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بیباک:از تجربیات مقانلو استفاده میکنم

س��رانجام بعد از چند روز انتظار کارد فنی تیم های ملی تکواندو مردان معرفی شد تا فریبرز عسگری هدایت
تیم ملی مردان اعزامی به بازیهای کش��ورهای اسالمی و مهدی بی باک هدایت تیم ملی اعزامی به رقابتهای
قهرمانی جهان و آس��یا را در دس��ت گیرد انتخ��اب بی باک از این حی��ث قابل توجه بود که مورد اس��تقبال
ملیپوش��ان نیز قرار گرفت س��رمربی جدید تیم ملی تکواندوی ایران با تاکید براینکه یک شبه به این سمت
مهم نرس��یده است ،گفت :از بیژن مقانلو سرمربی پیش��ین تیم ملی می خواهم تا تجربیات خود را در اختیار

رزمي

کادر فنی قرار دهد.
مهدی بی باک که به عنوان س��رمربی جدید تیم ملی تکواندوی ایران منصوب ش��ده است با بیان این مطلب
تصریح کرد :ش��ورای فنی تش��کیل جلس��ه داد و مربیان واجد ش��رایط برای هدایت تیم های ملی ایران به
کمیتهفنی معرفی شدند.
وی اف��زود :مقرر ش��د ت��ا دو کادر فنی مج��زا برای حضور در مس��ابقات جهان��ی کره جنوب��ی و بازی های
کشورهایاسالمی داشته باشیم.
بی باک تصریح کرد :هدایت تیم اعزامی به مس��ابقات قهرمانی جهان در اختیار من قرار گرفت و سرمربی تیم
حاضر در بازی های کشورهای اسالمی نیز به زودی معرفی می شود.
وی با تاکید براینکه وظیفه س��نگینی برعهده او گذاش��ته شده اس��ت ،افزود :اکنون تکواندوی ایران شرایط
حساسی دارد و افرادی که مدعی هستند باید در وضعیت حساس توان خود را نشان دهند.
س��رمربی تیم ملی تکواندو ایران با بیان اینکه همه خانواده تکواندو باید در کنار ابن تیم باش��ند ،توضیح داد:
امیدوارم به تیم جوان و با انگیزه ای برای موفقیت کمک کنند و یقین داش��ته باش��ید که هوگوپوشان ایران
حرفهای ز یادی برای گفتن خواهند داشت.
وی در م��ورد معرفی همکارانش در کادر فنی ،گفت :هفته آینده دیگر اعضای کادر فنی و زمان آغاز اردوها را
پس از مشورت با کمیته فنی ،اعالم خواهم کرد.
بی باک با تاکید بر اینکه یک ش��به س��رمربی تیم ملی نشده است ،افزود :چهار س��ال در کنار بیژن مقانلو در
کادر فنی تیم ملی بوده و تجربیات زیادی کس��ب کرده ام .در این مدت آزمون و خطاهای متعددی داشتیم و
افتخارات خوبی به دست آوردیم که خیلی از آنها در سایه اتفاقات بازی های المپیک ،نادیده گرفته شد.
وی با اش��اره به اینکه به طور یقین از تجربیات مقانلو استفاده خواهد کرد ،ادامه داد :هیچ فردی نمی تواند نام
او را از تکواندوی ایران خط بزند و موفقیت هایش را فراموش کند.
بی باک در خصوص روش گزینش نفرات تیم ملی ،عنوان کرد :شایس��ته ساالری رکن اساسی تیم ملی ایران
خواهد بود .نگاه ما به جوانان است و البته در شرایط برابر ،باتجربه ها نیز می توانند در مسابقات مهم به کمک
تیم ملی بشتابند.

علی مظاهری:تمایلم به مربیگری بیشتر است
پرافتخارترین بوکسور ایران در خصوص احتمال بازگشت دوباره اش
به میادین قهرمانی ،گفت :دوس��ت دارم به فعالیت در عرصه مربیگری
ادامه دهم و تمایل چندانی به مبارزه بر روی رینگ ندارم.
علی مظاهری دارنده س��ه مدال طال ،نقره و برنز بازی های آسیایی که
چند مدال قهرمانی آس��یا و س��ابقه حضور در دو المپیک را در کارنامه
خود دارد گفت :خیمنز س��رمربی کوبایی تیم ملی بوکس ایران ،فیلم
چند مبارزه گذش��ته ام را دید و از من خواس��ت تا ب��ه دنیای قهرمانی
بازگردم ،اما شخصا دوست دارم به مربیگری ادامه دهم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه هرچه صالح بوکس ایران باش��د را دنبال خواهم
کرد ،اظهار داشت :اکنون بیش از  40روز است که در کادر فنی تیم ملی
بزرگس��االن ایران حضور دارم و می خواهم در کنار سرمربی کوبایی به
دانش فنی خود اضافه کنم.
مظاهری  34ساله در خصوص شرایط تیم ملی ایران ،این گونه توضیح
داد :اردوی نخس��ت تیم ملی ایران پس از  40روز تمرین به اتمام رسید
و به بوکس��ورها استراحتی کوتاه داده ش��د تا از این هفته کار خود را از
سر بگیرند.
تی��م ملی جودو کش��ورمان اگ��ر چه خ��ود را برای
حض��وردر رقابته��ای گرند پ��ری آماده م��ی کند و
بازیهای کش��ورهای اسالمی را نیز پیش رو دارد ولی
هنوز خب��ری از آمدن مربی خارجی ک��ه در ابتدای
آمدن درخش��ان در راس فدراسیون عنوان شده بود
نیستامافدراسیونجهانیجودورییسفدراسیون
کش��ورمان را بعنوان ناظر این رقابته��ا معرفی کرد.
محم��ددرخش��اندرخصوصای��نانتخابگفت:
فدراس��یون جهانی جودو در نمابری این موضوع را
اعالم کرد .البته این اطالعات اولیه بود و به طور یقین
درروزهایآینده،جزئیاتازسویفدراسیونجهانی
اعالم خواهد ش��د .ویافزود :بازی های کش��ورهای
اسالمی برای ورزش ایران از اهمیت زیادی برخوردار
اس��ت و تیم ملی ج��ودو نیز در آن ش��رکت خواهد

وی افزود :س��رمربی کوبایی دارای دانش فنی باالیی اس��ت و او یکی از
بهترین مربیان جهان اس��ت که از همان ابتدا با جدیت کار خود را آغاز
کرد.
مظاهری با اشاره به دنبال ش��دن جوانگرایی در تیم ملی ایران ،گفت:
این تصمیم بسیار خوبی است ،اما برای رساندن نفرات جوان به شرایط
خوب نی��از به اردوهای متعدد و حض��ور در تورنمنت های بین المللی
است.
مربی تیم ملی در خصوص برگزاری مبارزات انتخابی متعدد در اردوی
تیم ملی اظهار داش��ت :هدفمان این اس��ت تا عده ای که از اردوی تیم
ملی جامانده و در رقابت های قهرمانی کشور عملکرد خوبی داشته اند
با بوکس��ورهای اردونش��ین رقابت کنند و چنانچه توان خود را اثبات
کردند ،به تیم ملی دعوت شوند.
وی با تاکید براینکه س��رمربی کوبایی تیم ملی ایران برای عملی کردن
اهدافش نیاز به حمایت دارد ،اظهار داشت :کار سختی داریم و با اتحاد
می توانیم ،بوکس ایران را به روزهای خوبش بازگردانیم.
مظاهری در خصوص اختصاص تنها دو س��همیه از سوی کمیته ملی

ک��ردوتالشمیکنیمتانتایجخوبیکس��بکنیم.
رئیس فدراس��یون جودو اظهار داشت :چند مرحله
اردوی داخلی و حض��ور در کمپ های بین المللی را
پش��ت سرگذاش��ته ایم تا تیم خوبی را برای حضور
در قهرمانی آس��یا و بازی های کش��ورهای اسالمی
که اوایل س��ال آینده برگزار می ش��وند ،مهیا کنیم.
درخش��ان گفت :این دو رویداد در فاصله کوتاهی از
یکدیگر برگزار می ش��وند و برای ما از اهمیت باالیی
برخوردار است ،ضمن اینکه در بازی های کشورهای
اس�لامی عالوه بر مس��ابقات انفرادی ،رقابت تیمی
جودو نیز وج��ود دارد .وی در مورد برنامه های برون
مرزی جودوکاران ایران ،توضی��ح داد :در نظر داریم
تا ملی پوشان را به مسابقات بین المللی گرجستان و
جمهوری آذربایجان اعزام کنیم تا با قدرت بیشتری

المپیک برای تیم ملی بوکس به منظور حضور در بازی های کشورهای
اس�لامی ،گفت :این س��همیه بس��یار کم اس��ت و امیدوارم با رایزنی
مسئوالن فدراس��یون بتوانیم تعداد بیشتری را اعزام کرده و در باکو به
مدال دست یابیم چرا که بازیهای کشورهای اسالمی می تواند میدان
خوبی برای جوانترهای تیم ملی باشد.

روندآمادهسازیخودراطیکنند.بهرغمصحبتهای
احتیاط آمیز رئیس فدراسیون جودو مدیر تیمهای
ملی جودو امید زیادی دارد ت��ا در باکو جودو بر روی
س��کوبرودویدراینبارهمیگوید:بعد از یک فاصله
چندین ساله با کش��ورهای جهان،تیم ملی جودو با
حضور در اردو های برون مرزی و آش��نایی با س��طح
فن��ی روز جه��ان ش��انس م��دال آوری در بازیهای
کش��ورهای اس�لامی را دارد .محمد رضا رودکی در
ادامه اظهار داشت:با هماهنگی که رئیس فدراسیون
جودو با مسئوالن فدراس��یون جهانی بوجود آورده
اس��ت تیم ملی اردوی خوبی را در مجارستان پشت
سر گذاش��ت و در حال حاضر تیم ملی به رغم جوان
بودن نس��بت به گذشته ش��رایط مطلوبی دارد .وی
ادامهداد:درگذشتهاعزامتیمملیجودوبه تورنمنت
57

ها و اردوهای برون مرزی محدود به دو یا س��ه نفر بود
ولی االن نفرات جوان و آینده دار با حضور در اروهای
برون مرزی بخوبی توانس��تندازاینفرصتاستفاده
کرده و فاصله خود را با رقبای جهانی از نظرتکنیکی و
تاکتیی کم کنند .وی ادامه داد:اگر چه در حال حاضر
تیم جوانی داریم ولی در همین بازیهای کش��ورهای
اس�لامی نیز در یک��ی دو وزن نیم نگاه��ی به مدال
آوری داریم البته ق��ول نمی دهیم ولی به توانمندی
بچه های خود ایمان داریم .رودک��ی در خاتمه ابراز
داش��ت:تمرینات تیم ملی جودو بعد از بازگش��ت از
اردوی مجارستان از دوشنبهآغاز شده تاتیمیجوان
و آینده دار راهی بازیهای کشورهای اسالمی کنیم و
نهایت تالش ما موفقیت در این رقابتها و کسب خود
باروی در بین نفرات جوان تیممان است.
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