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افتخار آفرینی کاراته مردان و ضعف بانوان در لیگ جهانی

پنجمین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته وان در حالی با حضور  607کاراته کا از  63کشور
در اس��تانبول ترکیه برگزار شد که سن سی های مردان کشورمان توانس��تند در نهایت با درخشش خود
عنوان نخست این رقابتها را از آن خود کنند .
تیم های ملی کاراته کومیته و کاتای مردان و زنان کشورمان در حالی با حداکثر توان و آمادگی
راهی این رقابتها شده بودند که با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی و همچنین اردوهای آماده سازی
انتظار می رفت در دو بخش مردان و زنان نمایندگان کشورمان بتوانند در این میدان خوش بدرخشند که
البته اگر چه در بخش مردان انتظارات برآورده ش��د ولی در بخش بانوان این امر محقق نشد که مسئوالن
ش��اید در آینده ای نزدیک فکری برای تقویت هر چه بیش��تر کاراته زنان خ��ود کنند بخصوص که نتیجه
گیری در بازیهای آسیایی جاکارتا و بازیهای المپیک  2020برای فدراسیون و مسئوالن و مردم از اهمیت
بسزایی برخودار است.
 12مدال و کسب عنوان قهرمانی رقابتها
در این رقابتها تيم ملی کاراته ايران به لطف درخش��ش مردان خود توانست در مجموع مردان و
زنان با كس��ب  3مدال طال 2 ،نقره و  7برنز بر سكوي قهرماني بایستد .ژاپن هم با  2طال 3 ،نقره و  5برنز دوم
و تركيه میزبان هم با  2طال 3 ،نقره و يك برنز در مكان س��وم ايس��تاد .ايتاليا با  2طال و يك برنز چهارم شد و
چين تايپه با يك طال و يك نقره در مكان پنجم قرار گرفت.
در این رقابتها و در وزن -60كيلوگرم ،اميرمهدي زاده در فينال  3بر يك آراي س��مدان از تركيه
را برد.
در وزن -84كيلوگرم ،مهدي خدابخش��ي در فينال مقابل برات جاكوپ��ي از مقدونيه رفت و با
نتيجه  7بر  3پيروز شد.
در وزن +84كيلوگ��رم ،صالح اب��اذري با پيروزي به مصاف دارن��ل الردي هلندي رفت و پس از
تس��اوي  5بر  5در وقت قانوني مبارزه با راي داوران در هانتي برنده مبارزه ش��د تا س��ه طالیی کشورمان
باشند.
در وزن  -75كيلوگرم ،بهمن عسگري در فينال مقابل استانيسالو هورنه از اوكراين قرار گرفت
و در اين ديدار  2كاراته كا به تس��اوي صفر بر صفر رسيدند كه با راي داوران در هانتي اين حريف اوكرايني
كه برنده اعالم شد و عسگري به مدال نقره اين وزن رسيد.
در وزن  -67كيلوگرم ،س��يدعلي كريمي مقابل گوميتو هيرو از ژاپن يك بر صفر شكست خورد
و به مدال نقره اين وزن دست يافت.
اما دروزن  -55كيلوگرم،طراوت خاكسار در رده بندي به مصاف دورتا باناژك از لهستان رفت و
پس از تساوي صفر بر صفر با راي داوران در هانتي برنده ميدان شد.
در وزن منه��اي  -67كيلوگ��رم ،امیررض��ا میرزایی در دي��دار رده بندي با توالر آق��االرزاده از
آذربایجان دیدار كرد و به تساوي يك بر يك رسيد تا با استفاده از قانون سنشو برنده تاتامي شد.
در وزن -84كيلوگ��رم ،ذبيح اله پورش��يب در ديدار رده بندي ايگور آكت��اش از تركيه به دليل
آسيب ديدگي از ناحيه كتف مقابل ذبيح اله پورشيب حاضر نشد تا پورشيب برنده تاتامي باشد .
در وزن  +84كيلوگرم ،سامان حيدري در ديدار رده بندي كاگاوا را يك بر صفر شكست داد.
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در بخ��ش كاتاي تيمي بان��وان هم دو مدال برنز و در بخش مردان هم یک برنز عاید کش��ورمان
گردید تا در نهایت به لطف درخشش نمایندگان مرد کشورمان بتوانیم عنوان نخست را کسب کنیم.
وضعیت کاراته بانوان چنگی به دل نمیزند
ای��ن س��خنی اس��ت ک��ه مری��م مش��یری س��رمربی س��ابق تی��م مل��ی بان��وان م��ی زند
و معتقد اس��ت در روزهایی که کاراته دنیا در حال پیشرفت است ،وضعیت بانوان کاراته ایران چنگی به دل
نمیزند.
وی افزود :بانوان ما نیاز به کار بیش��تر دارند و روش��ن است این سطح تمرین و روند آماده سازی
جواب کاراته کاهای ایران را نمیدهد .کاراته المپیکی شده ،اما سطح بانوان ایران در حال حاضر المپیکی
نیست.
س��رمربی س��ابق تیم ملی کاراته بانوان در ادامه گفت :نباید نتایج بانوان را با تیم مردان مقایسه
کنیم ،چون دختران ایران خیلی دیر وارد میادین بزرگ بین المللی ش��دند .البته همین که به رقابتهایی
مثل کاراته وان ترکیه اعزام میشوند ،حرکت خوبی است.
سطح کاراته بانوان المپیکی نیست
اگر چه از بدو حضور بانوان در رقابتهای قاره ای و جهانی ش��اهد مدال آوری آنها در این میادین
بوده ایم ولی این مدال آوری حرکت رو به رش��د نداشته و در واقع دچار نوساناتی می شود که شرایط برای
پی��ش بینی نتیجه گیری کاراته کاران زن در رقابتهای مهم را س��خت می کند.اگ��ر چه کاراته کاران زن
کش��ورمان خیلی دیرتر از مردان فرصت حضور در عرصه بین المللی را داش��ته اند ولی با پتانسیلی که در
کاراته زنان دیده می ش��ود قطعا سطح نتیجه گیری زنان کشورمان اینی نیست که در لیگ جهانی کاراته
وان دیده ایم بخصوص که االن کاراته المپیکی ش��ده و قطعا در صورت توجه و تمرکز الزم نمایندگان زن
کشورمان می توانند در توکیو  2020بر روی سکو بروند.
روحانی به ازبکستان می رود
اما حس��ین روحانی که در جریان این رقابتها مورد نظر ازبکها قرار گرفته و قرار است هدایت این
تیم را در دست گیرد در خصوص عملکرد ملیپوشان تیم ملی کاراته در لیگ جهانی کاراته وان استانبول
اظهار داش��ت :همانطور که گفتم خدا را ش��کر نتایج تیم ملی با قهرمانی در مسابقات لیگ جهانی بسیار
خوب ب��ود اما همانطور که از قبل نیز گفته بودم فارغ از نتیجه به لیگ جهانی ترکیه به چش��م یک رویداد
تدارکاتی نگاه میکردیم .قطعا کادرفنی تیم ملی مانند گذش��ته باز ه��م در باد این نتایج نخواهد خوابید
و برای مس��ابقات آینده برنامهریزی خواهد داش��ت .تمرکز تیم ملی و کادرفنی تیم ملی کاراته روی این
موضوع است که با توجه به حضور در مسابقات و تمریناتی که طراحی میشود ،بازیکنان را به ایدهآلترین
شرایط فنی برای مسابقات اصلی برساند.
مرب��ی تیم مل��ی کارات��ه تاکید ک��رد :هر چق��در هم تی��م ملی در مس��ابقات لی��گ جهانی
موف��ق به کس��ب نتای��ج ای��دهآل باش��د ام��ا اولوی��ت کادرفن��ی تیم مل��ی موفقی��ت در مس��ابقات
قهرمان��ی آس��یا در اردن ،بازیهای آس��یایی جاکارتا و قهرمانی جهان در اس��پانیا اس��ت .تمام هم و غم
کادرفنی تیم ملی موفقیت کاراته ایران اس��ت و قطع��ا از حاال بعد نیز با تمرکز روی این موضوع به کار خود
ادامه خواهد داد.

