پنجشنبه   15آذر  28  1397ربیع االول  1440

زاویه نگاه شما

گفتوگوی اختصاصی خراسان با رئیس فدراسیون کوهنوردی

زارعی :علیپور شانسی برای کسب سهمیه المپیک ندارد!

سارا اصالنی

رقابتهای المپیک  2020در حالی  2سال دیگر به
میزبانی توکیوی ژاپن برگزار میشــود که به گفته
رضا زارعی شانس ایران برای کسب سهمیه المپیک
در رشته سنگنوردی بسیار پایین است .حال آنکه
موفقیتهای چشمگیر رضا علیپور ،سریعترین مرد
عمودی جهان در رقابتهای اخیر و قرار گرفتن او در
رده اول رنکینگ جهانی باعث ایجاد این تفکر شده
که او قطعا میتواند نماینده شایستهای برای ایران
در المپیک توکیو باشد .این در حالی است که زارعی
در مصاحبه با خراســان با اشــاره به شرایط کسب
سهمیه المپیک در رشته سنگنوردی ،رسما تایید
کرد علیپور عمال شانســی برای حضور در المپیک
آتی نخواهد داشت .او در حالی الناز رکابی را شانس
المپیکی ایران دانست که معتقد است رکابی اگر از
فرصتهای خود به خوبی استفاده کند ،میتواند به
آنچه شایستگیاش را دارد ،برسد.
از ســال آینده رقابتهــای انتخابی
المپیک آغاز خواهد شد ،چه شد که این
رشته المپیکی شد؟
زمانی که  IOCبا ورودیه المپیک با کشور میزبان
وارد مذاکره شــد ابتدا قرار بود از بین  8رشــته 2
رشته به المپیک اضافه شود .شانس راگبی به واسطه
اینکه ورزش ملی ژاپن است و آنها شانس مدال در
این رشته محسوب میشوند ،برای المپیکی شدن
بســیار زیاد بود .خوشبختانه سنگنوردی هم جزو
رشتههایی اســت که ژاپنیها در آن بهخصوص در
 2ماده بولدر و تا اندازهای در ماده لید سرآمد جهان
هســتند؛ به همین خاطر ژاپن نمیخواست امتیاز
مدالآوری در این رشــته را از دست بدهد .کمیته
بینالمللی المپیک هم به همین دلیل نظر ژاپنیها
را پذیرفت و  5رشته جدید را به المپیک اضافه کرد
که ســنگنوردی هم جزو آنها بود .اما فدراسیون
جهانــی کوهنوردی برای اینکه شــانس المپیکی
شــدن این رشــته را باال ببرد ،تعداد سهمیههای
المپیکی این رشته را به حداقل رساند تا مورد توجه
 IOCقرار گیرد .به همین خاطر تنها  40ســهمیه
برای این رشته( 20سهمیه برای آقایان و  20سهمیه
برای بانوان) در المپیک در نظر گرفته شــد .این در
حالی است که مســابقات جهانی ما با حضور 140
ورزشکار (شامل  70آقا و  70خانم) برگزار میشود؛
در هر ماده هم  12نفر شــرکت میکنند .برخالف
قهرمانی جهان که رشــتهها به شکل تفکیکشده
برگزار میشــوند اما المپیک در رشته سنگنوردی
در مجمــوع  3ماده برگزار میشــود؛ یعنی  3ماده
سرعت ،لید و بولدر با هم ترکیب میشوند و برترین
ورزشکاران این رقابتها راهی المپیک میشوند.

به برگزاری رقابتهای سنگنوردی در
المپیک در  3ماده اشــاره کردید ،با این
حساب علیپور با توجه به تخصصاش در
رشته سرعت ،عمال شانسی برای حضور در
المپیک ندارد...
بله .البته رضا علیپور  2سال قبل در مسابقات جهانی
شرکت کرد و در رشته سرعت طال گرفت و رکورد
مسابقات را هم زد .همانطور که میدانیم مسابقات
جهانی ،مسابقات رشتههای غیرالمپیکی است .یعنی
رشتههای برتری که مورد تایید  IOCهستند اما به
دلیل محدودیت رشتهها جایی در المپیک ندارند .با
این حســاب اگر المپیک  2020با فرمت مسابقات
جهانی برگزار میشد ما این شانس را داشتیم که در
رشته سرعت یک نفر از بهترینهای ما راهی المپیک
شوند .اما این اتفاق رخ نداد و برگزارکنندگان آمدند
ترکیبی با شعار المپیک ایجاد کردند .شعار المپیک
این است؛ قویتر ،سریعتر و بلندتر .به همین خاطر
برای المپیکی کردن رشــته ســنگنوردی  3ماده
بولدر(قویتر) ،سرعت(ســریعتر) و لید(بلندتر) را با
همین شــعار به کمیته بینالمللی المپیک معرفی
کردند و مورد توجه هم قرار گرفت .با این حســاب
علیپور عمال شانسی برای حضور در المپیک ندارد.
چون رشته تخصصی او سرعت است.
به نظر میرســد ترکیب  3ماده با شعار
المپیک حاال کار ایران را هم برای کســب
سهمیه المپیک بسیار سخت کرده.
ترکیب شعار المپیک با  3ماده بولدر ،سرعت و لید
در سنگنوردی اتفاق خوبی است اما این اتفاق برای
کشورهایی مثل ما که نخبههای معدودی در رشته
ســنگنوردی داریم ،دستمان را از سهمیه المپیک
کوتاه میکنــد .ضمن اینکه فدراســیون جهانی
کوهنوردی تمایل دارد مدالهای المپیک در هسته
مرکزی آلپ یعنی کشــورهایی که به وجود آورنده
رشته ســنگنوردی هستند ،توزیع شود؛ به همین
خاطر به رشــته سرعت توجه زیادی ندارند .این در
حالی است که  IOCابتدا از رشته سرعت که یک
رشته رکوردی است اســتقبال کرد ولی مدالهای
سرعت بین شرق اروپا ،شرق آسیا و خاورمیانه(تنها
ایران) تقسیم میشــد و اروپای مرکزی یا آلپ در
این رشــته تنها یکی ،دو نخبه از فرانســه و ایتالیا
داشت و از حداقل شانس برای کسب مدال در این
رشــته برخوردار بود .به همین خاطر رشته سرعت
در المپیک مورد توجه قرار نگرفت و درنهایت قرار
است در المپیک توکیو ورزشکاران برتر ماده کامباین
یا  3رشته شرکت کنند .به همین خاطر شانس ما
برای کسب ســهمیه المپیک حداقل ممکن است.
چون الناز رکابی بهترین ورزشکار ما در  2مسابقه در

مودریچ بهترین است ،مثل همه بازیکنانم

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از اینکه تیمش قبل از
بازی برابر ســپاهان ،ذوبآهن را شکست داده خوشحال
اســت .او بار دیگر تاکید کرد که برای او روشن است که
نمیخواهند پرســپولیس قهرمان شود .به گزارش ایسنا،
برانکو ایوانکوویچ گفت« :برد خیلی مهمی برابر ذوبآهن
به دست آوردیم .البته همه بردها مهم هستند و با همین
بردهاســت که اعتماد به نفس افزایش پیدا میکند .البته
ذوبآهن جایگاهش ربطی به تیمــش ندارد و آنها تیم
خوبی هســتند .مطمئنم منصوریــان در این دوره تیم را
بــاال میآورد .در بازی مقابل ما هم میزان پیشرفتشــان
مشخص بود .ذوبآهن همیشه برای ما حریف سرسختی
بوده اســت .قبل از داربی با سپاهان برد بسیار مهمی بود.
واضح است که بازیکنان مقداری خستگی دارند ».او ادامه
داد« :به بازیکنانم تبریک میگویم .آنها هر  5 ،4روز یک
بازی برگزار کردهاند .بعد از فینال لیگ قهرمانان آســیا ۴

اعتدادی در بین نامزدهای
برترین فوتسالیست زن جهان

مهاجم تیم ملی فوتســال بانوان ایران در بین  ۱۰نامزد
برتر بهترین فوتسالیستهای سال جهان قرار گرفت .به
گزارش ایســنا و به نقل از سایت فوتسال پلنت ،بعد از
اعالم نامزدهای برترین دروازهبان ســال  ۲۰۱۸فوتسال
جهان ،این بار سایت فوتســال پلنت نامزدهای برترین
بازیکن سال را اعالم کرد که در این بین فاطمه اعتدادی
از ایران نیــز در بین نامزدها قرار گرفته اســت .غیر از
اعتــدادی که خانمگل فوتســال بانوان ایران اســت۹ ،
بازیکن دیگر هم نامزد شدند.

فرزانه توسلی در بین ۱۰
دروازهبان برتر جهان

فرزانه توسلی ،دروازهبان تیم ملی فوتسال بانوان ایران که
در جام ملتهای فوتسال بانوان آسیا عملکرد قابل قبولی
از خود ارایه داد ،از طرف سایت فوتسال پلنت در لیست
 10نفره برترین دروازهبانان ســال  ۲۰۱۸قرار گرفت .از
هر گروه  5نفر انتخاب میشوند .نتیجه نهایی این گروهها
 ۱۰دی ماه اعالم میشود.

رشته کامباین که در سطح قاره برگزار شد ،توفیق
چندانی نداشت .رکابی در بازیهای آسیایی هفتم
و در رقابتهای ژاپن ششــم شد .تجربه ورزشکاران
ما در  3رشته کم اســت؛ بهخصوص اینکه ضعف
عمده خانم رکابی در ماده سرعت بود و اگر در این
بخش خوب بود ،این شــانس را داشــت که جزو 3
نفر برتر مسابقات قرار بگیرد .سال آینده رقابتهای
انتخابی المپیک برگزار میشود .قطعا رکابی را به ،2
 3مســابقه اعزام خواهیم کرد تا بتواند از تجربیات
خود اســتفاده کند تا در بهار  2020که ما انتخابی
قاره آســیا را داریم و ظرفیت حداقل است ،امیدوار
باشیم که او شانس کسب سهمیه المپیک را داشته
باشــد .البته باید به این نکته توجه داشت که خود
میزبان  2تا  3سهمیه المپیک دارد .بقیه رقابتهای
انتخابی هم در کشــورهایی مثل فرانسه یا آمریکا
برگزار میشود که کســب سهمیه در این کشورها
واقعا دشوار است.
پس با این حساب فدراسیون ایران هیچ
شانسی برای کسب سهمیه المپیک برای
ورزشکاران قائل نیست؟
س وجود دارد .خوبی مسابقات این است که
یک شان 
رقابتهای جهانی سال آینده در رشته کامباین که
انتخابی المپیک هم هست ،در ژاپن برگزار میشود.
بنابراین ژاپنیها چون یکی ،دو سهمیه میزبانی دارند
و یک سهمیه هم میتوانند در انتخابی کسب کنند
این شانس را دارند که سهمیههای خود را در جریان
این رقابتها تکمیل کنند .بنابراین راه برای کسب
سهمیه سایر رقبا در انتخابی قارهها باز میشود .در
این رقابتها هم معموال یکی ،دو ورزشــکار بیشتر
شــرکت نمیکنند .در این رقابتها هم الناز رکابی
شــانس باالیی دارد و هم ورزشکاران کرهای .البته
در ایــن مرحله همه چیز بــه قابلیتهای خود ما
برمیگردد چون ژاپنیها که در رقابتهای جهانی
ســهمیه المپیک گرفتهاند .پس در این مسابقات
بهترین فرصت برای ماســت که سهمیه المپیک را
کسب کنیم .این شانس ماست به همین خاطر ما از
کسب سهمیه هم ناامید نیستیم.
یعنی تنها شانس المپیکی ما خانم رکابی
است؟
رکابی در بخش بانوان شــانس المپیکی ماست .در
بخش پســران هم ما رضا کالسنگیان را داریم که
در بازیهای آسیایی عملکرد خوبی داشت .در حال
حاضر تمرکز ما روی این مسئله است که بتوانیم چند
نفر از ورزشکاران جوانمان که طی سالهای اخیر
درخشش خوبی داشتهاند را به این جمع اضافه کنیم
چون به دنبال این هســتیم که اگر المپیک 2024
هم با همین فرمت برگزار شــد ،تعداد سهمیههای

المپیکیمــان را افزایش دهیم .البته رقبای جهانی
ما سالی  7تا  8مســابقه بینالمللی در سطح جام
جهانی شــرکت میکنند .پس طبیعی اســت که
فاصله ورزشکارانمان با رقبایشان زیاد میشود .در
زیرســاختها هم ما فاصله زیادی با رقبا داریم .به
طور مثال در ژاپن بالغ بر  300باشگاه ورزشی وجود
دارد که در یک رشته تخصصی فعال هستند .حال
آنکه فدراسیون کوهنوردی ایران بعد از  70سال که
از تاسیس آن میگذرد ،حتی یک سالن اختصاصی
تمرینی هم برای تیمهای ملی ندارد.
رکابی در حالی شــانس المپیک ایران
به حســاب میآید که به نظر میرســد
گالیههای زیادی از کمبود امکانات دارد...
ببینید مــن به برخی از انتقادهــای او درخصوص
عــدم اعزامها حق میدهــم .به عنــوان مثال در
قهرمانی جهان اتریش قصد داشــتیم رکابی و البته
رضا کالســنگیان را هم شرکت دهیم .اما این اعزام
به بحرانهای سیاســی برخورد کرد و متعاقب آن
اتریــش به ما ویزا نداد .البتــه وزارت ورزش کمک
زیادی برای حل این مشــکل کرد اما درنهایت این
اتفــاق صورت نگرفــت تا رکابی شــانس خوبی را
برای کسب تجربه از دست بدهد .از طرفی نزدیک
بازیهای آســیایی به مســابقات جام آدیداس که
رکابی یکی از منتخبان شرکت در این رقابتها هم
بود ،باعث شــد تا او نتواند ویزای آلمان را بگیرد که
البته این اتفاق ربطی به فدراســیون نداشت چون
در زمانهــای خاصی گرفتن ویزا برایمان ســخت
میشــود .اما این اتفاق باعث محرومیت ورزشکار از
حضور در برخی رقابتها میشود؛ ضمن اینکه عمر
قهرمانی ورزشــکاران هم محدود است و اگر در این
دوره نتوانند به دستاوردهایی که لیاقت آن را دارند،
برسند ،عمال دوره قهرمانیشان را از دست میدهند.
رکابی هم به یکی ،دو مورد از این بحرانها برخورد
کرد و نتوانست به آنچه لیاقتش را داشت برسد .از آن
بدتر آنکه او از شانسهایی که داشت هم به خوبی
استفاده نکرد .بازیهای آسیایی جاکارتا یک شانس
بسیار خوب برای او بود .یا قهرمانی قاره آسیا -ژاپن،

برانکو :موافق شکایت از داورم
بازی کردهایم که  ۳بازی را با برد و یک بازی را با تساوی
پشت سر گذاشــتیم .این خیلی سخت است .بازیکنان از
لحاظ فیزیکی و ذهنی تخلیه شــده بودند 2 .بازی دیگر
تا پایان نیمفصل داریم ».برانکو در مورد بازی با ســپاهان
هم گفت« :نمیتوان گفت این اصلیترین بازی ماست ولی
داربی بزرگی خواهد بود .بازی با استقالل بزرگترین داربی
ماست .با تراکتورسازی بازی میکنیم و سومین داربی هم
بازی برابر ســپاهان اســت .قطعا بازی بسیار مهمی است
اما بعــد از این بــازی  ۱۶بازی دیگر خواهیم داشــت».
ســرمربی پرسپولیس در خصوص صحبتهایش مبنی بر
وجود ارادهای برای قهرمان نشدن پرسپولیس گفت« :من
تمــام اتفاقاتی که میافتد را میبینم که کار را به حداکثر
ســختی میرسانند که ما قهرمان نشویم .تا آنجایی که ما
را مجبــور میکنند در روزهای فیفادی بازی کنیم و بقیه
موارد .مــا از اینکه هر  5 ،4روز یــک بار بازی میکنیم
ناراحت نیستیم .این شــرایطی است که به وجود آمده و
ما در لیگ قهرمانان آســیا بودیم .این مشــکل ماست اما
واقعیت این اســت که در شرایط ســختتری نسبت به
دیگر تیمها برای ما بازی میگذارند ».او در مورد شکایت
پرسپولیس از داوری هم بیان کرد« :من موافق این شکایت
هســتم چون از حد و مرز گذشته است .ما فقط احترام و
بازی جوانمردانه میخواهیم .از کسی کمکی نمیخواهیم
اما میبینید کــه با ما چه کار میکننــد ».برانکو که در

کرواســی مربی لوکا مودریچ بوده درباره کسب توپ طال
توسط شــاگردش هم گفت« :خیلی خوشحالم و افتخار
میکنم که به عنوان مربی ســابقش در بخشی از زندگی
ورزشــیاش تاثیرگذار بودهام .به عنوان یک کروات خیلی
خوشحال هستم و افتخار میکنم .این برای فوتبال خیلی
مهم است که اینچنین بازیکنانی چنین عناوینی به دست
میآورند .عناوینی که نه اینیستا و نه ژاوی که یک زمانی
میتوانســتند برنده توپ طال باشند اما به آن نرسیدند .از
همه مهمتر این اســت که در  ۳جایزه برترینها مودریچ
کاندیدا بوده .چیزی که برای بازیکنان مهم اســت کار و
تالش زیاد و یک زندگی  ۲۴ساعته با فوتبال است .مودریچ
در  32ســالگی به توپ طال رسید ،بدون تبلیغات و فقط
با تالشــی که در زمین انجام داد؛ باالتر از رونالدو و مسی.
آنها طاقت این را نداشتند که ببینند یکی به جز خودشان
این عنوان را به دســت آورده است .انگار فوتبال دنیا دور
آنها میچرخد ».سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد
بشار رسن که بهترین بازیکن عراق شده هم گفت« :خیلی
به بازیکنانم افتخار میکنم .بازیکنان من بهترین هستند.
مودریچ در دنیا بهترین است .بشار در عراق ،سیدجالل در
ایران و بیرانوند تقریبا در آسیا .خیلی به بازیکنانم افتخار
میکنم .افتخار میکنم که با آنها کار میکنم ».او در مورد
برنامه تیمش در نیمفصل هم در اظهار نظری جالب گفت:
«تعطیل ،تعطیل و تعطیل».

مسابقهای بود که او در ماده سرعت خطای استارت
داد و شــانس رسیدن به ســکویاش را به راحتی
به ورزشــکاران دیگر بخشــید .ما در ماده سرعت
بهترینهای دنیا را داریم .رضا علیپور در  2ساعتی
شهر تهران ساکن است و رکابی میتواند از علیپور
به عنوان یــک مربی و همتمرینی اســتفاده کند.
اما رکابی چند جلســه حاضر شده زیر نظر مربیان
سرعت ما کار کند؟ مربی تیم ملی ما سال گذشته
از رکابی گلهمند بود کــه او هیچیک از برنامههای
تمرینیاش را به من اعالم نمیکند تا من بخواهم او
را راهنمایی کنم .خب وقتی که شما یک تنه بدون
حضور مربی وارد یک حیطه بینالمللی شوید ،دچار
مشکل خواهید شــد .او عالقه داشت در کمپهای
بینالمللی شــرکت کند .هزینه این کمپها بسیار
باالست و یک ورزشکار نمیتواند  20روز یا یک ماه
در آلمان تمرین کند .این محدودیتها باعث شده
رکابی نتواند به آنچه شایستگیاش را دارد ،برسد.
با تمام این حرفها میدانید که انتظارها
برای کسب سهمیه المپیک از سنگنوردی
هم باالســت .آیا فدراسیون برای رسیدن
رکابی به المپیک برنامه خاصی دارد؟
بببنید اعزامهای برونمرزی و حضور در کمپهای
ک زیادی به این دســته ورزشکاران
بینالمللی کم 
میکند .سال گذشته تالش زیادی کردیم که رکابی و
چند ورزشکار دیگرمان در اردوهای مشترک اروپایی
مثل اتریش و آلمان شــرکت کنند کــه تا اندازهای
کشورهای اروپایی زیر بار نرفتند .امسال هم در تالش
هســتیم که به نحوی ایشان در این کمپها حضور
پیدا کند .او هفته گذشته هم جلسهای با مربی تیم
ملی داشــت تا برنام ه تمرینیاش را تا اندازه زیادی
بر اســاس اعزامهای فدراسیون وفق دهد .امیدواریم
بتوانیم در اعزامهایمان به خوبی او را پوشش دهیم و
درنهایت او بتواند جزو بهترینهای قاره آسیا در سال
آینده قرار بگیرد .رکابی هنوز جای کار زیادی دارد و
یکی از نخبههای سنگنوردی ایران است .من بارها
گفتهام اگر او در مســابقات آقایان هم شرکت کند،
همیشه در ایران شانس سکو است.
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
برای سیدجالل احترام قائلم ولی مگه میشه کسی که تو تیمی نیست
اعالم خداحافظی کنــه؟! کاش زمانی که در تیم ملــی بود خداحافظی
میکرد.
بــاور کنید از وقتی بازی پدیده رو مقابل ســپاهان دیدم ،تازه فهمیدم
که چقدر تیمهای دیگه به خصوص پرســپولیس مقابل ذوبآهن زشت
و کســلکنندهبازی میکنند .خدا قوت بچههای پدیده که درس فوتبال
دادید.
برانكو ميگه هر كارى مىكنند كه قهرمان نشويم ،سوال من اينجاست
اگر قهرمان شدى حرف و تهمت امروزتو پس ميگيرى؟ برانكو جان شما
از االن قهرمانى داداش فدراسيون و وزارت پشت و پناهته.
باعث تاســفه برای روزنامه خراســان ،تیم شــهرمان صدرنشینه بعد
چسبیده به تیمهای پایتخت.
دوســتان عزیــز که بــه خداحافظــی ســیدجالل طعنــه میزنید،
فدراسیوننشــینان تا حاال برای کی بــازی خداحافظی برگزار کردند که
سیدجالل دومیش باشه؟! مهم اینه که این کوه غیرت و تعصب تا ابد در
قلب  40میلیون پرسپولیسیه.
دوســت عزیــز دور بر تیم ملــی رو کیروش و اســتقاللیها گرفتن.
همینطور پیش بره استقاللیها پیراهن ملی بیرانوند رو ازش میگیرن و
به دروازهبان اولشــون میدن و اگه همینطور استقاللیها و کیروش تیم
ملی رو در دست بگیرن شاید تیم ملی سال  3019قهرمان بشه.
شــکایت پرســپولیس از داوران طنز هفته بود .تیمی که با اشتباهات
فاحش داوری به اینجا رســیده حاال از داوریها شاکی هم هست .راست
میگن اگه به بدهکار رو بدي طلبکار میشه.

اخبار
تقابل مقصودلو با بهترینهای جهان

استادبزرگ شطرنج ایران سال  ۲۰۱۹در یکی از معتبرترین تورنمنتهای
شــطرنج جهان حضور خواهد یافت .به گزارش ایســنا ،پرهام مقصودلو،
استادبزرگ شطرنج ایران سال  ۲۰۱۹در جدول دوم تاتااستیل به رقابت
بــا بهترینهای جهان میپــردازد .این برای اولین بار اســت که از یک
شــطرنجباز ایرانی برای این مســابقات معتبر دعوت به عمل میآید .در
جدول دوم این مسابقات  ۱۴ورزشکار با یکدیگر دیدار میکنند و قهرمان
آنها میتواند جواز حضور در جدول یک را به دست آورد .از قاره آسیا به
غیر از مقصودلو تنها یک ورزشکار هندی در جدول دوم تاتااستیل حضور
دارد .مســابقات تاتااستیل هلند همه ســاله میزبان بهترینهای شطرنج
جهان است.

شکست وفایی مقابل مرد شماره  7جهان

در مرحله ســوم رقابتهای اسنوکر حرفهای ،حســین وفایی مقابل مرد
شــماره  7جهان متوقف شــد .به گزارش آنا ،در مرحله سوم رقابتهای
اســنوکر حرفهای ،حسین وفایی نماینده کشورمان مقابل مارک الن مرد
شــماره  7رنکینگ اسنوکر حرفهای جهان قرار گرفت و با شکست مقابل
حریفش از صعود به مرحلهیکچهارم نهایی بازماند .نماینده کشــورمان
در  2دیدار قبلی مقابل حریفان خود پیروز شــده بود اما در مرحله سوم
با نتیجه  ۲-۶شکست خورد.

