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رويدادها و نكتهها!

اظهارنظر واقعبينانه رئيس فدراسيون قايقراني!

طي ماههاي اخير تغييراتي در برخي از رش��تههاي ورزشي مبني بر محدود و يا كم شدن سهميهها بوجود آمد بطوريكه متوليان چنين
ورزش��هايي از همين االن اعالم كردند اين محدوديتها باعث خواهد شد تا شانس مدال و كسب نتايج مطلوب در مسابقات مهم پيشرو
از جمله بازيهاي آس��يايي جاكارتاي اندونزي يا المپيك  2020توکیو كمتر ش��ود .برخي از متوليان رش��تههاي مرتبط به اين موضوع
آنچنان بر اين ماجرا تأكيد كرده و ميكنند كه گويي اين محدوديتها فقط براي ورزش ايران اعمال شده و ساير كشورها از آن مستثني
هس��تند در حاليكه اين موضوع شامل حال همه ميشود بنابراين جايي براي ش��كوه و گله باقي نميماند و شرايط براي تمام كشورها،
يكسان است.
در اين ميان اما ماجراي قايقراني كام ً
ال فرق ميكند و تا اين لحظه ميتوان گفت تنها رش��تهاي است كه اگر چه اين تغييرات باعث شده
تا سهميهها كم شود اما رئيس فدراسيون قايقراني اميدواري به كسب مدالهاي بيشتر دارد.
غالمرضا اميني رئيس فدراس��يون قايقراني ميگويد« :اگرچه برخي از مواد قايقراني در مسابقات كم شده است اما ما بدنبال ارتقا رنگ
مدالها در بازيهاي جاكارتاي اندونزي هس��تيم .در اين مسابقات با  39ورزشكار شامل  21و  18زن شركت ميكنيم كه اميدوار به نتايج
خوبي هستيم و اگر نتايج مورد انتظار نصيبمان نشود ،تقصير به گردن من است چون حمايتهاي الزم به عمل آمده است».
واقعاً جا دارد كه اميني بابت اين اظهارنظر ش��جاعانهاش مورد تحسين قرار بگيرد چرا كه نسبت به ساير همتايانش در فدراسيون هایی
كه سهميههايش��ان كم يا دچار تغيير شده اس��ت ،اظهارنظر كام ً
ال متفاوت ارد و اصطالحاً از پيش باخته نيست و با واقعيتها ،واقعبينانه
روبرو ميشود.

لزوم تجديدنظر دراختالف پاداش
ورزشهاي انفرادي و گروهي!
از زمانيكه پاداش قهرمانان در مس��ابقات آسيايي و جهاني و المپيك مرسوم شد نصف پاداش ورزشهاي انفرادي براي ورزشهاي تيمي در نظر گرفته شد.
تصميمي كه اما دليلي منطقي براي آن پيدا نشد و تنها استدالل ،باالبودن تعداد ورزشكاران در ورزشهاي تيمي در اين ماجرا عنوان شد.
اما از همان زمان بطور جسته و گريخته ورزش��كاران ورزشهاي گروهي نسبت به اين ماجرا انتقادهايي داشتند و آنرا منصفانه نميدانستند ماجرايي اين
روزها از طرف احمدرضا طالبيان عضو تيم ملي كاياك خطاب به متوليان ورزش عنوان شده است.
طالبيان ميگويد« :پاداش��ها و جوايز در ورزشهاي گروهي نصف ورزشهاي انفرادي است در حاليكه تالش و مدالهاي كسب شده در هر دو قسمت يكسان
است بنابراين الزم است تا پاداشها يكسان شود».
به غير از اظهارنظر طالبيان ميتوان گفت كه در برخي از ورزش��هاي گروهي ،تالش و س��ختيها حتي به مراتب بيشتر از برخي از رشتههاي انفرادي است
چرا كه رس��يدن به مدال در بعضي از ورزش��هاي انفرادي پس حداكثر چند مسابقه محدود و يا چند دقيقه انگشتش��مار بدست ميآيد و عموماً از مدت
زمان چندين روز يك تورنمنت بزرگ ،چنين ورزش��هايي فقط دو س��ه روز درگير مس��ابقات هستند در حاليكه بيشتر ورزش��هاي گروهي عالوه بر آنكه
تعداد مسابقاتش��ان به مراتب بيشتر از ورزشهاي انفرادي اس��ت و از روز اول تا روز آخر تورنمنت درگير هستند بلكه يك مسابقه آنان تا دو ساعت يا بيشتر
هم طول ميكش��د .ورزشهاي چون بسكتبال ،واليبال ،هندبال و  ...بنابراين بد نيس��ت كه متوليان و تصميمگيرندگان ورزش با در نظر گرفتن اين موارد
تجديدنظري در مورد پاداش ورزشهاي انفرادي و گروهي داشته باشند .شايد متقاعد شوند كه شيوه فعلي ،منصفانه نيست!

قمري بايد نزد وزير گله كند نه احمدي!
بعض��ي اوقات ،اتفاقات��ي در ورزش ميافتد كه اگرچه ظاهرا ًبه س��وءتفاهم از آن تعبير ميش��ود اما در واقع
ميتواند اهداف ديگري را نشانه رفته باشد.
همين چندي پيش در مراس��م نكوداش��ت روز دوچرخهس��واري كه به ميزباني كميته فرهنگي و همگاني
شوجوانان برگزار ش��د از خسرو قمري رئيس فدراسيون دوچرخهسواري كه يكي از مدعيون بود
وزارت ورز 
خواسته شد تا سند توس��عه ملي دوچرخهسواري را امضا كند .سندي كه ظاهرا ًروح رئيس فدراسيون هم از
آن خبر نداش��ته و همين موضوع و البته حضور برخي از محرومان دوچرخهسواري در اين مراسم ،باعث شده
تا نه تنها قمري اين س��ند را امضا نكند بلكه به نش��انه اعتراض زودتر هم اين جلسه را ترك كند! ظاهرا ًقمري
گل��هاش را به عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي وزارتورزش ه��م منتقل كرده .از طرفي وجود كميتهاي
خارج از فدراس��يون را عليرغم وجود كميته همگاني در فدراسيون ،موازي كاري عنوان كرده و البته حضور
برخي مدعوين در اين مراس��م كه جزو محرومان دوچرخهس��واري بودهاند نيز گله داشته است! قاعدتاً تمام
گلههاي قمري درس��ت بوده اما قسمت نادرست كار او جايي اس��ت كه گلههايش را به عبدالحميد احمدي
منتقل كرده چون ظاهرا ًخود او باني اين مراس��م بوده اس��ت و چنانچه قمري گلهاي دارد بايد بطور مستقيم
به وزير ورزش برس��اند البته اگر بدست او برس��د .در آخر هم همانگونه كه در سطور اول آمد شايد اين ماجرا
سوءتفاهم نبوده و اهداف ديگري مد نظر بوده كه بايد منتظر ماند و ديد چه اتفاقي خواهد افتاد!
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