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88498432سرويس ورزشي

کرونا 
و ورزشي که محتاج حمايت است

 دنيا حيدري 
سال هاس��ت که بی توجهی به بس��یاری از رشته های 
ورزشی داد ورزش��کاران را درآورده اما اوضاع حاال در 
دوران کرونا به مراتب بدتر هم شده است. به گونه اي 
که حاال حتي با انتقاده��ا و اعتراض هاي مربیان پايه 
و حتي باشگاه هاي اس��تعدادپرور هم روبه رو هستیم 
حال آنکه در اين شرايط رش��ته های مختلف ورزش 
بیش از پیش به حمايت و توجه نیاز دارند اما داستان 
برای آقايان مسئول کوچک ترين اهمیتی ندارد و روند 
بی توجهی آنها کمافی سابق اس��ت. به طوری که اين 
روزها در کمال تأسف ش��اهد آن هستیم که بسیاری 
از ورزش��کاران و حتي مربیان به دلیل قرار گرفتن در 
تنگنا و شرايط س��خت قید حضور دوباره در میادين 
ورزش��ی را زده و عطای ورزش قهرمانی را به لقايش 
بخشیده اند؛ چراکه با توجه به شرايط موجود نه امیدی 
به مسئوالن دارند تا با گرفتن دستشان آنها را در ادامه 
دادن اين مسیر همراهی کنند و نه توانی دارند که در 
هر دو جبهه کسب عنوان و تأمین نیازهای خانواده خود 

به مبارزه بپردازند.
البته پیش از اين نیز ش��اهد بوديم ک��ه عدم حمايت 
و توجه مسئوالن برخي را بر آن داش��ته بود که برای 
تأمین نیازهای خانواده خود برای همیشه قید حضور 
در ورزش قهرمانی را بزنند. اما امروز با توجه به شیوع 
کرونا و سخت شدن ش��رايط برای ورزشکاران برخی 
رش��ته ها اوضاع به مراتب از قبل نیز بدتر شده است. 
به طوری که برای بسیاری ادامه فعالیت ورزشي بعد 
از پايان اين داستان وحشتناک ديگر عماًل امکانپذير 
نیست. بسیاري از باشگاه ها رو به تعطیلي است و مربیان 
انگیزه اي براي استعداديابي و پرورش آنها ندارند، حال 
آنکه می ش��د با حمايت و توجه حداقل در اين اوضاع 
نابسامان روحیه و انگیزه آنها را برای دوران پسا کرونا 
و از سرگرفتن کامل فعالیت تمامی رشته های ورزشی 

حفظ و تقويت کرد. 
بدون شک کار ساده ای نیست، اما نشدنی هم نیست. 
خصوصاً که اي��ن ويروس کل دنی��ا را درگیر کرده اما 
کش��ورهای مختلف راهکارهای متفاوت��ی را در اين 
اوضاع پیچیده و س��خت برای حمايت از ورزشکاران، 
مربیان و باشگاه ها برگزيده اند تا بعد از پايان اين دوران 
سخت، با دورانی به مراتب سخت تر به دلیل بی انگیزگی 
و افسردگی ورزشکاران خود مواجه نشوند. می توان با 
بررسی نحوه عملکرد کشورهای موفق در اين خصوص 
و برنامه ريزی مناس��ب، آنها را  حداقل در اين شرايط 
خاص مورد حمايت و توجه قرار داد؛ حمايت و توجهی 
که بدون شک نتیجه آن در نخستین رقابت های مهم 
بین المللی )المپیک توکیو(  ديده خواهد ش��د. اما آيا 
با روشی که مس��ئوالن ورزش ايران  در پیش گرفتند 
می توان امیدوار بود که ورزشکاران بعد از پايان دوران 
تلخ کرونا بار ديگر با روحیه  و انگیزه در میادين حاضر 
شوند و حضوری پررنگ در رقابت های المپیک و حتي 

بعد از المپیک داشته باشند؟

پرونده
تأثير کرونا بر ورزش

ايران و جهان

ورزشي

بازتاب

نگاه

المپیک توکیو
 بزرگ ترين قربانی ورزشی کرونا

 شميم رضوان 
کرونا بدون ش��ک يکی از بزرگ تري��ن معضل های 
انسان قرن بیس��ت ويکم است. ويروس��ی با قدرت 
ش��یوع باال که چیزی نمانده تا تولد يکسالگی خود 
را جش��ن بگیرد و در طول اين مدت دنیا را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده و بسیاری را به کام مرگ کشانده 
است و اقتصاد کش��ورهای زيادی را فلج کرده يا به 
شکل جدی تحت تأثیر قرار داده است. اما اين تنها 
اقتصاد دنیا نبود که طی ماه های گذشته به واسطه 
شیوع بی مهار اين ويروس قربانی شده و ورزش نیز 
در اين راس��تا ضربه های هنگفتی را متحمل ش��ده 
است. بسیاری از لیگ های داخلی کشورهای مختلف 
سال گذشته با تعويق چند ماهه رو به رو شد و برخی 
نیز نیمه تمام ماند. س��کوها خالی از تماش��اگر شد 
و مسابقات بین المللی بس��یاری بالتکلیف ماند اما 
بزرگ ترين رويداد ورزش��ی دنیا که کرونا زهرش را 
به آن ريخته بدون ش��ک رقابت های المپیک است. 
مس��ابقاتی که با وجود تالش بس��یار و هزينه های 
هنگفت ژاپنی ها دستخوش تعويق شد و در تابستان 
2020 برگزار نش��د و هنوز هم با وج��ود آنکه گفته 
می شود در تابس��تان 2021 با رعايت پروتکل های 
بهداش��تی و انجام تدابیر بهداش��تی خاص برگزار 
می شود و امید زيادی است که تهیه و توزيع واکسن 
کرونا نیز در اين ام��ر ژاپنی ه��ا و همچنین کمیته 
بین المللی المپیک را ب��رای برپايی اين رقابت ها که 
تا پیش از اين تنها به واس��طه جنگ ه��ای جهانی 
دستخوش تعلیق ش��ده بود، ياری کند اما هنوز هم 
نمی توان خیلی قاطعانه از برگزاری آن در تابس��تان 
آينده مطمئن بود. باخ و مسئوالن برگزار کننده اين 
رقابت ها در توکیو پیش تر نی��ز با اطمینان از برپايی 
اين رقابت ها در تابس��تان 2020 خب��ر داده بودند؛ 
اتفاقی که هرگز رخ نداد و حاال بعد از تعويق يکساله 
بايد ديد ش��رايط به گونه ای پی��ش خواهد رفت که 

المپیک، بزرگ ترين قربانی ورزشی کرونا نشود.

 با گذش�ت 9 ماه از ش�يوع 

سعيد احمديان
  گزارش

وي�روس کرون�ا ورزش نيز 
مانن�د خيل�ي از  ح�وزه ها 
خسارت زياد ديده، باشگاه هاي زيادي تعطيل شده 
و مربيان زيادی بيکار ش�ده اند.  با اين حال کرونا با 
کسي شوخي ندارد و حتي اگر ورزش ضرر هم بکند 

جان مردم مهم تر است.
 

 خسارت ويرانگر کرونا به ورزش
باشگاه های ورزش��ی همواره يکی از بخش های اصلی 
پرورش قهرمانان و همچنین پر ک��ردن اوقات فراغت 
بخش زيادی از جوانان هستند که در شهرهای بزرگ 
و حتی روس��تاهای کوچک فعالیت می کنند. با توجه 
به آماری که وزي��ر ورزش اعالم کرده اس��ت، عالوه بر 
باشگاه های دولتی، حدود 28 هزار باشگاه خصوصی در 
کل استان های کشور فعالیت می کنند؛ باشگاه هايی که 
شیوع ويروس کرونا خیلی از آنها را به تعطیلی کشانده و 
آسیب زيادی به آنها زده و سبب شده تا اين بخش های 
مهم و تأثیرگذار در توس��عه ورزش قهرمانی و همگانی 
تحت تأثیر کرونا با مش��کالت زيادی در ماه های اخیر 

روبه رو شوند. 
به گفته عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و ورزش 
همگان��ی وزي��ر ورزش در گفت وگويی ک��ه 11 مهر با 
خبرگزاری ايرنا داشت، با شیوع کرونا فعالیت 2۶ هزار 
باشگاه ورزشی بخش خصوصی در کشور تعطیل شد و 

به صاحبان آنها خسارت وارد کرد.
طبق جدول گروه های شغلی که توسط ستاد ملی مقابله 
با کرونا تدوين شده است، مراکز تمرين و انجام مسابقات 
ورزشی در گروه شغلی دو، اس��تخرهای سرپوشیده به 
عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه 
ورزش��ی س��النی به عنوان گروه ش��غلی چهار تعیین 
شده اند. اين مجموعه های ورزشی با توجه به وضعیت 
قرمز و نارنجی مناطق مختلف کش��ور نسبت به شیوع 

کرونا با تعطیلی در 9 ماه گذشته روبه رو هستند. 
تعطیلی باشگاه های متعدد در رش��ته های مختلف در 
سطح کشور با توجه به افزايش تعداد مبتاليان و وضعیت 
خطر ابتال به کرونا، باعث شده تا با توجه به اينکه بخش 
زيادی از اين باشگاه ها به صورت خودگردان و خصوصی 
اداره می شوند، به مرز ورشکستگی برسند و به گفته يکی 
از فعاالن اين بخش،عماًل باشگاه های خصوصی تبديل 
به انبار نگهداری از وسايل ورزشی شده اند و وسايل آن 
خاک می خورد.  در اين باشگاه های بدنسازی، استخرها 
و رشته های رزمی از جمله رش��ته هايی هستند که در 
اين زمینه با ضرر و زي��ان فراوانی روبه رو ش��ده اند. در 
اين زمینه حسن کرباسی، دبیر فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام 24 مهر در يک نشست خبری که در استان 
کرمان برگزار کرده بود، از تعطیلی ۶0 درصد باشگاه های 
بدنسازی خبر داد:»14هزار باشگاه دارای پروانه فعالیت 
و رسمی در کشور داريم و امسال ۶0 درصد باشگاه های 
اين رشته ورزشی به علت ش��یوع بیماری کرونا تعطیل 

شده و آنان را به ورشکستگی کشانده است.«
تعطیلی باش��گاه ها، بیکاری مربیان را به همراه داشته 
است و به گفته فدراسیون ش��نا، شیرجه و واترپلو تنها 
در رشته های آبی، بیش از 15 هزار مربی بیکار شده اند. 
محسن رضوانی 12 شهريور در حاش��یه سفری که به 
استان لرستان و خرم آباد داشت، به ضرر بزرگی که کرونا 
به ورزش آبی زد، اشاره کرد و گفت:»يکی از اصنافی که 
با شیوع کرونا خیلی متضرر ش��د، ورزش بود. مربیان 
مظلوم ورزش در همه رشته ها مخصوصاً رشته های آبی 
از کار بیکار شدند و استخرها ضررهای هنگفتی ديده اند 
و بعضی از آنها ورشکست شدند و امیدوارم هر چه زودتر 
کرونا از بین برود. نبايد اي��ن نکته را فراموش کنیم که 
اگر استخرها باز شوند ش��ايد خیلی از خانواده ها اجازه 
ندهند بچه ها به استخر بروند. نزديک به 15 هزار مربی 
و باالی ۶0هزار ورزشکار سازمان يافته داريم که به علت 

کرونا از کار بیکار شد ه اند.«
 مربيانی که مسافرکش می شوند

با توجه به تعطیلی بخش زيادی از باشگاه ها در دوران 

کرونا، باشگاهداران و مربیان ش��اغل در اين باشگاه ها 
آس��یب زيادی ديده اند؛ اتفاقی که س��بب شده برخی 
باش��گاهداران قید فعالیت را بزنند  و اع��الم کنند که 
می خواهند سرمايه شان را جای ديگری هزينه کنند و 
خیلی از مربیان هم با معضل بیکاری روبه رو ش��ده اند؛ 
مربیانی که هر چند خیلی از آنها حقوق اندکی دريافت 
می کردند اما در حال حاضر با توجه به ش��یوع کرونا و 
تعطیلی باشگاه از همان حقوق کم نیز ديگر برخوردار 

نیستند.
مهران زرگری، رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
اس��تان زنجان 11 آذر در گفت وگويی با پايگاه خبری 
موج رسا با اشاره به فشار اقتصادی وارده بر باشگاهداران 
و مربیان ورزشی گفته است:» همکاران ما با کلی تجربه 
و سابقه فعالیت ورزشی اکنون به دنبال تاکسی اجاره ای 
هستند که مسافرِکشی کنند که اين يک درد است. من 
خودم که مسئول هیئت هم هستم از سال ۶8 ورزش و 

از 78 باشگاهداری می کنم. به دلیل اينکه هم باشگاه و 
هم منزلم اجاره ای است، االن به دنبال تاکسی هستم 
تا مسافرکش��ی کنم البت��ه اين مش��کل فقط مختص 
زنجان نیست و در کل کشور که بیش از 12 هزار باشگاه 
بدنس��ازی فعالیت می کنند، دلسرد ش��ده و اکثراً رها 

کرده اند و به دنبال شغل ديگری هستند.«
محس��ن بابادی يکی از مربیان فوتبال خوزس��تان هم 
10آبان در گفت وگوي��ی با خبرگزاری ايس��نا، درباره 
بیکاری مربیان گفته است:» طبق برآورد انجام شده، با 
شیوع روزافزون کرونا و محدوديت های موجود، حدوداً 
15 تا 20 هزار نفر از افراد ياد ش��ده به طور مستقیم و 
حدوداً ۳0 هزار نفر نیز به طور غیرمستقیم بیکار شده 
و نه تنه��ا در امرار معاش خود دچار مش��کالتی بزرگ 
شده اند، بلکه بعضاً دچار تنش ها، اختالفات خانوادگی 
و مش��کالت روحی و روانی و افسردگی شده اند و حتی 

ورزش را کنار گذاشته اند.«

عالوه بر اين، تعطیلی باشگاه ها و بیکاری مربیان سبب 
ش��ده تا زنگ خطر آس��یب های اجتماعی نیز به صدا 
دربیايد، به خص��وص اينکه ورزش و باش��گاه ها، تأثیر 
زيادی در جلوگیری از گرايش جوانان به سمت اعتیاد 
دارد و در سالم سازی جامعه نقش مهمی را ايفا می کند 
و به گفته يکی از رؤس��ای هیئت بدنس��ازی و پرورش 
اندام يکی از اس��تان ها، آس��یب تعطیلی ه��ا همه ما را 
درگیر خواهد کرد و زمانی، چش��م باز کرده و خواهیم 
ديد که باشگاه های معدودی در شهر فعال بوده و بقیه 
تبديل به قلیان سرا و سفره خانه س��نتی و... شده اند و 
آن وقت می بینیم که چه آسیب و زيان هايی به جامعه 

وارد شده است.
هر چن��د دولت با ارائ��ه وام های کم به��ره و همچنین 
بخش��ودگی اجاره بهای اماکن ورزشی سعی در جبران 
اين خس��ارت داش��ته اس��ت اما چنین تصمیم هايی 
تنها توانسته بخش کمی از آس��یبی که به باشگاه های 
ورزشی به واسطه تعطیلی وارد ش��ده را جبران کند و 
در اين زمینه بايد تدابیر جدی ت��ری صورت بگیرد، به 
خصوص که باشگاه ها به عنوان پله اول در ورزش پايه و 
استعداديابی نقش زيادی در پشتوانه سازی برای ورزش 

قهرمانی و حرفه ای می توانند داشته باشند.

ويروس کوويد 19 آحاد جامعه 

شيوا نوروزی 
     گفت وگو

را درگير بيم�اری خطرناک 
کرده است و شواهد و قرائن 
نش�ان می دهد که ب�ه اي�ن زودی ه�ا از آن خالص 
نخواهيم شد. تعطيلی اجباری ماه ها دامن ورزش را 
گرف�ت و در نهايت هم پ�س از مدت ه�ا تنها برخی 
رش�ته ها آن هم به ص�ورت محدود اج�ازه فعاليت 
گرفتند. در اين بين ورزش های آبی بيشترين ضرر را 
از نظر اقتصادی، حرفه ای و قهرمانی از اين تعطيلی 
ادامه دار متحمل شده اند. بس�ته شدن استخرها نه 
تنها مردم عادی و عالقه مندان را تحت تأثير قرار داد 
بلکه ورزشکاران شنا، شيرجه و واترپلو را نيز وادار به 
خانه نش�ينی کرد ت�ا جايی ک�ه ش�روع تمرينات و 
مس�ابقات برای آنها به يک رؤيا تبديل شده است. 
البته تمرينات تيم ملی شنا با تعداد اندک شناگران 
در اس�تخر آزادی پيگي�ری می ش�ود اما خش�ايار 
حضرتی مربی اين تيم معتقد است بازگشت به شرايط 
و آمادگ�ی گذش�ته بس�يار س�خت خواه�د ب�ود. 

ورزش های آبی به ويژه ش�نا چه آس�يبی از 
شيوع کرونا در کشور ديده اند؟

رشته شنا يکی از ورزش هايی است که بیشترين آسیب 
را از کرونا ديده اس��ت. تقريباً از همان روزهای نخست 
همه گیری کرونا استخرها تعطیل شدند و اين تعطیلی ها 
کماکان ادامه دارد. اينگونه از شرايط مشخص است به 
اين زودی ها نیز نبايد منتظر بازگشت استخرها و عادی 
شدن شرايط باشیم. متأسفانه وزارت بهداشت بر ادامه 
تعطیلی اس��تخرها تأکید دارد و اين در حالی است که 
ساير رشته ها شرايطشان از لحاظ تهويه، ارتفاع کم سقف 
و گنجايش سالن بهتر از رشته های آبی نیست ولی به آنها 
اجازه فعالیت داده شده است! به اين نکته توجه داشته 
باشید که استخرها از نظر تهويه هوا نسبت به سالن های 
ورزشی شرايط بهتری دارند به ويژه استخرهای تمرينی 
که در اختیار استان ها و هیئت های شنا قرار دارد. هر چه 
مدت زمان تعطیلی تمرينات طوالنی تر ش��ود، شنا در 
بعد قهرمانی آسیب بیش��تری می بیند و جبران آن نیز 

سخت تر می شود.
ضرر مالی و بيکاری حاصل از تعطيلی اجباری 
استخرها، مربيان و عالقه مندان به اين رشته 

را دلسرد نمی کند؟
بله، آسیب اقتصادی اين مسئله را نیز بايد مد نظر قرار 
داد. بسیاری از مربیان شنا و ناجیان غريق اين مدت را به 
سختی سپری کرده اند. خیلی ها بیمه ندارند و نمی توانند 
از مزايای بیمه بیکاری استفاده کنند، هیچ حمايتی هم 
نمی ش��وند. خیلی ها از عرصه مربیگری دور ش��ده و به 
مشاغل ديگر روی آورده اند. در حالی که جايگزين کردن 
آنها نیز کار سختی است. امیدواريم بعد از فروکش کردن 
نسبی بیماری تصمیمی برای اين مس��ئله اتخاذ شود. 
چند پیک کرونا را پشت سر گذاشتیم و در همه اين مدت 
شنا تعطیل بوده است. مسئوالن می توانند با يک ظرفیت  
محدود اجازه فعالیت شنا را صادر کنند و بعد از بررسی 

نتايج تصمیمات الزم را بگیرند. در حال حاضر بسیاری از 
کشورهايی که شرايط مشابه ما را دارند، استخرها برای 
تمرينات باز شده، مسابقاتش��ان در جريان است، لیگ 
جهانی شنا را برگزار کردند و چندين رکورد جهانی در 

همین مدت شکسته شده است. 
تيم مل�ی ش�نا در روزهای اوج کرون�ا در چه 

وضعيتی قرار دارد؟
تمرينات ملی پوش��ان از تیرماه در اس��تخر آزادی آغاز 
شده، البته به صورت محدود و با نفرات اندک. چند نفر 
از اعضای تیم ملی تمريناتشان را پیگیری می کنند که 
اين شرايط هیچ سنخیتی با رشته شنا ندارد. باالخره تیم 
ملی به پشتوانه و اس��تعداديابی دارد و نسل جوان بايد 
روزی جای ملی پوشان فعلی را پر کنند. جبران تعطیلی 

طوالنی شنا سخت خواهد بود.
 چرا مجوزهای س�تاد مقابله با کرونا ش�امل 
برخی رشته های سالنی شده است اما تصميمی 

برای رشته های آبی گرفته نمی شود؟
داليل مطرح ش��ده به نظ��ر خیلی منطقی نیس��تند. 
می گويند احتم��ال انتقال در رختک��ن و دوش ها زياد 
است، در حالی که موضوع رختکن و دوش ها برای همه 
رشته ها وجود دارد. کوتاه بودن س��قف استخرها يکی 
ديگر از داليل عنوان شده است. در صورتی که استخرها 
هم تهويه دارند و سقف کوتاه ترين آنها کمتر از پنج متر 
نیست. استخرهای آزادی، 9 دی، انقالب شیراز و در کل 

استخرهای 50 متر ارتفاع سقف ش��ان بیش از 10 متر 
دارند. اين شرايط را با سالن های بدنسازی زيرپله ای که 
ارتفاع سقفشان دو سه متر بیشتر نیست مقايسه کنید 
و شرايط قطعاً بهتر است. بايد به ورزشکاران حرفه ای، 
قهرمانانی که عناوين کشوری در رده های مختلف دارند 
يا در هیئت ها فعال هستند، اجازه ش��روع تمرينات را 

بدهند. ضمن اينکه کلر آب ويروس را از بین می برد.
اج�رای پروتکل ه�ا ب�رای رش�ته های آب�ی 

امکان پذير است؟
خیلی کار سختی نیست. شرايط رشته های آبی از مترو، 
اتوبوس، مراکز خريد و پاساژها که ديگر بدتر نیست. در 
استخرهای قهرمانی فضای کافی وجود دارد و شناگران 
می توانند با فاصله از هم تمري��ن کنند. در محیط های 
مختلف اين ويروس ک��م و بیش قابلی��ت انتقال دارد. 
خوشبختانه در اين مدت که تمرينات به صورت بسیار 
محدود برگزار شده مشکلی برای ملی پوشان پیش نیامده 

است. ولی همچنان منتظر بررسی مسئوالن هستیم. 
فعاًل هم ک�ه خب�ری از برگزاری مس�ابقات 

نيس�ت.؟
فعاًل مسابقه ای نیست. قطعاً وقتی تمرينی نباشد کسی در 
مسابقه ای شرکت نمی کند ضمن اينکه حضور در مسابقات 
بدون تمرين به آسیب ديدگی ورزشکار منجر خواهد شد. 

وقفه طوالنی مدتی که کرونا به ورزش تحميل 
کرده از نظر روحی-روانی چه تأثيرات منفی ای 

روی شناگران می گذارد؟
همه را تحت تأثیر قرار داده و بس��یاری نه خودشان و نه 
خانواده شان ترجیح می دهند ديگر شنا نکنند. اگر روزی 
ش��رايط به حالت عادی برگردد شايد نفرات کمتری به 
سراغ شنا بیايند. امیدواريم مجوزهای الزم صادر شود تا 

آسیب کمتری ببینیم. 
از بعد بين المللی، وضعيت س�اير کش�ورها و 

مدعيان چگونه است؟
خیلی ه��ا کار را ش��روع کردن��د. در لیگ جهانی ش��نا 
رکوردهای آس��یايی و جهانی صدمتر قورباغه، صدمتر 
پروانه و 50 متر قورباغه شکس��ته ش��دند. اين مسئله 
سطح تمرينات و آمادگی شان را نشان می دهد. يعنی در 
قرنطینه فصل بهار نیز شناگران تمريناتشان را با رعايت 
محدوديت ها و پروتکل ها ادامه داده اند. تیم ها در اروپا، 
امريکا و استرالیا در حال تمرين کردن هستند. البته برای 

عموم استخرها باز نیست. 
ش�نای ايران برای گرفتن س�هميه المپيک 

شانسی دارد؟
قرار بود در فروردين ماه به مس��ابقات مجارستان اعزام 
شويم و بچه ها هم شرايط خوبی داش��تند، ولی اردوها 
تعطی��ل ش��د و بهمن ماه آخري��ن مس��ابقه ای بود که 
ملی پوشان شرکت کردند. 10 ماه اس��ت که از شرايط 
مسابقه دور هستند. از نظر تمرين وضعیت بدی ندارند 
ولی آنها حتم��اً باي��د در رويدادها حضور پی��دا کنند 

و رکوردهايش��ان ثبت ش��ود. قبل از کرون��ا هم تعداد 
مس��ابقاتی که اعزام ش��ديم کم بود و حاال هم به صفر 
رسیده است. فعاًل که فدراس��یون جهانی زمانی را برای 
رقابت های انتخابی اعالم نکرده و ما رکوردگیری داخلی 
انجام می دهیم. ش��ايد بعد از س��ال نو میالدی و توزيع 
واکسن اتفاقاتی بیفتد. در شرايط فعلی بعید است که تا 

قبل از عید نوروز رويدادی برگزار شود. 
عقب افتادگی ايجاد شده بعد از کنترل کرونا 

قابل جبران است؟
قابل جبران است ولی زمانبر خواهد بود. 

تمرينات خش�ک می تواند آمادگی شناگران 
را حفظ کند؟

تا حدودی می توان عضالت بدن را تقويت کرد ولی در 
نهايت يک ش��ناگر بايد در آب تمرين کند. تفاوت های 
زيادی بین تمرين در آب و خش��کی وج��ود دارد و اين 
مسئله کار را سخت می کند. برنامه بدنسازی ملی پوشان 
در مدت زم��ان تعطیلی تمرينات رصد می ش��د. با اين 
حال بحث انگیزش��ی، نامعلوم بودن آين��ده و دوری از 
مس��ابقات روی آمادگی بچه ها تأثیرگذار است. اعمال 
محدوديت ها در جامعه حتی روی عملکرد ملی پوشان 

تأثیر می گذارد. 
حمايت ه�ا از رش�ته های آب�ی در روزه�ای 

کرونايی چطور بوده است؟
قباًل که خ��وب نبود، االن هم به صفر رس��یده اس��ت. 
حمايت ها کم است. با اينکه اين همه برای ورزش های 
پايه تبلیغات می ش��ود ولی وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک عم��اًل حمايتی از م��ا نمی کنند! فدراس��یون 
پرداختی هايی به ملی پوش��ان در اين مدت داشته ولی 
بضاعت فدراس��یون کم است و مش��کالت مالی دارد. 
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو از وزارت و کمیته انتظار 
حمايت بیشتر دارد و الاقل ملی پوشانی که برای ورودی 

المپیک می جنگند تحت حمايت قرار بگیرند.

بدنسازی زيرپله ای اجازه فعالیت دارد استخرها نه!
بررسی آسيب های ناشي از شيوع کرونا بر ورزش هاي آبي در گفت وگوی »جوان« با خشايار حضرتی، مربی تيم ملی شنا

نگاهی به خسارت کرونا به باشگاه های ورزشی و بيکاري مربيان در سراسر کشور در 9 ماه گذشته

باشگاه های ورشکسته، مربیان خانه نشین

ش�رايط رش�ته های آب�ی از مترو، 
اتوبوس، مراکز خريد و پاساژها که 
ديگر بدتر نيس�ت. در استخرهای 
قهرمانی فضای کاف�ی وجود دارد 
و ش�ناگران می توانند ب�ا فاصله از 
هم تمري�ن کنن�د. در محيط های 
مختل�ف اين وي�روس ک�م و بيش 
قابليت انتقال دارد. خوش�بختانه 
در اي�ن م�دت ک�ه تمرين�ات ب�ه 
ص�ورت بس�يار مح�دود برگ�زار 
ش�ده مش�کلی برای ملی پوش�ان 
پيش نيامده اس�ت. ول�ی همچنان 
منتظر بررسی مس�ئوالن هستيم

با توجه ب�ه تعطيلی بخ�ش زيادی 
از باش�گاه ها در دوران کرون�ا، 
باش�گاهداران و مربي�ان ش�اغل 
در اي�ن باش�گاه ها آس�يب زيادی 
ک�ه س�بب  اتفاق�ی  ديده ان�د؛ 
ش�ده برخ�ی باش�گاهداران قيد 
فعالي�ت را بزنن�د  و اع�الم کنن�د 
ک�ه می خواهن�د سرمايه ش�ان 
را ج�ای ديگ�ری هزين�ه کنن�د


