
تيراندازي ايران در 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

اخي�ر  س�ال هاي 
ب�ه دور از هياه�و 
پيش�رفت قابل توجهي داش�ته تا جايي كه وزير 
ورزش و جوانان از ملي پوشان المپيكي اين رشته 
انتظار كسب دو مدال المپيك توكيو را دارد. جمع 
سهميه هايي كه تيراندازان كشورمان براي حضور 
در بازي هاي المپي�ك 2020 كس�ب كرده اند در 
رقابت هاي قهرماني آس�يا به عدد ش�ش رسيد. 
جواد فروغي، پرستاري كه عاشق تيراندازي است 
در رشته تپانچه بادي ششمين سهميه ايران را به 
ارمغان آورد. ملي پوش تيراندازي در گفت وگو با 
»جوان« از سختي هايي كه براي گرفتن سهميه به 

جان خريده گفت.
     

براي رس�يدن ب�ه س�هميه المپيك چه 
مسيري را طي كرديد؟

قبل از رقابت هاي قهرماني آس��يا در قطر دو سهميه 
كس��ب كرده بوديم. تيم ملي به قطر اعزام ش��د كه 
خوشبختانه دو نفر از رشته تفنگ و دو نفر هم از رشته 
تپانچه صاحب سهميه شديم. تنها كسي كه توانست 
با گرفتن مدال و رفتن روي س��كو سهميه بازي هاي 
المپيك را بگيرد من بودم. كارشناس پرستاري هستم 
و در يكي از بيمارس��تان هاي تهران مشغول به كارم. 
شغلم س��ختي هاي خاص خودش را دارد؛ بي خوابي، 
شيفت هاي ش��ب، جابه جايي ش��يفت ها و بسياري 
مس��ائل ديگر. به رغم اين مش��كالت و داشتن فرزند 
خردسال به اين موفقيت رسيدم. جابه جا كردن شيفت 
كاري يكي از سختي هاي كار من بود. فكرش را بكنيد 
بعد از يك شيفت طوالني مجبور بودم صبح مستقيم 
به مسابقه بروم و تيراندازي كنم. ضمن اينكه فاصله 
زياد س��الن هاي تيراندازي با يكديگر بر مشكالتمان 
اضافه مي كرد؛ چراكه من در چند ماده تپانچه فعال 
هستم. يكس��ري از تمرينات در ورزشگاه آزادي بود، 
بخشي در ميدان نوبنياد و بخشي ديگر هم در ميدان 
كالهدوز. تصور كنيد با ترافيك تهران چطور بايد اين 
مسيرها را طي كرد. مخصوصاً من كه از بيمارستان به 

محل تمرين مي رفتم يا بالعكس. 
تداخل بين كار و تمرين�ات تيم ملي را چطور 
مديريت مي كرديد؟ همكارانتان در بيمارستان 

و مسئوالن تيم با شما همكاري مي كردند؟
بيش از دو سال است به عضويت تيم ملي درآمده ام. 
اوايل مشكالتم زياد بود، اما به  مرور زمان اين مسئله 
جا افتاد و همكاري دوس��تان بيش��تر شد و توانستم 

همزمان به كار و ورزشم برسم. 

هدف بعدي ت�ان پس از گرفتن س�هميه 
توكيو چيست؟

بايد تمرينات را به صورت فشرده پيگيري كنم. تالش 
مي كنم از لحاظ كاري ش��رايط را جوري پيش ببرم 
كه تمرينات را منظم تر و فش��رده تر ب��راي حضور در 
بازي هاي المپيك ادامه دهم. تا قبل از گرفتن سهميه 
كه با من همكاري مي ش��د و بعد از گرفتن س��هميه 
باز هم همكاري ها بيشتر ش��ده است. در تالشم كه با 
رايزني ش��رايطي را فراهم كنم ك��ه در چند ماه باقي 
مانده تا المپيك تمام تمركز و وقتم را صرف تيم ملي 

و تمريناتم كنم. 
ارزيابي ت�ان از اوضاع تيران�دازي ايران 
چيس�ت؟ مش�كل فش�نگ، مهم�ات و 
س�اح هاي فرس�وده گل�ه هميش�گي 

ملي پوشان بوده است.
در رش��ته 10 تپانچه بادي ما كاري به فشنگ نداريم و 
فشنگ در رش��ته تفنگ كاربرد دارد. ولي در مجموع 
تشكل تيراندازي ايران، مشكالتي ازجمله سالح و فشنگ 
وجود دارد. ضمن اينكه بحث تحريم ها نيز روي كارمان 
تأثير گذاشته و بچه ها نمي توانند اسلحه خريداري كنند و 

به ايران بياورند. البته براي رفع اين مشكالت ملي پوشان 
تمريناتشان را با فشنگ هاي ساده تر و ساخت داخل و 
حتي تمرينات خشك ادامه مي دهند. منتها تيراندازان 
براي رس��يدن به بهترين نتيجه به تمرين با استفاده از 
فشنگ هاي مرغوب نياز دارند تا به خوبي تمرين كنند و 
آمادگي شان را محك بزنند. در رشته تپانچه ما بحثمان 
سر داشتن ساچمه بود كه خوش��بختانه برطرف شد. 
زماني هم كه ساچمه نداشتيم شخصاً با ساچمه ايراني 

تمرين مي كردم و شكايتي نداشتيم. 
با اين حساب اين كمبودها تأثيرات منفي 

در عملكرد تيراندازان المپيكي دارد؟
قطعاً همينطور اس��ت، ولي با اين حال مشكالتي از 
جمله نبود فشنگ، سالح هاي تازه و اعمال تحريم ها 
نبايد مانع رشد انگيزشي ملي پوشان تيراندازي شود. 
وزير ورزش از ملي پوشان تيراندازي ايران 
در بازي هاي المپيك انتظار كسب دو مدال 
را دارد. آيا اين انتظار بحق است و تيراندازان 

المپين مي توانند آن را برآورده كنند؟
اين اهدافي اس��ت كه از س��وي وزارت ورزش براي 
فدراسيون ترسيم شده و به اين نتيجه رسيده اند كه 

انتظار دو سكوي المپيك را از ما دارند. در بسياري از 
مسابقات بين المللي ملي پوشان تيراندازي به فينال 
صعود مي كنند و به جمع هشت نفر نهايي مي رسند. 
از بين هش��ت نفر رسيدن به جمع س��ه نفر برتر كار 
آساني نيست اما دور از دسترس نيز نيست. با اندكي 
مديريت مي توان اين كار را كرد. در تيراندازي رقباي 
اصلي ما در قاره آسيا هستند و كسي كه در آسيا حرف 
براي گفتن داش��ته باش��د قطعاً در جهان هم حرف 
دارد. در همين قهرماني آس��يا در قطر، نفرات اول و 
دوم از كره شمالي و هند بودند. از جمله كساني كه من 
پشت سرگذاشتم دو نفر مدال المپيك داشتند. اگر 
تمرينات منظم باشد مي توانيم مدال بگيريم و حتي 

به طالي المپيك فكر كنيم. 
چه كمبودهايي بايد برطرف ش�ود تا اين 

موفقيت بزرگ تحقق يابد؟
نيازهاي ما هم مادي است و هم معنوي. در بحث روحي 
رواني و معنوي، فدراس��يون، خانواده و همه كس��اني 
كه به ملي پوشان نزديك هس��تند بايد آرامش الزم را 
برايمان فراهم كنند، توقع��ات را بيش از حد باال نبرند 
و تشويق هاي انگيزشي مناسب براي تيراندازان ايجاد 

كنند. منتها ورزشكار نبايد درگير كسب نتيجه و نمره 
باش��د. در بحث مادي هم بايد ورزش��كاران را پوشش 
دهند. ملي پوشي كه مثل من شاغل است بايد حمايت 
شود. از طرفي موضوع تجهيزات نيز بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. در حال حاضر سالح من محصول سال 2006 
است و در قهرماني آسيا كپسول اس��لحه ام را اگر داور 
مسابقه مي ديد چه بسا اجازه تيراندازي به من نمي داد!

پس فرس�وده بودن ساح مي تواند باعث 
حذف ملي پوشانمان شود؟

بله؛ كپسول هاي تپانچه هاي ما اس��تاندارد اما قديمي 
هستند و چون تاريخ مصرفشان گذشته استفاده از آنها 
خطرناك است. در قطر داور كپس��ول اسلحه ام را ديد و 
از من پرسيد كه مش��كلي نداري. من هم گفتم نه. اگر 
تاريخش را مي ديد شايد اجازه تيراندازي به من نمي داد. 
در المپيك قرار اس�ت با همين اسلحه ها 

تيراندازي كنيد؟
معلوم نيست. قول هايي به ما داده اند و گفته مي شود 
دنبال اسپانسر هس��تند. من با س��الح شخصي تير 
مي زنم و فدراسيون هم در جريان كهنه بودن سالحم 
قرار دارد. در تيراندازي سالح ها يا براي خود فرد است 
يا سال ها تحويل يك فرد داده مي شود. دو سال پيش 
يك س��الح دس��ت دوم خريدم و تا االن هم با همان 
تيران��دازي مي كنم. قطع��اً تجهيزات بايد از س��وي 
فدراسيون براي ملي پوشان تهيه شود. اگر قول هايي 
كه داده شده عملي شود ان شاءاهلل در توكيو 2020 با 
سالح جديد تيراندازي مي كنم. در غير اين صورت با 
همين س��الح فعلي ام مي توانم ادامه دهم. فقط بايد 
كپسولش تعويض شود. البته اسلحه قديمي لرزشش 
بيشتر است، س��اچمه را از مركز دور مي كند و كار را 
سخت مي كند. براي خريد يك تپانچه معمولي حداقل 

بين 25 تا 35 ميليون تومان بايد هزينه شود. 
انتظار شما از مسئوالن در زمان باقي مانده 

تا بازي هاي المپيك چيست؟
بيشتر از پاداش وعده و وعيد شنيده ايم. فعاًل نه خبري 
از پرداخ��ت حقوق اس��ت و نه پاداش. فق��ط گفته اند 
جدول بندي هاي الزم براي اين مس��ئله انجام ش��ده. 
تيراندازي رشته مظلومي است و حتي در رسانه ملي و 
اخبار نيز جايگاهي ندارد. اخبار همه ليگ هاي بسكتبال، 
واليبال و فوتبال به صورت مستمر اعالم مي شود ولي 
خبرهاي ليگ تيراندازي خيلي جسته و گريخته پخش 
مي شود. جا دارد رسانه ها براي پوشش خبري تيراندازي 
تالش بيشتري كنند. اسپانسرها مي توانند از پتانسيل 
اين رشته استفاده كنند. چرا رشته اي كه در احاديث 
بسيار بر آن تأكيد شده در س��ايه قرار بگيرد؟ از طرفي 

تيراندازان المپيكي به نگاه ويژه نياز دارند.
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گفت وگوي »جوان« با جواد فروغي، تيراندازي كه ششمين سهميه المپيك را به دست آورد

طالي المپيك؟! می توان به آن فکر کرد
ابت��داي س��ال قب��ل ب��ود كه  

دنيا حيدري
     گزارش

جنگيدن براي كس��ب سهميه 
المپيك توكيو را آغ��از كردند. 
تالش��ي كه البته براي تيراندازان ايران ثمري نداشت تا نهايتاً 
ابتداي سال جاري شليك هاي نجمه خدمتي استارت كار كسب 
سهميه ايران براي حضور در المپيك توكيو را بزند. تيم هاي ملي 
تيراندازي تفنگ و تپانچه ايران در نيمه دوم سال گذشته، در دو 
دوره رقابت ه��اي جام جهاني كه انتخابي المپي��ك هم بودند، 
نتوانست موفقيتي كسب كند، اما تالش هاي تيراندازان ايران در 
سال منتهي به المپيك سرانجام به بار نشست و شش سهميه را 

نصيب ايران كرد. 
  شاهكار تيراندازان با 6 سهميه

اولين سهميه المپيك كاروان ايران در توكيو را نجمه خدمتي، 
بانوي ملي پوش تيراندازي به نام خود زد. قهرمان آس��يا سوم 
ارديبهشت امسال در س��ومين دوره رقابت هاي كسب سهميه 
المپيك با راهياب��ي به فينال تفنگ ب��ادي جام جهاني چين با 
ركورد 186/6 در رده پنجم قرار گرفت و با توجه به اينكه نفرات 
اول تا س��وم اين رقابت ها در مس��ابقات قبلي موفق به كس��ب 
سهميه ش��ده بودند، س��هميه جديد به نجمه خدمتي رسيد 
تا دختر طاليي ايران در رقابت ه��اي اينچئون براي دومين بار 
شانس حضور در بزرگ ترين رويداد ورزشي دنيا را به دست آورد. 
دومين سهميه تيراندازي را آرميتا صادقيان ششم شهريور ماه 
امس��ال با راهيابي به فينال تفنگ بادي مسابقات جام جهاني 
برزيل در ريو كس��ب كرد. بانوي شايس��ته تيراندازي ايران در 
اين رقابت ها با 628/3 امتياز به عنوان نفر هش��تم راهي فينال 
شد و با توجه به اينكه در اين فينال شش تيرانداز در رقابت هاي 
جهاني و قاره اي قبلي موفق به كسب س��هميه شده بودند، دو 
س��هميه باقي مانده به آرميتا صادقيان از ايران و نماينده چين 
تايپه رسيد. سومين سهميه را هانيه رستميان 1۴ آبان ماه در 
رقابت هاي تيراندازي قهرماني آسيا در دوحه قطر به دست آورد. 
رستميان با 5۷6 امتياز در رده هشتم قرار گرفت و راهي فينال 
تپانچه شده و موفق به كسب سومين سهميه تيراندازي شد، اما 

اين پايان كار بانوان تيرانداز نبود.
 فاطمه كرم زاده نيز در چهاردهمين دوره رقابت هاي تيراندازي 
قهرماني آسيا در دوحه قطر در رشته تفنگ سه وضعيت با قرار 
گرفتن در جايگاه پنجم جواز حضور در اين رقابت ها را كس��ب 
كرد. مهيار صداقت نيز در همي��ن رقابت ها با راهيابي به فينال 
تفنگ س��ه وضعيت موفق شد تا پنجمين س��هميه تيراندازي 
و نخس��تين س��هميه آقايان را كس��ب كند. اما اين پايان كار 
تيراندازان نب��ود و 20 آبان نيز جواد فروغي در رش��ته تپانچه 
بادي با راهيابي به فينال رقابت هاي قهرماني آسيا در دوحه قطر 

ششمين سهميه تيراندازي را از آن خود كرد. 
    از لندن تا ريو

تيراندازان ايران در حالي موفق به شش سهميه المپيك توكيو 
ش��دند كه اين رش��ته همواره تا قبل از المپيك 2012 لندن 
همواره با وايلد كارت در اين رويداد بزرگ شركت مي كرد. اما از 
سال 2012 بساط حضور با وايلد كارت برچيده شد و تيراندازان 
ايران موفق به كسب سهميه ش��دند. آن هم با يك تغيير قابل 
توجه. تيراندازي جزو معدود رشته هاي ورزشي بود كه همواره 
س��هم بانوان در آن بيش از آقايان بود. ام��ا در المپيك 2012 
عالوه بر بان��وان، مردان هم حضور چش��مگيري در انتخابي ها 
داشتند. در المپيك لندن ابراهيم برخورداري )تپانچه 10 و 50 
متر( در كنار الهه احمدي و مه لق��ا جام بزرگ )تفنگ بادي 10 
و 50 متر س��ه وضعيت( موفق به كسب سهميه المپيك شدند 
كه نتيجه كار در لندن ششمي الهه احمدي در تفنگ 10 متر 
بود و حذف دو نماينده ديگر اي��ران از اين رقابت ها. در المپيك 
2016 ريودوژانيرو نيز پوريا نوروزي��ان )تفنگ بادي 10 متر و 
سه وضعيت 50 متر(، الهه احمدي )تفنگ بادي 10 متر(، مه لقا 
جام بزرگ )تفنگ سه وضعيت 50 متر(، نجمه خدمتي )تفنگ 
بادي 10 متر و س��ه وضعيت 50 متر( و گلنوش س��بقت اللهي 
)تپانچه بادي 10 و 25 متر( موفق به كس��ب سهميه شدند كه 
بهترين عنوان را در اين بازي ها احم��دي و خدمتي در تفنگ 
بادي 10 متر با ايستادن در رده ششم و هشتم به دست آوردند. 

  جامانده ها
دو حضور الهه احمدي در المپيك لندن و ري��و، انتظارات را از 
اين بانوي ملي پوش تيران��دازي ايران باال برده بود. خصوصاً كه 
احمدي عملكرد خوبي در دو المپيك قبلي داش��ت و هر بار با 
فاصله اي اندك و ش��ايد حتي بدشانس��ي نتوانست روي سكو 
برود. اين بار اما احمدي با وجود تالش هاي بسيار موفق به كسب 
سهميه نشد و نتوانست س��ومين المپيك خود را تجربه كند؛ 
همچنين گلنوش سبقت اللهي و مه لقا جام بزرگ هم كه تصور 
مي شد يكي از شانس هاي كسب سهميه هستند از دستيابي به 

اين مهم بازماندند و نتوانست يكي از مسافران توكيو باشند. 
   احتماالت مدال آوري

كاروان تيراندازي ايران ب��راي بازي هاي المپيك 2020 توكيو 
شش سهميه كسب كرده اما با توجه به رنكينگ جهاني احتمال 
كسب سهميه باز هم وجود دارد. س��هميه اي كه البته به رشته 
داده مي شود نه ورزش��كار و اين يعني ورزشكاراني به المپيك 
اعزام مي شوند كه آمادگي بيش��تري داشته باشند و كادر فني 
اين اج��ازه را دارد كه در ص��ورت آمادگي بيش��تر، نفراتي جز 
نجمه خدمتي، آرميتا صادقيان، هانيه رستميان، جواد فروغي، 
مهيار صداقت و فاطمه كرم زاده را كه موفق به كس��ب سهميه 
ش��دند روانه توكيو كند. با اين وجود آنچه اي��ن روزها بيش از 
اينكه چه كسي راهي المپيك 202 خواهد شد مورد توجه قرار 
دارد، احتماالت م��دال آوري تيراندازان ايران در توكيو اس��ت. 
درواقع بعد از موفقيت تيراندازان در مسابقات انتخابي انتظارات 
باالتر رفته و حاال همه در انتظار كسب مدال المپيك هستند. 
موفقيتي كه با توجه به توان تيران��دازان ايران خيلي هم دور از 
ذهن نيس��ت. تعداد ماده هايي كه تيم ملي تفنگ مي تواند در 
بازي هاي المپيك داشته باشد ۷ ماده و ۷ مدال است. در رشته 
تپانچه نيز اي��ران مي تواند در 5 ماده مش��روط و ۴ ماده قطعي 
شركت كند كه اين يعني شانس كسب 5 مدال. مهيار صداقت 
و نجمه خدمتي در سه ماده تفنگ بادي، سه وضعيت و ميكس 
ش��انس مدال آوري دارند. آرميتا صادقي��ان در تفنگ بادي و 
فاطمه كرم زاده در ماده تفنگ سه وضعيت. در تپانچه نيز هانيه 
رستميان در تپانچه بادي، 25 متر و ميكس و جواد فروغي نيز 
در تپانچه بادي، 25 متر رپيدفاير، ميكس )در صورت كس��ب 

حداقل امتياز در ماده رپيدفاير(.

 نگاهي به تيراندازي ايران 
و كسب 6 سهميه تاريخي المپيك

شليك با دست هاي خالي!

ملي پوش��ان تيراندازي از آن دست 
سعيد احمدیان

     نگاه
ورزش��كاراني هس��تند كه با وجود 
كمبودهاي زيادي ك��ه در جريان 
تمرينات و اردوهاي آماده سازي دارند، همواره در رقابت هاي مختلف 
جهاني و آسيايي يكي از رشته هاي موفق بوده اند و نشان داده اند كه 
كشورمان استعدادهاي زيادي در اين رشته ورزشي دارد. مانند امروز 
كه بچه هاي تيراندازي تا اينجاي كس��ب س��هميه المپيك در بين 
رشته هاي ديگر سرآمد بوده اند و بيشترين ورودي را براي رقابت هاي 
المپيك تابستان آينده در توكيو كسب كرده اند، هرچند اين ركورد 
در ادامه با شروع رقابت رشته هاي ديگر شايد شكسته شود اما كسب 
شش سهميه المپيك، آن هم با كمترين امكانات و توجهاتي كه به 
بچه هاي اين رشته مي ش��ود، نش��ان مي دهد كه تيراندازي ايران 

ظرفيت و پتانسيل بااليي براي موفقيت دارد. 
با اين حال در س��ال هاي اخي��ر و پس از موفقيت ه��اي تيراندازي 
كه در رقابت هاي مختلف تكرار مي ش��ود، پيش نيامده مس��ئوالن 
بيايند و يك برنامه هدفمند براي حمايت از اين رشته داشته باشند. 
بچه هاي تيراندازي همواه در سال هاي اخير با كمبودها ساخته اند 
و اعتراضشان هم به مسئوالن براي اينكه حداقل امكانات برايشان 

فراهم باشد به جايي نرسيده است و همين سبب شده تا در بيشتر 
اردوها و مسابقاتي كه اعزام مي ش��وند، نتوانند از تمام ظرفيتي كه 
دارند اس��تفاده كنند و براي كشورمان مس��ابقه مي دهند. با وجود 
چنين مصائبي تيراندازي كشورمان ثابت كرده است كه اگر توجه 
كافي بشود مي تواند موفق باشد و يكي از رش��ته هايي باشد كه در 
بازي هاي آسيايي و ساير تورنمنت ها مي تواند براي ايران مدال آور 
باشد. به خصوص كه امروز مي بينيم تيراندازي با همه بي توجهي ها 

توانسته  بيشتر از انگشتان يك دست سهميه المپيك كسب كند. 
ارزش چنين موفقيت هايي زماني بيشتر مي شود كه بدانيم رشته 
تيراندازي يكي از رشته هايي است كه بيشترين ضربه را از تحريم ها 
نسبت به رش��ته هاي ديگر خورده اس��ت؛ مثاًل تفنگ و فشنگ از 
تجهيزات اصلي اين رشته است كه با توجه به تحريم هاي ظالمانه 
امريكا، ملي پوشان نمي توانند از وس��ايل روز دنيا استفاده كنند و 
همواره در مسابقاتي كه شركت مي كنند، تجهيزاتشان نسبت به 
رقبايشان در پايين ترين س��طح قرار دارد. اين شرايط سبب شده 
تا در جريان تمرين��ات و اردوها هم ملي پوش��ان نتوانند با چنين 
تجهيزاتي كه دارند، با تمام توان آماده رقابت ها شوند، به خصوص 
كه دقت اسلحه هايي كه استفاده مي كنند و همچنين فشنگ هايي 

كه در تمرينات ش��ليك مي كنند، از كيفيت مناس��بي برخوردار 
نيست و همين مسئله باعث مي شود نتوانند ركوردهايي كه توانايي 

آن را دارند، ثبت كنند. 
با تمام اين مصائب اما ملي پوشان تيراندازي ثابت كرده اند كه با توجه 
به پتانسيلي كه تا امروز در رقابت هاي مختلف نشان داده اند، نيازمند 
توجه بيشتر مسئوالن وزارت ورزش و كميته ملي المپيك هستند. 
تيراندازي از رشته هاي پرمدال در بازي هاي آسيايي و المپيك است كه 
سرمايه گذاري روي آن مي تواند كاروان ايران را از لحاظ مدال آوري در 
المپيك از دايره چند رشته محدود خارج كند و اميدهايمان در چنين 

رقابت هاي بزرگي محدود به چند رشته نباشد. 
به خصوص روندي كه رشته تيراندازي در يك دهه اخير داشته است، 
نشان مي دهد كه كشورمان استعدادهاي كمي در اين رشته پرمدال 
ندارد و نمونه آن موفقيت هاي بچه هاي رده هاي پايه تيراندازي در 
رقابت هاي جهاني و آسيايي اس��ت. وقتي چنين موفقيت هايي را با 
كمترين توجه و بدون اينكه برنامه مدوني براي استفاده از پتانسيل 
تيراندازي داشته باشيم، كسب مي كنيم، به طور قطع در صورتي كه 
اين رشته در كانون توجهات متوليان ورزش قرار بگيرد، موفقيت هاي 

آن دوچندان خواهد شد. 

عالوه بر موفقيت هايي كه ملي پوش��ان بزرگسال در كسب سهميه 
المپي��ك داش��ته اند، تيراندازي يك پش��توانه قوي ه��م دارد كه 
سرمايه گذاري روي اين ملي پوشان مي تواند ايران را در سال هاي 
آينده به موفقيت هاي بزرگي در مسابقات بين المللي برساند. حال 
با توجه به موفقيت رشته تيراندازي در كسب شش سهميه المپيك 
و موفقيت هايي ك��ه احتمال افزايش آن هم وج��ود دارد، بايد يك 
تجديدنظر كلي در نگاه مسئوالن نسبت به اين رشته پراميد به وجود 
بيايد. به خصوص كه در س��ال هاي اخير مسئوالن وزارت ورزش با 
رويكردشان نشان داده اند، كمتر هواي رشته هاي المپيكي و پرمدال 
را داشته اند و ملي پوشان اين رشته ها زير سايه بي توجهي ها آماده 

مسابقات شده اند. 
حال در صورتي كه مس��ئوالن و تصميم گيرندگان ورزش دغدغه 
موفقيت و استفاده از تمام پتانسيل ورزش كشورمان را دارند، بايد 
با ديدن موفقيت هاي تيراندازي كه با كمتري��ن امكانات و بودجه 
به دست آمده، براي بهره مندي ورزش ايران از ظرفيت رشته هاي 
پرمدالي مانند تيراندازي، برنامه ريزي ويژه اي داشته باشند؛ توجهي 
كه قطعاً درنهايت به نفع ورزش ايران و سربلندي كاروان كشورمان 

در رقابت هاي مختلف آسيايي و المپيك خواهد بود.

هوای رشته های پرمدال را داشته باشيد
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