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وقتی تکوانــــدو ایران
زنگ تفریح می شود
تیم ملی تکواندو چهارنفره کشورمان در حالی عازم آبیجان س�احل عاج،میزبان مرحله فینال گرندپری جهانی
شده بود که با توجه به تمرینات مس�تمر و اردوهای بلند مدت تیم ملی و همچنین فروکش کردن برخی انتقادات
بر روی تیم ملی،انتظار می رفت در این مس�ابقات نمایندگان کش�ورمان بتوانند نتایج بهتری کسب کنند ولی در
عمل ابولفضل یعقوبی،آرمین هادی پور و س�جاد مردانی با شکس�ت برابر حریفان نام آشنا و تکراری خود از دور
رقابتها حذف ش�دند تا در نهایت هوگوپوش�ان با تک مدال نقره فرزان عاشورزاده به کش�ور باز گردند.نگاهی به
نتایج ملی پوشان اعزامی به این رقابتها و باختهای عجیبشان برابر حریفانی که تجربه مبارزه و اتفاقا باخت به آنها
را در کارنامه خود دارند نش�ان می دهد دومین قدرت تکواندو جهان دیگر چیزی برای عرضه کردن در رقابتهای
بی�ن المللی نداش�ته و در واقع بع�د از بازیهای المپیک ریو و ج�ام جهانی آذربایجان هیمنه آن شکس�ته و دیگر
صالبت گذشته را ندارد و می رود تا آرام آرام تبدیل به زنگ تفریحی برای نمایندگان دیگر کشورها گردد.
متاس�فانه باید این واقعیت را پذیرفت که بعد از اس�تعفای مقانلو کار فنی جوان تیم ملی هنوز نتوانسته انتظارات
را برآورده کند و به رغم تالش مس�ئوالن فدراس�یون،تیم ملی مردان هنوز نتوانس�ته از ناکامی ریو کمر راس�ت
کند از طرفی دست فدراس�یون هم از داشتن مربیان شش دانگ در س�طح تیم ملی بزرگساالن خالی است و اگر
فدراسیون راه چاره ای داشت حتما می اندیشید،ولی بازگش�ت مقانلو و کریمی به کادر فنی یک نوع بازگشت به
عقب محسوب شده و همچون کابوسی برای تکواندو شده است .
متاس�فانه هنوز کادر فنی به این باور نرس�یده اس�ت که اگر بدنبال نتیجه گیری همچون گذش�ته هس�تند باید
تغیی�رات عمده ای در تمرینات و مبارزات نف�رات خود ایجاد کند چرا که بد جوری دس�ت تکواندو کاران ما برای
حریفان رو ش�ده و دیگر کسی از تکواندو کاران ایران حساب نمی برند و اگر بگوییم در برخی مسابقات حتی ملی
پوشان ما فقط طی سه راند کتک خورده اند و بازنده از شیاپچانگ بیرون آمده اند سخنی به گزاف نگفته ایم.
در واق�ع باخت،مردانی و هادی پور به برخی حریفان نام آش�نا نش�ان می دهد مربیان هنوز نتوانس�تند راه بردن
برخی تکواندو کاران را به شاگران خود بیاموزند و به نظر می رسد تکواندویی که این سالها اصال برایش قرعه برای
کسب مدال مهم نبوده حال باید برای کس�ب مدال نیم نگاهی هم به قرعه داشته باشد اتفاقی که بیانگر بازگشت
تکواندو ایرانی به اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه  1380خورش�یدی است،خورشیدی که آرام آرام رو به غروب می
رود و اگر دیر بجنبیم دیگر باید خواب س�کوهای اول تا سومی را در رقابتهای قاره ای و جهانی ببینیم و در بازیهای
المپیک پیش رو همچون جودو و بوکس در تکواندو هم باید دلخوش به کسب سهمیه باشیم و بس.

مهدیزاده در سرزمین آفتاب تابان

امیر مهدیزاد برای برگزاری س��مینار آموزش��ی در حالی راهی کشور
س��رزمین آفتاب تابان شد تا درس��ی بزرگ برای مسئوالن کشورمان
باشد که برای به روز ش��دن و قدرتمند شدن در زمینه ای حتی اگر آن
موضوه ریش��ه در تاریخ کش��وری دارد می ت��وان از باتجربه های دیگر
کش��ورها اس��تفاده کرد همین کاراته کای با اخ�لاق و قهرمان جهان
کشورمان که به کشور ژاپن مهد کاراته جهان سفر کرده است.
وی در ای��ن باره م��ی گوید :من به دعوت فدراس��یون کارات��ه ژاپن به
مس��ابقات کاراته وان در این کشور دعوت ش��دم و از من خواستند در
آخرین مرحله مسابقات کاراته وان در اوکیناوا شرکت و بعد از مسابقات
نیز به مدت  10روز در چند شهر ژاپن سمینار کاراته برگزار کنم.
امیر مهدیزاده تصریح کرد :در این مس��ابقات نیز  6مبارزه انجام دادم و
خدا را شکر توانس��تم عنوان قهرمانی را کسب کنم .در این مسابقات با
حریفان سرس��ختی مبارزه کردم و این قهرمان��ی از این بابت که موفق
به شکس��ت دو حریف سرسخت و خوب ژاپنی شدم برایم حائز اهمیت
بود.
قهرمان آخرین مرحله مسابقات کاراته وان در سال  2017عنوان کرد:
یکی از رقبای ژاپنیام قهرمان مسابقات امیدهای جهان در اسپانیا بود
که یک ماه پیش موفق به کسب این عنوان شد .ژاپنیها خیلی دوست
داش��تند که من با این ورزش��کار مبارزه کنم و قرعه نیز به گونهای رقم
خورد که با او دیدار کردم و شکس��تش دادم .حریف دوم ژاپنیام نیز در
رده بزرگساالن بود که با او نیز مبارزه کردم.
وی در خصوص برگزاری س��مینارهای خود در ژاپ��ن گفت :ابتدا باید
بگویم به برگزاری س��مینار در مهد کاراته دنی��ا افتخار میکنم .اینکه
ژاپنیها که خودشان کاراته را ابداع کردند از من به عنوان یک قهرمان
و کاراتهکا ایرانی درخواست میکنند که برایشان کالس کاراته برگزار

کنم برای من یک افتخار بزرگ اس��ت و این افتخار واقعا برای من مانند
قهرمانی در کاراته جهان است .
قهرمان مسابقات جهانی اتریش تاکید کرد :من در ژاپن به عنوان سفیر
و نماینده کارات��ه ایران حضور دارم و ژاپنیها به من به عنوان نماینده و
قهرمان کاراته ایران نگاه میکنند .با توجه به این موضوع تمام تالش��م
را انجام میدهم از لحاظ رفتاری و برگزاری کالس آموزشی به گونهای
عمل کنم که در ش��ان کاراته کشورمان باش��د و تمام تالشم این است
نماینده شایس��تهای از طرف جامعه بزرگ کاراته کشورم باشم .کاراته
ایران بس��یار پرافتخار اس��ت و تمام تالش��م را انجام میدهم که یک
نماینده اصلح برای کاراته ایران باشم.
مهدیزاده در ادامه بیان کرد :در کالس آموزش��ی  90درصد بازیکنان
تیمه��ای ملی جوانان  ،امیدها و بزرگس��االن حض��ور دارند و این یک
افتخار بزرگ برای من اس��ت .این موضوع را لطف خدا میدانم و از خدا

بابت این لطف سپاسگزار هستم  .سهشنبه هفته آینده نیز کالسهای
من به اتمام میرسد و به ایران باز میگردم.
وی در خصوص اهداف خود در س��ال  2018اظهار داشت :سال آینده
س��ال بس��یار پرترافیکی را پیشرو دارم و مس��ابقات قهرمانی آس��یا،
بازیهای آس��یایی و قهرمانی جهان سه مس��ابقه اصلی است که باید
خود را برای این سه رویداد مهم آماده کنم .در کنار این سه رویداد مهم
تالش میکنم سهمیه المپیک را نیز به دست بیاورم .
قهرمان مسابقات جهانی فرانس��ه تاکید کرد :در سال  2018میالدی
چهار هدف دارم که کس��ب عنوان قهرمانی آس��یا ،قهرمانی بازیهای
آس��یایی و قهرمانی جهان اس��ت تا بتوانم دو باره مدال طالی خود در
آسیا  ،بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان را تکرار و در کنار آن سهمیه
المپیک را کس��ب کنم .بعد از بازگش��ت از ژاپن نی��ز تمرینات خود را
مجددا پیگری میکنم تا به اهدافم نزدیک و نزدیکتر شوم.
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