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  دنيا حيدري 
ماه ها به دليل ش�يوع كرونا، برگزاري مس�ابقات و حتي تمرينات 
ورزشي به حالت تعليق درآمد، اما در اين مدت ورزشكاران دست 
روي دس�ت نگذاش�تند و تمرينات را به صورت مجازي و زير نظر 
مربيان خود انجام دادند. اما با طوالني ش�دن داستان كرونا برخي 
رش�ته ها عالوه بر پيگيري آنالين تمرينات، تداركات مس�ابقات 
آنالين را هم ديدند و رش�ته هايي كه ش�رايط آن را داشتند برخي 
مسابقات خود را به صورت آنالين برگزار كردند كه اتفاقًا استقبال 

خوبي هم شد. 
  ابتكار خالقانه كاتاي آنالين

نخستين مسابقات آنالين فروردين ماه توسط فدراسيون كاراته با هدف 
ايجاد رقابت سالم و پويا با شعار »همه با هم كرونا را شكست مي دهيم« 
برگزار شد كه با توجه به تعطيلي سالن هاي ورزشي، مسابقات، مدارس 
و حضور ورزش��كاران در منزل، اس��تقبال گس��ترده اي از آن شد. اين 
مسابقات كه در حفظ آمادگي و شور و نشاط ورزشكاران در دوران كرونا 
تأثير بسياري داشت با ش��ركت ١٥٥٠ نفر در دو بخش آقايان)476( و 
بانوان)١٠74( در پنج رده سني خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن برگزار شد كه 6٠ داور آسيايي و جهاني آن را قضاوت كردند 
و با توجه به استقبال گسترده و تأثير مثبتي كه در پي داشت دومين دوره 
مسابقات مجازي قهرماني كاتا ويژه سبك هاي آزاد كاراته نيز به صورت 

انفرادي در بخش آقايان و بانوان در رده هاي سني برگزار شد. 
فدراس��يون كاراته همچنين به گفته محمدي مدير روابط عمومي آن 
عالوه بر برگزاري تمرينات و مسابقات آنالين، آموزش ها و وبينارهايي 
را هم در اين مدت توسط پورش��يب، مهدي زاده، گنج زاده و عسگري 
براي تكواندوكاران برگزار كرده و جزو مبتكران طرح برپايي مسابقات 
آنالين بوده است. مس��ابقاتي كه بدون ترديد توانسته است در دوراني 
كه ورزشكاران خسته از قرنطينه خانگي بودند باعث باال بردن روحيه و 

انگيزه هاي آنها شود و نشاط آفرين باشد. 
  برگزاري رقابت هاي قهرماني موتاي 

 بعد از آن نوبت يك رشته رزمي ديگر بود كه در اين مسير گام بردارد. 
اين بار هم حرف از برگزاري آنالين مسابقات يك رشته از هنرهاي رزمي 
به ميان آمد. بعد از كمپين موفق تاي چي در خانه و آموزش هاي آنالين 
اين رشته از سوي اس��اتيد كميته تاي چي چوان، فدراسيون ووشو در 
نيمه دوم فروردين ماه تصميم به برگزاري آنالين مس��ابقات تاي چي 

كرده و اعالم  كرد اساس ايده  اين مسابقات براي تشويق عموم به ماندن 
در خانه، انجام فعاليت هاي ورزشي و اداي مسئوليت اجتماعي كميته 
تاي چي و فدراسيون ووشوي ايران و حاميان اين رويداد است. مسابقاتي 
كه با شركت ١٥٠ ورزشكار از ١٨ استان در چهار گروه سني نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن، در دو بخش زنان و مردان برگزار و نفرات 
برتر در ٣٢ فرم مختلف معرفي شدند، اما بعد از گذشت چند ماه، روابط 
عمومي فدراسيون ووشو، از برگزاري مس��ابقات مجازي در رشته هاي 
ساندا، تالو و آمادگي جسماني خبر مي دهد و گفته مي شود اين تصميم 
با استقبال پرشور ووشوكاران و ثبت نام بيش از 7٠٠ نفر از سراسر كشور 

و در رده هاي سني مختلف مواجه شده است.
  برپايي آنالين تكواندو جام پايتخت

فدراس��يون تكواندو نيز از ديگر فدراس��يون هايي بود كه در ايام كرونا 
عالوه بر برگزاري آنالين تمرينات ملي پوشان ايران براي حفظ آمادگي 
بدني تكواندوكاران ايران اقدام به برگزاري مسابقات آنالين كرد. كرونا 

و خانه نشين شدن ورزشكاران اين فدراسيون را نيز به سمت برگزاري 
مسابقات مجازي و خالقانه كشاند تا به مناس��بت روز جهاني تكواندو 
رقابت هايي را تح��ت عنوان »جام پايتخ��ت« برگزار كن��د. برگزاري 
مسابقات آنالين پومسه در كنار برگزاري آنالين تمرينات زير نظر مربيان 
تيم ملي از جمله كارهايي بود كه تكواندو نيز در دوران كرونا در برنامه 
داشت تا تكواندوكاران در دوران قرنطينه خانگي به واسطه كرونا از لحاظ 
بدني افت فاحشي نداشته باشند. هرچند ورزشكاران و مربيان اين رشته 
نيز همانند ديگر ورزشكاران و مربيان بر اين باورند كه تمرينات آنالين 

هرگز جاي تمرينات حضوري را در اردوها نمي گيرد. 
   پركار در دوران كرونا!

فدراسيون شطرنج هم از جمله فدراسيون هايي بود كه با توجه به تعطيلي 
مسابقات رسمي داخلي و جهاني  تصميم به برگزاري مسابقات به صورت 
آنالين گرفت. مس��ابقه شطرنج آنالين از سري مس��ابقات پويش »همه 
براي تندرس��تي« در بخش حرفه اي با حضور ١٥٠ نفر و ٣٥٢ مسابقه، 

مسابقات ش��طرنج بانوان و آقايان گراميداش��ت هفته كارگر، مسابقات 
شطرنج پاسداشت مدافعان س��المت ويژه عيد س��عيد فطر، مسابقات 
آنالين خراسان شمالي به مناسبت عيد س��عيد قربان، مسابقات آنالين 
قهرماني تيمي اس��تان ها، مس��ابقات آزاد آنالين برق آس��اي خراسان 
رضوي، بيستمين دوره مسابقات جام رمضان، مسابقات شطرنج استان 
بوش��هر و يزد ويژه عيد غدير خم، رقابت ١7 استان در مسابقات شطرنج 
قهرماني كشور، مسابقات آنالين كشوري جام غدير گراميداشت حافظان 
سالمت، مسابقات آنالين خراسان به مناسبت عيد قربان، مسابقات جام 
مدافعان سالمت، مسابقات آنالين هيئت ش��طرنج سيرجام جام غدير، 
مسابقات ماهانه فدراسيون ش��طرنج پاسداشت مدافعان سالمت، اولين 
دوره مسابقات آنالين شطرنج ويژه دانشجويان كش��ور، مسابقات ويژه 
دانشگاه هاي دولتي، تورنمنت آنالين ش��طرنج بانوان ويژه بانوان ايران 
زمين و دهها مس��ابقات ديگر كه در شهرستان هاي مختلف ترتيب داده 
شد، جزئي از فعاليت شطرنج ايران در دوران كرونا بوده است هرچند به 
گفته سارا خادم الشريعه، نابغه ش��طرنج زنان ايران، مسابقات حضوري 
جذاب تر اس��ت:  نه اينكه مس��ابقات آنالين هيچ هيجاني نداشته باشد، 
نه،  هيجان كه دارد، چون طراحي اش به گونه اي است كه داوران كاماًل با 
دوربين ما را رصد مي كنند. اصاًل نمي تواني تقلب كني. در رقابت هايي كه 
حضوري برگزار مي شود، ما اجازه اين را داريم كه وسط بازي براي چند 
دقيقه بيرون برويم و اس��تراحت كنيم، اما در مسابقات آنالين اصاًل اين 
شرايط نيست. در كل فضاي مسابقه را دارد اما چون ريتينگ آن محاسبه 
نمي شود، نمي توانيم با مسابقه رودررو مقايسه اش كنيم. آنجا هم ريتينگ 
محاسبه مي ش��ود و هم اينكه يك بازيكن ١٠ روز درگير مسابقه است و 
استرس زيادي را بايد تحمل كند، اما در فضاي آنالين اين امكان وجود 
ندارد كه داورها ١٠ روز مسابقات را نظارت كنند. با اين وجود اما شطرنج 
جزو معدود رشته هاي ورزشي است كه پيش از شيوع كرونا نيز رقابت هاي 
زيادي را به صورت آنالين برگزار مي كرد و به همين دليل هم فدراسيون 
شطرنج در اين دوران بدون شك يكي از پركار ترين فدراسيون ها در امر 
برگزاري مسابقات مختلف در سطح كشور بوده است. اين درحالي است 
كه شطرنج در اين مدت مس��ابقات بين المللي زيادي را هم برگزار كرده 
اس��ت و از اين بابت نه فقط مانند ديگر رشته هاي ورزشي با ركود مواجه 
نشده كه ضربه چنداني نيز بابت شيوع كرونا نخورده است. با اين وجود اما 
شطرنج بازان نيز همانند ساير ورزشكاران  براي پايان اين دوران سخت و 

حضور مستقيم و رودررو در مسابقات روزشماري مي كنند. 

ايده هاي خالقانه براي مسابقه دادن در دوران كرونا 

از تمرين تا برپايي مسابقات آنالين
     گزارش

  سعيد احمديان 
ش�يوع ويروس كرونا هر چند در هشت ماه گذشته 
خيلي از فعاليت ها و مسابقات ورزشي را به تعطيلي 
كش�انده، اما با توجه به نامشخص بودن زمان از بين 
رفتن كرونا و كش�ف واكس�ن، در ورزش ايده هاي 
جديدي براي برگزاري مس�ابقات در روزهاي كرونا 
شكل گرفته اس�ت. برگزاري مس�ابقات آنالين در 
رشته هايي كه مبارزه مستقيم وجود ندارد، يكي از 
ترفندهايي است كه در كشورمان شاهد بوده ايم. در 
گفت وگو با مسعود لشگري، دبير هيئت تكواندوي 
استان تهران به بهانه برگزاري اولين دوره مسابقات 
بين المللي پومس�ه آنالين ج�ام پايتخ�ت، درباره 
اين ج�ام و ش�رايط ورزش در دوران كرونا صحبت 

كرده ايم. 
      

آقاي لشگري! هيئت تكواندوي استان تهران 
ماه گذشته اولين دوره مسابقات بين المللی 
آنالين پومسه را برگزار كرد، ايده مسابقات 

جام پايتخت از كجا آمد؟
با توجه به شيوع ويروس كرونا كه از اواخر سال گذشته 
در كل جهان باعث تعطيلي بسياري از فعاليت ها شد، 
ورزش تكواندو هم به عنوان رشته پربرخورد از تأثيرات 
اين وي��روس در امان نمان��د. تحت تأثي��ر اين ويروس 
فعاليت هاي تكواندو و مسابقات كه به صورت حضوري و 
در سالن ها برگزار مي شد، به تعطيلي كشيده شد. صبر 
كرديم شرايط بهتر ش��ود و با پايين آمدن آمار بتوانيم 
فعاليت هايمان را در رشته تكواندو از سر بگيريم، با اين 
حال وقتي اين اتفاق نيفتاد، ما هم سعي كرديم همان 
طور كه مي گويند بايد با كرونا زندگي كرد، اين ايده را 
در ورزش تكواندو در پيش گيريم و با ش��عار »تكواندو 
تعطيل نيست« برنامه ريزي هايمان را براي شروع دوباره 
فعاليت هاي اين رشته آغاز كرديم. با همفكري كه انجام 
گرفت و اينكه با توجه به كرونا نمي توان مسابقات را به 
شكل گذشته برگزار كرد، به دنبال راه جديدي بوديم كه 

چطور مي توانيم اين رشته را دوباره فعال كنيم. 
يعني ب�ا توجه ب�ه همفكري ك�ه در هيئت 
تكوان�دوي اس�تان تهران ص�ورت گرفت، 
تصمي�م ب�ه برگ�زاري مس�ابقات آنالي�ن 

گرفتيد؟ 
بله، همين طور بود و از كساني كه مي توانستند ايده هاي 
نو و خالقان��ه اي را به ما دهند، كم��ك گرفتيم. در اين 
راس��تا در حوزه برنامه هاي فرهنگي، مسابقات قرآن را 
به صورت مجازي برگزار كرديم. در ادامه هم مسابقات 
پومسه آنالين را در سطح استان تهران برگزار و با توجه به 
تجربه اي كه از اين رقابت ها پيدا كرديم تصميم گرفتيم 
پايمان را فراتر از اس��تان بگذاريم و با توجه به ادامه دار 
بودن كرونا و اينكه مشخص نيست چه زماني اين ويروس 
ريشه كن مي شود، برنامه ريزي كرديم مسابقات پومسه 
آنالين را به صورت بين المللي و در ١١رده سني در بخش 

مردان و بانوان برگزار كنيم. 
تصميم تان يك كار جديد بود كه قبالً امتحان 
نش�ده بود، با توج�ه به چنين مس�ئله اي، 
پيش بيني تان از استقبال ورزشكاران پومسه 

از مسابقات چه بود؟
ابتدا فكر مي كردي��م از ١٠ تا ٢٠ كش��ور و در نهايت با 
حضور ٣٠٠ پومسه كار مسابقات جام پايتخت را برگزار 
خواهيم كرد، ولي هر چه جلوتر رفتيم با رسانه اي شدن 
اين مسابقات، استقبال از اين رقابت ها زياد شد، طوري 
كه در پايان مهلت ثبت نام از 7٨ كشور خارجي ٢٣٠٠ 
فيلم اجراي پومسه به دستمان رس��يد كه در برخي از 
رده ها، يك ش��ركت كننده دو فيلم اجرا برايمان ارسال 
كرده بود و ١٣٠٠ ش��ركت كننده، متقاضي حضور در 
مسابقات شدند. از اين تعداد ش��ركت كننده 6٠٠ نفر 
خارجي و 7٠٠ نفر از داخل كش��ور بودند كه نس��بت 
شركت كننده هاي خانم و آقا تقريباً هم برابر بود و 6١٢ 
نفر آقا و 6٨٢ نفر خانم شركت كننده داشتيم. حتي بعد از 
پايان مهلت ثبت نام هم متقاضي داشتيم و مي توانستيم 
مس��ابقات را با حدود١٥٠٠ تا ١6٠٠ ش��ركت كننده 

برگزار كنيم. 
از كش�ورهاي صاحب س�بك ه�م در اين 

رقابت ها شركت كرده بودند؟
از كره به عنوان مهد تكواندو شركت كننده داشتيم، از 
روسيه و چين گرفته تا كشور كوچكي كه يكي از جزاير 
فرانسه بود، ش��ركت كرده بودند. از امريكا، چين تايپه 
و برخي كش��ورهاي ديگر قهرمان اين كشورها شركت 

كرده بود. 
واكن�ش بچه هاي پومس�ه كار ب�ه برگزاري 
مس�ابقات آنالين چه بود؟ ب�ه خصوص كه 
باعث مي ش�د چند ماه خانه نشيني شان به 

دليل كرونا به پايان برسد. 
بع��د از ش��ش م��اه س��كون در ورزش حض��ور 
7٠٠شركت كننده داخلي در مس��ابقات جام پايتخت 
شركت كردند، نش��ان مي داد ورزش��كاران پومسه كار 

منتظر چنين فرصتي براي مسابقه بوده اند. 
از شرايط برگزاري مسابقات بيشتر صحبت 
مي كني�د؟ چ�ه پروتكل ها و چ�ه ضوابطي 

داشتيد؟
با توجه ب��ه اينكه ممكن بود در ص��ورت اجراي آنالين 
شركت كننده ها با مشكل اختالل اينترنت روبه رو شويم، 
پومسه كاران فيلم هاي اجرايش��ان را به صورت مجازي 
براي ما ارس��ال كردند و فيلم ها دسته بندي و براي روز 
مسابقه آماده  شد. براي شركت كنندگان در رقابت هاي 
پومسه آنالين، دستورالعمل و ضوابطي براي اجراهايي 
كه ارسال مي كردند، تهيه و به دو زبان فارسي و انگليسي 

منتشر شد. در روز مسابقه با حضور داوران در دو تشك 
فيلم هاي اجراي آقايان و دو تش��ك ه��م اجراي بانوان 
داوري شد. در داوري مسابقات هم كاماًل پروتكل هاي 
بهداش��تي رعايت شده بود، ماس��ك و مواد ضدعفوني 
كننده در اختيار عوامل اجرايي ق��رار گرفته بود و براي 
هر دو داور يك مونيتور در نظر گرفته بوديم تا فاصله ها 
رعايت شود. همچنين قبل از مسابقات از سوي كميته 
پزشكي هيئت تكواندوي استان تهران از تمامي داوران 
و عوامل اجرايي مس��ابقات تس��ت كرونا گرفته شد كه 
خوشبختانه همه تس��ت ها منفي بود. داوري مسابقات 
هم در يك روز از صبح تا ١١ شب صورت گرفت و با توجه 
به دسته بندي فيلم اجراهاي پومسه كاران شركت كننده، 
سرعت كار قضاوت باال بود و توانستيم در يك روز همه 

فيلم هاي رسيده را داوري كنيم. 
با توجه به مجازي بودن مسابقه و اينكه هر 
شركت كننده در هر مكاني مي توانست اين 
حركات را اجرا  و فيلمش را ارسال كند، به چه 

موارد جالب توجهي برخورد كرديد؟ 
در فيلم هايي كه براي ما ارسال كرده بودند، مشاهدات 
جالبي داشتيم، قبل از كرونا ورزشكاران پومسه در سالن 
به اجراي ف��رم مي پرداختند اما با توجه ب��ه كرونا و در 
فيلم هايي كه براي ما از نقاط مختلف جهان ارسال شده 
بود، مواردي را شاهد بوديم كه ورزشكار زير باران و در 
فضاي بيرون، در زمين كشاورزي يا پشت بام، حركات 
پومس��ه را اجرا كرده بود و اين نشان مي داد كه تكواندو 
يك ورزش همگاني است و با توجه به امكانات محدودي 

كه اين ورزش مي خواهد، مي شود آن را در همه جا و در 
هر ش��رايطي انجام داد. با توجه به فيلم هايي كه ارسال 
شده بود كه در هر مكاني مسابقات پومسه را ورزشكاران 
اجرا كرده بودند، به اين ايده رس��يديم ك��ه با توجه به 
وضعيت كرونا ديگر نمي توانيم مس��ابقات را در سالن 
برگزار كنيم و مي خواهيم مسابقات حضوري پومسه را با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در فضاي باز برگزار كنيم 
و با همكاري شهرداري و برگزاري مسابقات در پارك ها، 

تكواندو را بين مردم ببريم. 
با توجه به كار جديدي كه انجام داديد، حتمًا 
جام پايتخ�ت بازخوردهاي زيادي داش�ته 

است.
ما س��ال گذش��ته در روز جهاني تكوان��دو، گردهمايي 
تكوان��دوي پايتخت را ب��ا حضور حدود ١٢ه��زار نفر در 
س��الن ١٢هزار نفري آزادي برگزار كرديم، امسال هم در 
روز جهاني تكواندو  مسابقات آنالين برگزار شد كه به گفته 
آقاي پوالدگر، كار نويي بود و گزارش آن توسط فدراسيون 
تكواندو آماده مي شود تا به فدراسيون جهاني ارسال شود. 
اولين كشوري بوديم كه اين مس��ابقات آنالين را برگزار 
كرديم و پس از ما هم كشورهاي ديگري مانند فيليپين و 
چين هم درصدد برگزاري چنين مسابقاتي با الگوبرداري 
از ايران هستند. حتي در روزنامه هاي كشورهاي خارجي 
مانند انگليس، مسابقات پومسه آنالين جام پايتخت بازتاب 

داشت و خبر اين رقابت ها منتشر شده بود. 
يك�ي از خوبي ه�اي مس�ابقات آنالين، كم 
هزينه بودن آن اس�ت، در صورت�ي كه اگر 
مي خواس�تيد اين مس�ابقات را به صورت 
حضوري برگزار كنيد، هزينه هاي زيادي را 

بايد بابت اسكان و. . . پرداخت مي كرديد. 
قطعاً در ص��ورت برگ��زاري حضوري مس��ابقات بايد 
هزينه هاي بسياری را متحمل مي ش��ديم اما برگزاري 
آنالين سبب شد تا با كمترين هزينه، يك دوره مسابقه با 

كيفيت را برگزار كنيم كه بازتاب زيادي هم داشت. 
با توجه به تجربه اي كه از برگزاري مسابقات 
آنالين داش�تيد در صورت كش�ف واكسن 
و پ�س از عب�ور از دوران كرونا، آي�ا باز هم 

مسابقات آنالين را برگزار مي كنيد؟
وضعيت كرون��ا كه متأس��فانه ادام��ه دارد، اين تجربه 
جدي��د مي توان��د در آين��ده و حتي ب��ا از بي��ن رفتن 
 كرونا قابل اس��تفاده باش��د و در اين ب��اره برنامه ريزي

خواهيم داشت.

ثابت كرديم در كرونا  هم ورزش تعطيل نيست
برگزاري مسابقات آنالين پومسه تكواندو در گفت وگوي»جوان« با مسعود لشگري دبير هيئت تكواندوي استان تهران

كرونا، فرصتي براي تعامل 
ورزش و تكنولوژي

  شيوا نوروزي 
هجوم ويروس ناش��ناخته كره زمين را به يكباره فلج 
كرد و س��بك زندگي و كار م��ردم دني��ا را تغيير داد. 
توقف فعاليت هاي روزمره در هفته هاي نخست شيوع 
كرون��ا اجتناب ناپذير بود، اما با گذش��ت زمان معلوم 
شد بايد به زندگي مسالمت آميز با اين ويروس عادت 
كرد، چراكه فعاًل نه خبري از واكس��ن است و نه دارو. 
بعد از روشن ش��دن اين واقعيت ادامه تعطيلي برخي 
فعاليت ه��ا نه تنه��ا امكانپذير نبود بلكه آس��يب ها و 
فرصت س��وزي هاي زيادي را نيز به همراه داشت. به 
همين دليل دست اندركاران ورزش در سراسر دنيا به 
برگزاري مسابقات، كنفرانس ها و كالس هاي آموزش 

از راه دور روي آوردند. 
تغيير س��بك كار و زندگي اگرچه آس��ان نيست ولي 
شرايط س��خت چاره اي باقي نمي گذارد. در روزهايي 
كه تجمع افراد در يك مكان عامل اصلي شيوع هرچه 
بيشتر كرونا محسوب مي ش��ود استفاده از تكنولوژي 
تنها راهكار باقي مانده است. در واقع كرونا باعث شده 
اس��ت ورزش موقعيت هاي جديدي را تجربه كند. در 
چند ماه گذشته عالوه بر نهادهاي بين المللي ورزش، 
در كش��ورمان نيز تب برگزاري بازي ها و كالس هاي 
آنالين ورزشي باال گرفته است. كميته ملي المپيك و 
فدراسيون ها در اين مدت تالش كردند تا برنامه هايشان 
را از طريق فضاي مجازي پيگيري كنند. البته برگزاري 
مسابقات آنالين براي همه رشته ها ميسر نيست ولي 
در برخي رشته ها اين امكان وجود دارد و نبايد فرصت 

را از دست داد. 
در ش��رايطي كه بحران اقتصادي هم��ه جامعه را 
تحت تأثير قرارداده اس��ت بازي ه��اي آنالين يك 
مزيت براي فدراسيون ها محسوب مي شود. بدون 
شك هزينه برگزاري رقابت هاي مجازي به مراتب 
كمتر خواهد بود. ضمن اينكه با توجه به گسترش 
فضاي مجازي ورزش��كاران نيز از سراس��ر كشور و 
بدون اينكه مجبور باش��ند در اين اوضاع كرونايي 
به پايتخت بيايند مي توانن��د در رقابت هاي آنالين 
شركت كنند. از آنجا كه مجوزهاي صادر شده براي 
ش��روع مجدد تمرينات و مس��ابقات ليگ تنها در 
برخي رشته ها و آن هم به صورت محدود بوده است 
رقابت مجازي بهترين گزينه به شمار مي رود و هم 
ورزشكاران از كرونا در امان هستند و هم مسئوالن 
برگزاري مسابقات نگراني از بابت رعايت پروتكل ها 
ندارند. با اين حال انجام رقابت هايي به اين ش��يوه 
نيز نيازمند برنامه ريزي دقيق است. اگرچه شرايط 
پيش آم��ده براي كش��ورمان تازگي داش��ت ولي 
فدراسيون ها و مديرانشان با اينكه تجربه زيادي در 
اين خصوص نداشتند اما به خوبي از عهده برگزاري 
رقابت ها و وبينارهاي آنالين برآمدند. شيوع كرونا 
در همه كش��ورها همچن��ان ت��داوم دارد و به اين 
دليل وزارت، كميته ملي المپيك، فدراس��يون ها 
و هيئت هاي ورزش��ي كماكان بايد تمركزش��ان را 
معطوف مسابقات و كالس آنالين كنند. تنها از اين 
طريق است كه مي توان پويايي ورزش را حفظ كرد 
و توأمان مراقب سالمت ورزشكاران، مربيان، داوران 

و مردم هم بود. 

يادداشت

 بازار داغ وبينارهاي
 ورزشي

  اشرف رامين
 بازار برگزاري كالس هاي آموزشي در ورزش داغ است 
و فدراسيون ها براي اينكه از قافله جا نمانند برنامه هاي 
متنوعي را در دستور كار قرار داده اند. فدراسيون فوتبال 
در اين مدت تأكيد زيادي روي وبينارهاي آموزش��ي 
داشت و برگزاري وبينار دانش افزايي مربيان با حضور 
آرسن ونگر سرمربي مطرح فرانسوي يكي از مهم ترين 
آنها بود. كميته آم��وزش اين فدراس��يون همچنين 
كالس هاي آموزشي را در سطح اس��تان ها نيز برگزار 
كرد و كميته داوران هم عالوه بر بحث آموزش، آزمون 
آمادگي جس��ماني داوران را نيز به ص��ورت مجازي از 
داوران گرفت. در رش��ته ووش��و عالوه بر كالس هاي 
آموزش��ي براي مربيان و داوران، فدراسيون برگزاري 
مسابقات مجازی در رشته هاي س��اندا، تالو و آمادگي 
جس��ماني را به صورت مجازي در برنام��ه دارد. بيش 
از 7٠٠ ووش��وكار ويدئوهاي خود را ارسال كرده اند و 
نتايج مسابقات در هفته تربيت بدني اعالم خواهد شد. 
مسابقات پومسه مجازي پايتخت تنها يكي از اقدامات 
اهال��ي تكواندو ب��راي جلوگيري از ش��يوع كرونا بود؛ 
فدراسيون تكواندو عالوه بر انجام رقابت هاي مجازي، 
ابتكار عمل به خرج داد و آزمون هاي ارتقاي كمربند را 
به صورت غيرحضوري برگزار كرد. كاراته ديگر رشته 
رزمي است كه بحث آموزش و مسابقه را متوقف نكرده 
است؛ در وبينار آموزشي كوميته قهرمانان كاراته جهان 
ذبيح اهلل پورشب، سجاد گنج زاده، بهمن عسگري و امير 
مهدي زاده تدريس كردند. دومين استاژ وبينار كاتا هم 
با تدريس مربي پيشين تيم ملي انجام شد و ضمن اينكه 
فدراسيون كاراته در نظر دارد ليگ كاتا را نيز به صورت 
مجازي برگزار كند و جالب اينكه كاتاروهاي چهار كشور 
سوئيس، هند، روس��يه و فيليپين نيز خواستار حضور 
در اين رقابت ها ش��ده اند. كميته داوران فدراس��يون 
بسكتبال كالس هاي آماده سازي داوران براي حضور 
در فصل جدي��د ليگ برت��ر را به ص��ورت وبينارهاي 
آموزش��ي برگزار مي كند و اتحاديه جهاني كشتي نيز 
براي آمادگي داوران براي حضور در مسابقات يك دوره 

وبينار آموزشي برگزاركرد. 

حاشيه

پرونده     گفت و گو
 چگونگی برگزاری مسابقات ورزشی 

در ايام كرونايی 

ورزش

در ص�ورت برگ�زاري حض�وري 
مسابقات بايد هزينه هاي بسياری 
را متحمل مي ش�ديم ام�ا برگزاري 
آنالين سبب شد تا با كمترين هزينه، 
يك دوره مسابقه با كيفيت را برگزار 
كنيم كه بازتاب زيادي هم داش�ت


