
سالهها هستند تا جوانترها فرصت بيشتري براي نشان دادن خود
بيابند .در اين راستا و براي هماهنگي با تيم الف ،تقريباً همان كادر
فني تيم الف به استثناء سرمربي ،براي هدايت تيم اميد معرفي
شدند .روشي كه ميتوانست انتقادات گذشته به تيم ملي ب را
كمرنگ كند .اما يكباره در ادامه صحبتهایي مطرح شد مبني بر
اينكه عالوه بر بازيكنان زير  23سال ،برخي از بازيكنان شاخصي
كه از تيم الف جا ميمانند به تركيب تيم اميد اضافه ميشوند تا
در رقابت براي راهيابي به تيم الف ،همچنان شانس داشته باشند.
قطعا تغيير نام اين تيم از زير  23ساله به اميد نيز در همين راستا
صورت گرفته است .حال اين سوال پيش ميآيد كه اگر بواقع چنين
شيوهاي اعمال شود ،تفاوت اين روش با روش پرانتقاد حركتي تيم
ب درگذشته چه خواهد بود در شرایطی که اوضاع برای راهیابی
جوانترها به تیم ب هم سختتر شده چرا كه تعدادي از بازيكنان پابه
سن گذاشته اما شاخص كه طي دو سه ساله اخير از تيم ملي كنار
رفته بودند ،يكبار ديگر به تركيب اضافه شدهاند!
بدونشك با اين شيوه عالوه بر آنكه راهيابي جوانترها به تيم الف
سختتر از گذشته ميشود حتي در تيم ب هم نسبت به باتجربهترها از
شانس كمتري برخوردار خواهند بود كه بتوانند خود را نشان بدهند.
با اين اوصاف از آنجا كه تركيب 22نفره دعوت شده به اولين اردوي
اميد همگي در رده سني زير  23هستند و قرار است تعداد ديگري نيز
به همين شيوه آزموده شوند چنانچه در ادامه هيچ بازيكن مسنتري
به اردوها اضافه نشود مشخص خواهد شد كه صحبتهاي مطرح شده
مبني بر اينكه برخي از جاماندههاي تيم الف در تركيب تيم اميد قرار
خواهند گرفت ،چندان قطعيت ندارد اما اگر قرار باشد در چند نوبت
بازيكنان زير 23سال به اردو دعوت شده ،مورد ارزيابي قرار گرفته و
پس از انتخاب برترينها ،در كنار برخي از مسنترها تركيب تيم اميد
را تشكيل دهند قاعدتاً جوانترهاي با استعداد حتي به اندازه تيمهاي
«ب» گذشته هم اميدي براي راهيابي به تيم الف نخواهند داشت و
اين شيوه هم ميشود همان شيوه تكراري نحوه تشكيل و آمادهسازي
تيم ب با تأكيد دوباره بر اين مطلب كه با شرايط حاكم موجود ،اميد
جوانترهاي تيم اميد براي راهيابي به تيم الف كمتر از گذشته هم
خواهد شد.
دومين اردوي آمادگي تيم ملي بسكتبال ايران از
روز شنبه آغاز شده و تا اعزام به مسابقات چين ادامه
به اين اردو  21بازيكن دعوت شدهاند كه
مييابد.
فقط نام عرفان نساجپور از دعوتشدگان به اولين اردو
در جمع بازيكنان دومين اردو نيست.
صمد نيكخواه ،حامد ح��دادي ،اوشين ساهاكيان،
ارسالن كاظمي ،سعيد داورپناه ،آرن داودي ،محمد
حسنزاده ،محمد جمشيدي ،سجاد مشايخي ،بهنام
يخچالي ،روزبه ارغوان ،فريد اصالني ،محمد ترابي،
حامد حسينزاده ،وحيد دليرزهان ،اصغر كاردوست،
نويد رضاييفر ،آرمان زنگنه ،امير صديقي ،ميثم
ميرزايي و نويد نيكتاش ،مدعوين به اردو هستند.
اردويي كه قطعاً بايد به مراتب جديتر از اردوي اول
طراحي و دنبال شده و استارت كار اصلي تيم بخورد.
ا ّما نام مهدي كامراني ستاره ديگر بسكتبال كشورمان
که در حال آمادهكردن خود از نظر بدني است در جمع
مدعوين نبود هر چند كه بعيد نيست سري به اردوها
بزند.
با توجه ،به بازگشت برخي از بازيكنان پا به سن گذاشته
بهتركيب تيم ملي ،اگر درست نباشد كه گفته شود
حضور كامراني ميتواند مقدم بر همه آنان باشد قطعاً
در صورت آمادگي وي ،كامراني بازيكني است كه از نظر
قابليتها در كنار صمد نيكخواه قرار ميگيرد پس بايد
منتظر بازگشت او بود.

