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اکبر احدی:مدال آوری در جاکارتا سخت است

تیم ملی بوکس اگر چه در تورنمنت قزاقستان موفقیت خوبی داشت ولی بدون تردید با توجه به حذف اوزان
سنگین در بازیهای آسیایی جاکارتا کار س��ختی برای مدال آوری وجود دارد .اکبر احدی سرمربی تیم ملی
بوکس ایران با تمجید از عملکرد ش��اگردانش در مس��ابقات بین المللی قزاقستان ،گفت :با توجه به وقفه ای
که در تمرینات داشتیم ،بوکس��ورهای تیم ملی در این پیکارها با یک طال و دو نقره عملکردی فراتر از انتظار
داشتند و ما را به آینده امیدوار کردند.
وی ضمن بیان این مطلب داد :از اس��فند سال گذشته به مدت یک ماه در تمرینات تیم ملی ،وقفه ایجاد شد و
به همین دلیل تمایلی به اعزام تیم به قزاقستان نداشتم.
وی با اش��اره به اینکه قزاقس��تان یکی از قطب های مطرح بوکس آس��یا و جهان اس��ت ،تصریح کرد :دوست
نداشتم که بوکسورهای ایران به دلیل نرسیدن به آمادگی مطلوب در قزاقستان با شکست روبرو شوند.
س��رمربی تیم ملی بوکس ایران ،عنوان کرد :خوشبختانه پنج بوکسور اعزامی تیم ایران ،مبارزات خوبی را با
سطح فنی باال در رینگ به نمایش گذاشتند.
احدی که در  2دوره گذشته بازی های آسیایی نیز هدایت تیم ملی بوکس ایران را برعهده داشته است ،گفت:
برنامه بعدی ما حضور در مسابقات بین المللی مغولستان است که اواخر خرداد ماه برگزار می شود و تیم های
مطرحی در آن حضور دارند.
وی در ادامه به موافقت کمیته ملی المپیک با اعزام  6بوکس��ور ایران به بازی های آس��یایی  2018خبر داد و
افزود :تالش ما این اس��ت تا باوجود حذف اوزان  91 ،81و به اضافه  91کیلوگرم از س��وی کمیته بین المللی
المپپیک  ،عملکرد خوبی در این رویداد مهم داشته باشیم.

ترکیب تیمملی پاراتکواندو مشخص شد
با اعالم پیام خانلرخانی س��رمربی تیمملی پاراتکواندو کش��ورمان ترکیب این تیم برای حضور در چهارمین
دوره مس��ابقات قهرمانی آسیا  – 2018ویتنام مش��خص شد .مسابقاتی که قرار است س��وم خردادماه و به
میزبانی "هوشیمینه" ویتنام برگزارشود.
تیمملی پاراتکواندو کشورمان که به منظور آمادگی هرچه بیشتر ابتدای فروردینماه در مسابقات قهرمانی
آفریقا شرکت کرده و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد؛ پس از استراحتی کوتاه مدت تمرینات خود را برای
حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از روز  21فروردینماه آغاز کرده است که با اعالم پیام خانلرخانی ترکیب
این تیم برای حضور در این رویداد مشخص شد.
در وزن  -75کیلوگرم ( :)K44مهدی پوررهنم��ا،وزن  -75کیلوگرم ( :)K44محمود جعفرزاده،وزن +75
کیلوگرم ( :)K44اصغر عزیزی،وزن  +75کیلوگرم ( :)K44حامد حقش��ناس،وزن  -61کیلوگرم (:)K42
س��عید صادقیانپور،وزن  -75کیلوگ��رم ( :)K42محمدرضا ش��عبانی،وزن  +75کیلوگرم ( :)K42احمد
نریمانی،وزن  +75کیلوگرم ( :)K43مهدی بهرامی آذر،وزن  -75کیلوگرم ( :)K44علیرضا بخت،وزن -75
کیلوگرم ( :)K42مهدی کردلو نفراتی هستند که قرار اس��ت با هدایت پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و
مهدی احمدی به عنوان مربی در این رقابتها بر روی شیاپچان بروند.

رزمی

ش��ایان ذکر اس��ت کمیته بین المللی المپیک و مس��ئوالن برگزاری بازی های آس��یایی  2018در اقدامی
عجیب  3وزن  91 ،81و به اضافه  91کیلوگرم را از رقابت های بوکس بازی های آسیایی جاکارتا حذف کردند.
این درحالی اس��ت که تیم بوکس ایران در ادوار مختلف بازی های آس��یایی در همین سه وزن مدال آور بود و
با توجه به نبود نفرات ش��ش دانگ در اوزان س��بک کار برای مدال آوری تیم ملی سخت تر از ادوار گذشته در
بازیهای آسیایی جاکارتا خواهد بود.

درخشان :قرار شد در قبال افراسیابی
سالن کشوری را از بسکتبال بگیریم
خبر واگذاری سالن افراسیابی به بس��کتبال کمی برای اهالی جودو نگران کننده بود ولی رئیس فدراسیون
جودو تاکید کرد :قرار ش��د در قبال واگذاری سالن افراسیابی در مجموعه شیرودی به فدراسیون بسکتبال،
سالن کش��وری را از فدراس��یون بس��کتبال دریافت کنیم .محمد درخش��ان در واکنش به اظهارات رامین
طباطبایی ،رئیس فدراسیون بس��کتبال در خصوص واگذاری مجموعه شهید افراسیابی به این فدراسیون
اظهار داش��ت :قرار اس��ت در قبال واگذاری سالن شهید افراس��یابی به فدراسیون بس��کتبال ،سالن شهید
کشوری نیز به فدراسیون جودو واگذار شود .اینگونه نیست که ما سالن افراسیابی در مجموعه شیرودی را به
بسکتبال واگذار کنیم و در قبال آن سالنی از این فدراسیون نگیریم .اگر خبری غیر از جا به جایی دو مجموعه
با یکدیگر منتش��ر شده باشد ،ناقص است و به طور کامل در خصوص آن صحبت نشده است .وی تصریح کرد:
من و طباطبایی به اتفاق یکدیگر از دو س��الن افراس��یابی و کشوری بازدید کردیم و بعد از آن با ارائه نامهای به
داورزن��ی ،معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درخواس��ت خود در این خصوص را ارائه
دادیم .پیش��نهاد ابتدایی این جا به جایی نیز ابتدا از س��وی خود داورزنی مطرح شد .در حال حاضر نیز از ساز
و کار اداری این درخواس��ت خبری ندارم و چیزی نیز به ما ابالغ نشده است .ضمن اینکه نباید فراموش کنیم
ما در مجموعه ورزش��ی افراسیابی برای برگزاری مس��ابقات جودو تخت کوبیدیم و این کار نیز باید در سالن
شهید کشوری انجام شود.

سرمربی اسبق تیم ملی تکواندو:قرار بود با تیم برزیل در رقابتهای جهانی حاضر شوم
قرار بود هدایت تیم تکواندو برزیل در رقابتهای جهانی را بر عهده بگیرم،
اما نشد.
بیژن مقانلو سرمربی اس��بق تیم ملی تکواندو که این روزها در کشورهای
مختلف بنا بر دعوتش��ان به برگزاری کالسهای آموزش��ی می پردازد در
خصوص کمپ تمرینی برزیل اظهار داش��ت :مهر سال جاری بار دیگر به
برزیل میروم تا استاژ فنی را در چند شهر این کشور برگزار کنم .برزیلیها
درخواس��ت زیادی برای برگزاری این دورهها دارند و من هم دوست دارم
به آنها کمک کنم.
وی افزود :برزیلیها بس��یار مستعد هستند و چشم اندازی برای خودشان
ترس��یم کردند و با برنامه ،کار را پیش میبرند .وقتی ب��ه برزیل میروم و
با بازیکنان و مربیان کار میکنم ،به خوبی پیش��رفت را در عملکردش��ان
میبینم .به نظر من با این سازماندهی که تکواندوی برزیل دارد ،در آینده
حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
س��رمربی س��ابق تیم ملی تکواندو در پاسخ به این س��وال که آیا قرار بود
هدای��ت تیم ملی برزی��ل را در رقابتهای جهانی موجو ب��ر عهده بگیرد،
گفت :نمیدانم این خبر را از کجا میدانید ،اما قبل از رقابتهای جهانی با
من صحبت ش��د و قرار بود هدایت برزیل را قبول کنم ،اما این مسابقات با
کمپ تمرینی من در هند همزمان ش��د و نتوانستم هدایت برزیل را قبول
کنم.
برزیل را قبول کند ،اظهار داشت :اصال برنامهای برای این کار ندارم و دنبال برگزاری کمپ تمرینی هستم.
مقانل��و در خصوص اینکه آیا امکان دارد در آینده هدایت تیم ملی تکواندو
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