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ناکامی جودو در گرند اسلم ژاپن؛خودمان را گول نزنیم
تیم ملی جودو کشورمان در حالی با سه نماینده راهی آخرین مرحله از
رقابتهای گرند اسلم  2017ژاپن شد که تمامی نمایندگان کشورمان
با شکست زود هنگام برابر رقبا از دور رقابتها حذف شدند.
این مس��ابقات که با حضور  417جودوکار از  61کشور در شهر توکیو
ژاپن بمدت دو روز برگزار شده بود در روز نخست جدول 35نفره وزن
منهای 66کیلوگرم ،قاسم نوری زاده پس از استراحت در دور نخست،
مغلوب نماینده قدرتمند کشور میزبان شد تا همانطور که پیش بینی
می ش��د از دور رقابتها حذف ش��ود.محمد محم��دی بریمانلو هم در
جدول 46نفره وزن منهای 73کیلوگرم ،در گام نخس��ت جودوکاری
از کش��ور رومانی را از پیش رو برداشت ولی در ادامه مغلوب حریفی از
کشور کانادا شد تا دومین حذف شده تیم ملی باشد و در روز دوم یعنی
روز پایان��ی وزن به اضاف��ه  100کیلوگرم هم ج��واد محجوب با قبول
شکس��ت برابر جودوکار دیگری از کش��ور رومانی از دور رقابتها کنار
رفت تا دست تیم ملی جودو کشورمان حتی از کسب عنوان پنجمی و
ششمی رقابتها هم کوتاه شود چه برسد به سکو.
تیم ملی جودو کشورمان که در نخستین میدان مهم بازیهای آسیایی
اندونزی را در پیش دارد و در عین حال باید به فکر کسب سهمیه الزم
برای بازیهای المپیک توکیو هم باش��د در حالی چش��م به آینده دارد
ک��ه با این اوصاف چندان نمی توان ب��ه تغییر وضعیت فعلی آن خوش
بین بود.
همانطور که در ش��ماره های گذش��ته به این موضوع تاکید داش��تیم
که این آمدن و رفتنهای مربیان خارجی و س��پس س��پردن عنان کار
تیم ملی جودو در دس��ت مربیان داخلی نمی تواند جودو ما را به س��ر
منزل مقصود برس��اند باز هم اذعان داریم بنا بر شواهد امر هنوز بغیر از
موالیی و محجوب هیچ جودو کار جدیدی به جمع مدال آوران افزوده
نش��ده و جدای از حض��ور تیم ملی در تورنمنت ه��ای برون مرزی که
بنوعی باعث عادت کردن نمایندگان ما به باخت شده است ،دستاورد
چندانی نتوانسته برای کشورمان داشته باشد.
جودو ایران سالهاس��ت در مس��یر پس��رفت افتاده و اگر چه در برخی

رقابتها شاهد جرقه های خفیفی در مدال آوری هستیم ولی صراحتا می توان عنوان داشت تا زمانی که یک مربی شش دانگ خارجی برای تیم ملی
نیاید و عنان کار را در دس��ت نگیرد و تغییری در شیوه تمرینات و تاکتیک و تکنیک بچه ها ایجاد نکند وضع همین است که می بینیم اگر چه شکی
در شایس��تگی های سرمربی تیم ملی نیس��ت ولی توان مربیان داخلی ما در حد کسب مدال المپیکی و یا طالی قاره ای و جهانی نیست و اگر هدف
فدراسیون فقط کسب س��همیه المپیک توکیو است و چند مدال برنز،نقدی نیست باید برای س��قف کوتاه آرزویهای فدراسیون تاسف خورد ولی
اگر واقعا جودو ایران به دنبال طالی آس��یایی و یا مدال المپیکی است مسیر اینی نیست که دارد طی می شود بی خود خودمان را گول نزنیم اینکه
بگوییم کش��ورهای صاحب نام ،مربیان خوبش��ان را به ما نمی دهند شما پول خوب بده خودشان می آیند س��راغت وقتی هنوز نوع نگاه به مربیان
خارجی همان نگاه حداقلی دستمزد مربیان کره شمالی است معلوم است که بهانه می آورند و نمی آیند .

زنگ خطر رزمی به صدا در آمد

ورزش کش��ورمان در حالی تابستان سال آینده بازیهای آس��یایی اندونزی را در پیش دارد که با نکاهی به عملکرد
رش��ته های تکواندو،جودو،ک��وراش و حتی کاراته با توجه به المپیکی ش��دنش می توان گف��ت زنگ خطر رزمی
برای بازیهای آس��یایی  2018بصدا درآمده است البته اگر مس��ئوالن بخواهند این ناکامیها را جدی بگیرند و همه
تمرکزشان را صرف فوتبال نکنند.
ب��ا توجه به برخی نتایج و فراز و فرودهای تیم ملی تکواندو مردان و زن��ان در رقابتهای بین المللی اخیر و بخصوص
کاهش نفرات حاضر کیوروگی در این بازیها و همچنین افول قدرت تکواندو ایران باید گفت دیگر خواب کس��ب 4
مدال طال را باید توس��ط تیم ملی مردان در بازیهای آسیایی و حتی در مجموع کیوروگی مردان و زنان ببینیم چرا
که ایران در بخش پومس��ه بمراتب شانس کمتر و شرایط سخت تری برای کسب سکوی نخست دارد در جودو هم
ش��اهدیم حتی بهترین های ما در تورنمنتهای معمولی تنها برنز کس��ب می کنند و تا کنون چهره جدید و جوانی
را در تی��م ملی جودو ندیده ایم که بخواهیم بر روی آن حس��اب کنیم کوراش هم که در گذش��ته یکی از قدرتهای
جهانی این رشته بودیم و حداقل در رقابتهای جهانی طال صید می کردیم ولی در رقابتهای جهانی ترکیه شاهدیم
که دس��تمان از سکوی نخست خالی ماند و در کاراته هم بدون تردید با توجه به المپیکی شدن آن و سرمایه گذاری
دیگر کشورهای آس��یایی و بخصوص نگاه میزبان المپیک و قدرتهای اروپایی بر روی مدالهای طالی این رشته در
بازیهای آس��یایی و المپیک قطعا برای تیم ملی کاراته بمراتب ش��رایط برای مدال آوری بخصوص از جنس طال در
بازیهای آسیایی سخت تر از گذشته خواهد بود.
در رش��ته مبارزه ای بوکس هم که هنوز نه رییس آن مش��خص اس��ت و نه اینکه مش��تزنی ما توان بر روی سکوی
قهرمانی ایس��تادن را دارد و نهایتا با ش��انس قرعه ش��اید یکی دو برنز نه چندان ارزش��مند نصیبمان مشتزنی در
آس��یایی بشود که آنهم قطعی نیس��ت در کل با نگاهی به عملکرد رشته های رزمی کش��ورمان در چند ماه اخیر و
همچنین ماههای باقی مانده و ش��رایط خاص حضور برخی رشته های رزمی همچون سامبو،پنچاک سیالت و یا
جوجیتس��و در این رش��ته ها هم نمی توان شانس��ی برای مدال آوری بخصوص از نوع طال قائل بود و در واقع باید با
این ش��رایط پیش آمده باید گفت زنگ خطر رزمی برای مدال آوری در بازیهای آسیایی اندونزی چند ماهی است
که بصدا در آمده ولی گویا فعال برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون بوکس و تکواندو در اولویت می باشد تا تکلیف
دو رئیس این فدراس��یونها معین شده سپس بنش��ینیم و ببینیم روسای آن چه برنامه ای دارند و چه وعده وعیدی
می دهند.
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