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کاراته به دنبال چهارمین قهرمانی آسیا یا دهمین نایب قهرمانی

تی��م ملی کاراته کش��ورمان در حالی کمتر از دو ماه مان��ده به بازیهای
آس��یایی جاکارتا راهی مسابقات قهرمانی آسیا در اردن شد که در واقع
دو ه��دف نهایی برای تیم مل��ی وجود دارد که آنهم کس��ب چهارمین
قهرمانی آسیا و یا تکرار دهمین نایب قهرمانی آسیاست.
شهرام هروی س��رمربي تيم ملي كاراته بزرگس��االن با تاكيد بر اينكه
تيم جواني راهي مس��ابقات آسيايي اردن مي ش��ود ،گفت :تمام هدف
ما تكرار قهرماني آسيا اس��ت و براي دفاع از عنوان سال گذشته مان به
اردن مي رويم.
وی اظهار داش��ت :از ليگ جهاني فرانس��ه در سال گذش��ته تاكنون 7
مرحله اردوي آماده سازي را پشت سر گذاشته ايم و در حال حاضر تيم
در شرايط آرماني خوبي به سر مي برد.
س��رمربي تي��م مل��ي بزرگس��االن كارات��ه اف��زود :ب��ه ج��ز مجيد
حس��ن ني��ا و اميررضا ميرزاي��ي كه آس��يب ديدگي كوچك��ي دارند
و انش��اهلل تا روز مس��ابقه به شرايط مطلوب مي رس��ند ،ساير نفرات در
ش��رايط ايده آل هس��تند و از نظر ش��رايط روحي و رواني تيم وضعيت
خوبي دارد.
س��رمربي تيم ملي كاراته بزرگساالن در خصوص حريفان آسيايي تيم
ملي ايران گفت :رقيب اصلي و س��نتي ما تيم ژاپن است و طبق بررسي
هايي كه انجام داده ايم قرار است با تمام قوا در رقابتهاي آسيايي شركت
كند كه اين باعث خوشحالي ماس��ت .اما به هر حال رقباي ديگري هم
در آس��يا هس��تند كه نبايد آنها را دس��ت كم گرفت .قزاقستان يكي از
تيم هايي اس��ت كه در  10س��ال اخير همواره در مس��ابقات قهرماني
آس��يا به نتايج خوبي دس��ت يافته ضمن اينكه ميزبان يعني اردن نيز
با بهره گيري از تك س��تاره هاي خود مي توان��د معادالت را بر هم بزند.
تيم هاي ازبكسان ،عربس��تان ،مالزي و اندونزي نيز نفرات خوبي را در
اختيار دارند.
وي گفت :فدراس��يون تالش كرده تا بهترين ش��رايط را براي تيم ملي
فراهم كن��د و اميدوارم بتوانيم نتيجه اي درخور ش��ان كاراته ايران در
آسيا كسب كنيم.
پانزدهمين دوره قهرماني كاراته بزرگساالن آسيا در حالي از روز جمعه
در امان پايتخت اردن آغاز ش��ده است كه تيم ملي كاراته كشورمان در
تمامي ادوار گذشته حضور داشته است .

اگرچه رقابتهاي قاره اي از س��ال  1989و به ميزباني اس��تراليا و س��ال
 1991به ميزباني نيوزلند و سال  1993به ميزباني چين تايپه با حضور
كاراته كاهاي دو قاره اقيانوسيه و آسيا به صورت توامان برگزار گرديد،
اما از س��ال  1995در فيليپين اين دو قاره س��فره خود را از يكديگر جدا
كردند تا مس��ابقات آسيايي با حضور كش��ورهاي اين قاره كهن برگزار
شود.
از آن تاريخ تا امروز  14دوره مس��ابقات برگزار گرديد كه ماحصل آن با
احتس��اب  3دوره اول 3 ،عنوان قهرماني 9 ،نايب قهرماني 4 ،س��ومي و
يك عنوان چهارمي براي كاراته ايران بود.
گزارش مان را از اولين دوره رقابتهاي قهرماني آس��يا -اقيانوسيه آغاز
مي كنيم كه تيم ايران با  2طال ،يك نقره و  3برنز به مقام س��وم رس��يد.
در دومين دوره س��ال  1991در نيوزلند تيم ايران بارديگر بر س��كوي
سوم ايس��تاد؛ اما اينبار با يك طال 2 ،نقره و  8برنز .در جام سوم در چين
تايپ��ه  1993تيم ايران براي اولين بار طعم نايب قهرماني را چش��يد با
يك طال 3 ،نقره و  5برنز.
در س��ال  1995در فيليپين بار ديگر كاراته ايران عنوان نايب قهرماني
را از آن خود كرد؛  4ط�لا 3 ،نقره و يك برنز حاصل تالش كاراته كاهاي
ايران در مانيل بود .در ماكائو  1997س��ومين نايب قهرماني با  2طال4 ،
نقره و  2برنز براي كاراته ايران ثبت شد.
در س��ال  1999در س��نگاپور تي��م ايران براي نخس��تين ب��ار به مقام
قهرماني رس��يد 6 .طال 2 ،نقره و  2برن��ز مدالهايي بود كه به نمايندگان
كاراته ايران رسيد.
در س��ال  2001مالزي كاراته ايران با يك طال 3 ،نق��ره و  4برنز چهارم
آسيا شد.
در  2003ماكائو ايران با  3طال 5 ،نقره و  2برنز چهارمين نايب قهرماني
اش را بدس��ت اورد .در ماكائو كاراته ايران براي اولين بار موفق شده بود
در كوميته تيمي به نشان طال دست يابد.
بعد از وقفه اي چندماهه ،جام شش��م آسيا(نهم آس��يا -اقيانوسيه) به
ميزباني چين تايپه برگزار ش��د و تيم ايران توانست با  3طال 4 ،نقره و 3
برنز بارديگر نايب قهرمان اسيا شود.
در ماكائ��و  2005تيم اي��ران اگرچه ب��ا  14مدال(4ط�لا 7 ،نقره و 3
برنز) بيش��ترين بار نماين��دگان خود را روي س��كوهاي قهرماني ديد،

اما بارديگركاراته ايران براي شش��مين بار نايب قهرماني اش را جش��ن
گرفت.
در  2007مالزي تيم ايران با  4طال ،يك نقره و  2برنز بر س��كوي س��وم
آسيا ايستاد.
درس��ال  2009چين تيم ايران ب��ا  6طال ،يك نق��ره و  2برنز در بخش
مردان قهرمان آس��يا شد ،اما در مجموع عنوان نايب قهرماني را بدست
آورد(.تا س��ال  2009تيم اي��ران بدون حضور بان��وان ملي پوش خود
رقابتهاي آسيايي را تجربه مي كرد).
در  2011چين تيم ملي كاراته ايران براي نخستين بار تيم بانوان خود
را ني��ز در كنار تيم ملي مردان ديد .در اين دوره از رقابتها كه براي اولين
بار مسابقات در تمام رده هاي س��ني برگزار شد تيم ايران در مجموع با
 29مدال( 13مدال 7 ،نقره و  9برنز ) به مقام نايب قهرماني دست يافت.
در بخش بزرگساالن تيم ايران موفق شد به  3طال 2 ،نقره و  4برنز دست
يابد تا هفتمين نايب قهرماني اش ثبت شود.
در س��ال  2012س��هم كاراته ايران  34مدال بود 11 ،طال 6 ،نقره و 16
برنز .ايران بارديگر نايب قهرمان آسيا شد با  5طال 3 ،نقره و  4برنز .نكته
ويژه تاتامي تاشكند نش��ان طالي كاتاي تيمي و  2نشان طالي بانوان
بود كه براي نخستين بار بدست آمد ،ضمن اينكه هر  3نشان نقره نيز به
نام بانوان كاراته ثبت شد.
در  2013ام��ارات و در س��ومين حض��ور توام��ان تمام��ي
رده هاي س��ني در رقابتهاي قاره اي تيم اي��ران با 32مدال( 12طال9 ،
نقره و  11برنز) در مجموع به مقام نايب قهرماني رس��يد و در رده سني
بزرگس��االن با  16مدال( 7طال 4 ،نقره و  5برنز) به مقام قهرماني دست
يافت.
در  2015ژاپن تيم ايران با  2طال 4 ،نقره و  5برنز بر س��كوي س��وم آسيا
ايستاد.
در س��ال  2017در آس��تانه قزاقس��تان ك��ه ب��راي آخري��ن
ب��ار رقابتهاي آس��يايي در تمام��ي رده هاي س��ني برگزار ش��د تيم
اي��ران ب��راي نخس��تين ب��ار توانس��ت در مجم��وع تمام��ي رده ها
به مقام قهرماني دس��ت يابد با  43م��دال( 20طال 13 ،نقره و  10برنز).
حاصل تالش تيم ملي بزرگساالن در آسيايي قزاقستان 3 ،طال 4 ،نقره
و  2برنز بود.
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