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سرمربی تیم ملی والیبال

اخالق از هرچیزی برای من مهمتر است
تیم ملی والیبال ایران روزهای خوبی را سپری میکند .درست است که این تیم در مسابقات ملتهای
جهان نتوانست به دور نهایی صعود کند ،اما تغییر نسل اتفاقی بود که در این مسابقات رخ داد و سرمربی
صرب تیم ملی نشان داد ابتدا آینده والیبال برایش اهمیت دارد و بعد ،نتیجه .او این روزها مشغول آماده
سازی تیم ملی براي حضور در مسابقات آسیایی و قهرمانی جهان است .ایگور کوالکوویچ که جزء
پرافتخارترین مربیان والیبال جهان است ،با ما درباره حضور در ایران و والیبال ایران صحبت کرد.

  چه شد که به پیشنهاد فدراسیون والیبال ایران
جواب مثبت دادید؟
سالهاس��ت که فدراس��یون والیبال ای��ران در حال
صعود و پیش��رفت س��ازمانی و بلندپروازی در تیم
ملی و لیگ اس��ت .هدایت تیم مل��ی والیبال ایران
ب��رای من یک افتخ��ار بزرگ و البت��ه یک چالش
خواهد بود.
کیفیت والیبال ایران چگونه است؟
من فکر میکنم که کیفی��ت تیم ملی والیبال ایران
بس��یار باالس��ت .تیم ملی ایران در حال حاضر بر
پایه کیفیت و پتانس��یل بین بهترین تیمهای والیبال
جهان قرار دارد .لیگ برتر ایران هم هرس��اله بهتر،
قویتر و جذابتر میشود .حضور تعداد زیادی از
بازیکن��ان خارجی در لیگ ایران باعث میش��ود تا
این لیگ ،س��ریعتر و مؤثرتر توسعه پیدا کند .مورد
مهمی که در مورد ایران وجود دارد این اس��ت که
درهای تی��م ملی و لیگ ایران ب��هروی بازیکنان و
مربیان خارجی باز است .تبادل تجربه و دانش بین
بازیکنان ایرانی و خارجی ،عامل مهمی در پیشرفت
و توسعه توانایی و کیفیت بازیکنان ایرانی است.
چه حسی از کار کردن در آسیا داريد؟
تجربه مربیان دیگر که در قاره آس��یا کار کردهاند،
بسیار مثبت و خوب بوده است .شرایط کار و زندگی
در آس��یا بسیار خوب است و ورزش و فرهنگ نیز
جای��گاه قابل توجه��ی در این ق��اره دارد ،به همین
خاطر ،فعالیت در قاره آس��یا ب��رای من نهتنها یک
چال��ش بزرگ خواهد بود ،بلکه یک ش��انس برای
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کس��ب مدال توسط یک تیم آس��یایی در میادین
بینالمللی است.
آیا برای ش��ما و تیم ملی ایران ممکن است که
بی��ن  4تیم برتر برای حض��ور در المپیک 2020
توکیو قرار بگیرید؟
من احت��رام زیادی برای کیفیت والیبال ایران قائل
هس��تم و البته به کار خودم هم اطمینان دارم چون
تجربه گرانبهایی در رده ملی با تیم ملی صربس��تان
دارم و با این تیم به  12مدال بینالمللی رس��یدهام.
زمان چهار س��الهای که تا المپیک باقی مانده برای
قرار گرفتن ایران بین تیمهایی که شانس حضور در
مرحله نیمهنهایی المپی��ک  2020توکیو را دارند،
کافی به نظر میرسد.
پس با این حساب شما قول مدال در مسابقات
مختلف می دهید؟
هیچ تضمینی در هیچ كش��ور جهان برای کس��ب
م��دال وجود ندارد .حتی برزیل که تقریبا همیش��ه
صاحب مدال بوده ،نمیتواند تضمین دهد .در جام
جهانی نیز تیمهای مطرحی به رغم شایس��تگی در
س��کو قرار نگرفتند .والیبال ایران یک ویژگی مهم
دارد و آن میل باطنی برای پیشرفت است .جوانان
والیبال ایران آماده هس��تند ک��ه جان خود را برای
کش��ور و پرچم فدا کنند و من هم افتخار میکنم در
خدمت آنان هستم.
انتقادی به شما بود که در ایران حضور ندارید
اما تیم را هدایت می کنید .داستان چیست؟
بعد از رقابتهای ژاپن که به مقام سومی دست یافتیم
و برای اولین بار والیبال ایران را روی سکوی جهانی
ب��ردم ،از مرخص��ی قانونی خودم اس��تفاده کردم.
اما دس��تیاران و آنالیزور تیم ملی نظارت کامل بر
لیگهای ایران داش��تند .فیلم تمامی بازیها را دیدم و
اشراف کامل داشتم.به محضی که به ایران رسیدم
ب��ا تمام مربی��ان لیگ برتر ارتب��اط برقرار کردم و
محور اصلی صحبتهای من با س��رمربیان ،بازیکنان
ای��ن تیم بود و همچنین نظرات آنان درباره س��ایر
تیمها را پرس��یدم و با اطالعات خودم همس��ازی
کردم تا در نهایت بهترین بازیکنان را برای دعوت
م. با همکاری س��ایر
ب��ه اردوی تیم ملی انتخاب کن 

س��رمربیان تیمها در مجموع اطالع��ات خوبی به
دس��ت آوردیم زیرا این مربی��ان به دلیل رقابت با
حریفان همیش��ه در حال آنالیز تیمهای حریف در
لیگ برتر هس��تند و در صحبت با آنان به اس��امی
جدیدی نیز برخورد کردم.
 ظاهرًا ش��ما به داليل انضباط��ي و اخالقي با دو
ستاره جوان تیم ملی برخورد كرديد.
ب��راي من نظم و اخالق از هر چي��ز ديگري مهمتر
اس��ت .من وظیفه دارم صادق باشم .همواره حامی
بازیکن��ان جوانم بودهام چرا که آینده والیبال ایران
در گرو آنهاس��ت .قب��ول دارم که آنه��ا جوانند و
میتوانند مرتکب اش��تباه ش��وند اما ن��ه این گونه
اش��تباهات .توخته در هفته س��وم که در روسیه به
تیم ملی پیوس��ت انتظار داشتیم پس از بازگشت به
ای��ران با تیم ملی ب کار کن��د اما گویا پس از یکبار
حضور در تمرین ،به ارومیه س��فر کرده و خواس��ته
ت��ا در آنجا تمرینهای��ش را به صورت فردی انجام
دهد .من حق میدهم که او جوان اس��ت اما متوجه
این موضوع نمیش��وم که چرا ب��ه تیم ملی احترام
ت. اش��تباه یلی هم دقیقا همین بوده
نگذاشته اس�� 
است .من فرصت زیادی برای صحبت با کادر فنی
تیم ملی ب نداش��تم اما یلی نیز پس از تمرین با تیم
ملی ب به صورت فردی تمرینهایش را انجام داده
بود .باید بازیکنان جوان به بزرگترهای تیم احترام
میگذاشتند و اصال معنی ندارد که یک بازیکن هر
وقت دوست داش��ت تمرین کند .عالوه بر احترام
به بازیکنان تیم ،آنها باید به تماشاگران نیز احترام
میگذاش��تند .من انتظار داش��تم که به اهداف تیم
ملی احترام بگذارند .هر کسی اشتباه کند باید تنبیه
شود .من از کلمه تنبیه استفاده میکنم اما میخواهم
تا آنها متوجه شوند که راه درست چیست و مطمئنا
در آینده نزدیک ذهنیتشان را تغییر میدهند .باید
ذهنیت بازیکنان در برابر تیم ملی عوض شود.
 ب��ه اه��داف خود در مس��ابقات لی��گ ملتهای
والیبال دست یافتید؟
صحب��ت در این باره راحت نیس��ت .بار گذش��ته
که از ه��دف تیم ایران پرس��یدند گفتم که تالش
میکنی��م در همه بازیها پیروز باش��یم ،اما با ورود

