رزمی

اردوی مشترک تیم ملی ووشو اندونزی با ایران

تیم ملی ووش��وی اندونزی که خود را برای بازیهای آس��یایی جاکارتا آماده می کند ،به منظور برگزاری
اردوی مش��ترک با ووش��وکاران کش��ورمان این هفته راهی تهران می ش��ود.چهار س��انداکار مرد و دو
س��انداکار زن به همراه  3مربی به آکادمی ووشو می آیند تا در کنار قهرمانان کشورمان به تمرینات فنی
پرداخته و خود را برای بازیهای آسیایی آماده کنند.
در واقع انتخاب ایران بعنوان محل برگزاری اردوی مش��ترک از س��وی تیم اندونزی که خود از تیم های
مطرح این رشته محسوب می شود آنهم در حالی که پیش از این نیز اردویی را در کشور چین برگزار کرده
بود نش��ان می دهد اندونزی برنامه ریزی خوبی برای این رش��ته در بازیهای آسیایی جهت کسب مدال
بخص��وص از نوع طالی آن دارد چرا که با اعمال فش��ار آنها وزن منهای  75کیلو گرم س��اندا از این بازیها
حذف شد تا علنا ایران یک مدال مسلم این وزن را از دست بدهد.
از طرفی فدراس��یون در تدارک برگزاری رقابتهای بین المللی جام پارس است جاییکه بعد از رایزنیهای
فراوان قرار شد هفتمین دوره رقابت های بین المللی ووشوی جام پارس تیرماه امسال به میزبانی گرگان
برگزار شود.
این رقابت ها طی روزهای اول تا پنجم تیرماه امس��ال برگزار می شود و تیم های پارس جنوبی و منتخب
اس��تان گلستان ،نمایندگان ایران خواهند بود که البته در خصوص تعداد تیمهای خارجی حاضر در این
رقابتهای هنوز مش��خص نیس��ت چه تعداد تیم خارجی در این دوره به میدان می روند که بدون تردید
اندونزی و ویتنام و یکی دو کشور همسایه در این میدان حضور خواهند داشت چرا که حضور ووشکاران
ما و همچنین کشورهای خارجی می تواند تاثیر بسزایی در افزایش آمادگی آنها جهت حضور در بازیهای
آسیایی داشته باشد.
بدون تردید تورنمنت جام پارس ووش��و فرصتی اس��ت برای اینکه ببینیم تیم ملی ووش��و چقدر برای
بازیهای آس��یایی خوددش را آماده کرده و مهمت��ر آنکه میزبانی این رقابتها در یک شهرس��تان بیانگر
پتانسل خوب استانهای دیگر برای میزبانی رقابتهای بین المللی است.
اما مهدی علینژاد رئیس فدراس��یون ووشو در خصوص حضور تیم ملی اندونزی در تهران اظهار داشت:
تیم ملی ووشوی اندونزی از مدتها قبل خواستار برگزاری اردوی مشترک با سانداکاران کشورمان بود
و ما هم با مشورت کادر فنی با این درخواست موافقت کردیم.

 حسین رامادان

وی افزود :اندونزی در اوزان س��بک ،سانداکاران قابلی دارد و با توجه به زمانی که تا بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸باقی
مانده اس��ت ،اردوی مشترک با اندونزی به سطح فنی س��اندای ایران کمک میکند .احتمال دارد دیدار تدارکاتی
هم با آنها داشته باشیم.
رئیس فدراس��یون ووشو در پاسخ به این که آیا س��طح فنی اندونزی در حدی است که به ساندای ایران کمک کند
گف��ت :همانطور که گفتم آنها در اوزان س��بک حرفه��ای زیادی برای گفتن دارند .به ط��ور مثال در بازیهای
کش��ورهای اسالمی  ۲۰۱۳مقابل سانداکار ایران به برتری رسیدند و در جام جهانی  ۲۰۱۴هم یکی از سانداکاران
خانم کشورمان را شکست دادند.
علینژاد با اشاره به اینکه یک داور مطرح جهانی هم از اندونزی به ایران میآید ،افزود :این داور یکی از عوامل اصلی
برگزاری مسابقات ووشو در بازیهای آسیایی جاکارتا است و میتوانیم رایزنی خوبی با او داشته باشیم .به هر حال
باید از برگزاری یک اردوی تدارکاتی نهایت بهره را ببریم.

گنجزاده:سال پرترافیکی پیش رو داریم
سجاد گنجزاده قهرمان سنگین وزن تیم ملی کاراته
در بخش کیوروگی در خصوص ش��رایط تمرینات
تیم مل��ی اظهار داش��ت :در حال حاضر س��ومین
مرحله اردوی تی��م ملی کاراته در ح��ال برگزاری
اس��ت و واقعا ب��ا زحم��ات ش��بانهروزی کادرفنی
پیشرفت چشمگیری داش��تیم .مشخص است که
کادرفنی تیم ملی ب��رای تکتک تمرینات برنامه و
فکر داش��ته اس��ت .زحمات مربی بدنساز تیم ملی
نیز باعث شده اس��ت تا بدن بچهها نسبت به شروع
تمرینات بسیار متفاوت باش��د .امیدوارم تمرینات
همین گونه ادامه داشته باش��د و هیچ بازیکنی نیز
دچار آسیبدیدگی نشود.
وی در خصوص فشردگی مسابقات کاراته در سال
 97عنوان کرد :واقعا امسال سال پرترافیک و سختی
را پیش رو داریم .این در حالی اس��ت که در گذشته
شاید دو سال انتظار میکشیدیم تا مسابقات اصلی
آغاز ش��ود اما امس��ال س��ه رویداد اصلی ما برگزار
خواهد ش��د .برگزاری مس��ابقات قهرمانی آس��یا،
بازیه��ای آس��یایی و مس��ابقات قهرمانی جهان
باعث خواهد شد تا ما به گونهای برنامهریزی داشته
باشیم که از لحاظ بدنی در تکتک این مسابقات در
شرایط آمادگی قرار داشته باشیم.
قهرم��ان کاراته جهان تصریح ک��رد :من نمیگویم
باید در همه این مس��ابقات در اوج آمادگی باش��یم
چرا که اص�لا چنین امکانی وجود ندارد .جدای این
مسابقات ما باید در  5مرحله مسابقات لیگ جهانی
نیز ش��رکت کنیم تا امتیازات الزم را برای کس��ب

سهمیه المپیک  2020جمع کنیم .امیدوارم آمادگی بدنی ما در همه این مسابقات به گونهای باشد تا با مدالهای خوشرنگ بازگردیم.
گنجزاده در خصوص اهداف خود تاکید کرد :به دنبال کس��ب  5مدال طال از مس��ابقات قهرمانی آسیا ،بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی جهان هستم .قصد دارم
س��ه مدال انفرادی و  2مدال تیمی را از این رویدادها کسب کنم و این غیر از مدالهای مسابقات لیگ جهانی کاراته وان است .بچههای ما همه شایسته هستند اما من
تالش خواهم کرد در هر دو بخش انفرادی و تیمی در ترکیب تیم ملی حضور داشته باشم و  2مدال طال از مسابقات قهرمانی آسیا کسب کنم.
وی ادامه داد:بعد از آن نیز باید در بازیهای آسیایی حضور داشته باشیم و امیدوارم هر کدام از بازیکنان ما که در این رویداد حاضر شد با دست پر به ایران بازگردد .آبان
ماه نیز در مسابقات قهرمانی جهان شرکت میکنیم و بدون هیچ حرفی فقط به دنبال کسب دو مدال طال از آن هستم.
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