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لیگی که می تواند پربارتر باشد
 مسعود آرمات*  

حضور در المپیک، برگزاری 
رقابت های لیگ برتر والیبال 
را حتی با وجود کرونا و شرایط 
به هم ریخت��ه واجب تر از هر 
زمان دیگر کرده بود. خصوصاً 
که سرمربی تیم ملی نیز برای 

ارزیابی بازیکنان نیاز به آنالیز رقابت های لیگ داشت 
تا بتواند انتخاب های درستی برای تیم ملی داشته 
باشد. به همین دلیل هم برای نخستین بار شرایطی 
فراهم شد تا رقابت های لیگ برتر والیبال با اتفاق آرا 
به طور متمرکز برگزار شود که در این راستا امکانات 
مناسب نظیر محل اسکان و س��الن های تمرینی از 
اهمیت باالیی برخوردار بود و باعث ش��د تا اکثریت 
به برگزاری بازی ها در تهران رضایت دهند. اگرچه 
باوجود رعایت پروتکل های بهداشتی، کرونا کار را 
برای بسیاری از تیم ها س��خت و گاه حتی بحرانی 
کرد. به طوری ک��ه پیکان در همان ابت��دای کار به 
سختی موفق ش��د تا ش��ش بازیکن را برای برپایی 
رقابت هایش به مرز آمادگی برساند و همین مسئله 
بدون شک باعث شد تا بسیاری از تیم های مدعی و 
نامی نتوانند انتظاراتی که از آنها می رفت را برآورده 
کنند. با ای��ن وجود اما لیگ با س��طح کیفی باالیی 
برگزار شد و قهرمانی را برخالف همه پیش بینی هایی 
که در ابتدای فصل توسط کارشناسان  می شد، فوالد 
س��یرجان از آن خود کرد؛ قهرمانی که صد البته با 
توجه به بازی هایی که این تیم انجام داد، بحق نصیب 
سیرجانی ها ش��د . موفقیتی که نشان داد حمایت و 
برنامه ریزی مناسب می تواند قهرمانی را از انحصار 
یک یا دو ش��هر خاص بیرون آورد . به طوری که دو 
سال قبل جام راهی ورامین شد و این بار اما در تهران 
و با وجود مدعیان مطرح تهرانی ک��ه اتفاقاً از پوئن 
مثبت برگزاری بازی ها در خانه نیز س��ود می بردند 
اما موفق به باال بردن جام قهرمانی نشدند. اتفاقی که 
می تواند قبل از هر چیز نشان دهنده پتانسیل باالی 
والیبال در اقصی نقاط کشور باشد که بی هیچ شکی 
نیازمند اندکی توجه، حمایت و برنامه ریزی اصولی 
است تا شکوفا ش��ود و لیگ را پربارتر کند. در اصل 
جام قهرمانی که این فصل نصیب سیرجانی ها شد 
در فصل های بعد می تواند راهی دیگر شهرستان ها 
شود، اگر ش��اهد حمایت هایی باشیم که این فصل 
از سیرجانی ها ش��د. حمایتی که نه فقط می تواند 
نتیجه ای مشابه را برای س��ایر شهرستان ها داشته 
باشد که می تواند تأثیری مستقیم در عملکرد تیم 
ملی و نفرات آن نیز داشته باشد؛ چراکه این چرخش 
قهرمانی نه فقط می تواند ب��ر کیفیت لیگ بیفزاید 
و آن را رقابتی تر کند که می تواند باعث شناس��ایی 
استعداد هایی شود که والیبال ایران نیازمند جایگزین 

کردن آن ها با ستاره هاست. 
 * کارشناس والیبال
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حمایتی که سیرجان 
نتیجه اش را دید

 دنیا حیدري 
موفقیت بدون تردید نتیجه و ثمره توجه، حمایت و 
برنامه ریزی است؛ نتیجه ای که سیرجانی ها امسال 
به دست آوردند، آن هم با قهرمانی. سیرجانی که تا 
پیش از این نامی از آن نه در والیبال و نه در فوتبال 
شنیده نمی شد، با طی کردن مسیری درست جام 
قهرمانی را از چنگال غول های والیبال بیرون کشید؛ 
آن هم به شکلی تحسین برانگیز و بی هیچ حرف و 
حدیثی. به طوری که بس��یاری از مربیان حاضر در 
لیگ صراحتاً اذعان داشتند که این موفقیت اگرچه 
در ابتدای فصل تصورش نمی رفت اما به درس��تی 
حق س��یرجان بود؛ چراکه برای دس��تیابی به آن 
پشتکار و تالشی مثال زدنی را در کنار حمایت های 
همه جانبه داشت. در واقع به نظر می رسد این نگاه 
تنها معطوف به والیبال نیست و سیرجان این فصل 
برنامه ریزی جامعی برای موفقیت در ورزش انجام 
داده است. این را می توان با نگاهی به آغاز پرقدرت 
تیم فوتبال مردان سیرجان در نخستین حضورش 
در لیگ برتر فوتبال ایران دید. ب��ه همه اینها باید 
قهرمانی تیم شهرداری س��یرجان در سیزدهمین 
دوره لیگ برتر فوتبال زن��ان و راهیابی این تیم به 
مسابقات باشگاه های آسیا به عنوان نماینده ایران 
را هم اضافه کرد؛ موفقیت هایی که بی هیچ تردیدی 
نمی توان برچسب شانس و اقبال به آن زد و به طور 
مس��تقیم نتیجه و ثمره حمایت ه��ای همه جانبه، 
توجه درست و همچنین برنامه ریزی اصولی است 
که توانسته دو قهرمانی ارزشمند و یک حضور موفق 
و قابل قبول را در پی داشته باشد. حمایت هایی که 
می تواند الگویی مناسب برای سایر استان ها باشد تا 
شاهد شکوفایی استعدادهای بالقوه جوانان کشور نه 
فقط در رشته والیبال و فوتبال که در همه رشته ها 
باشیم. تجربه ای که سیرجان این فصل نتیجه اش را 
گرفت، نش��ان داد که حمایت، توجه و برنامه ریزی 
تنها شعار نیست و در صورت عملی شدن می تواند 

ثمره درخشانی داشته باشد. 

س�ی وچهارمین دوره لیگ 

شیوا نوروزی
  گزارش

برت�ر والیب�ال ای�ران در 
ش�رایطی برگ�زار ش�د که 
ویروس کرونا همه کشور را تحت تأثیر قرار داده بود 
اما فدراسیون والیبال با تغییر در شیوه برگزاری لیگ، 
چرخ مسابقات را پس از چند ماه تعطیلی اجباری به 
حرک�ت درآورد. با اینک�ه دوره قبل لی�گ به دلیل 
ش�یوع کرونا در س�ال 98 نیمه کاره و بدون معرفی 
قهرمان به پایان رس�یده بود اما در س�ال 99 فوالد 

سیرجان فاتح لیگ برتر شد. 

 تجربه لیگ متمرکز
والیبال از جمله رش��ته هایی بود که برای گرفتن مجوز 
برگزاری مس��ابقات از س��تاد مقابله با کرونا در ورزش 
انتظار زیادی کشید تا اینکه آبان ماه فصل جدید لیگ 
مردان رسماً آغاز شد. در این مدت فدراسیون و سازمان 
لیگ برای تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام بازی ها، 
کنترل شیوع کرونا و حفظ سالمت ورزشکاران جلسات 
زیادی را برگزار کردند و در نهایت چاره ای جز برگزاری 
بازی ها به شیوه متمرکز باقی نماند. بی تجربگی در این 
زمینه به ویژه در هفته های ابتدایی مس��ابقات لیگ را 
تحت الشعاع قرار داد و اعتراض باشگاه ها و مربیان را به 
همراه داشت. ضمن اینکه انجام تست کرونا قبل از هر 
بازی ای مش��کالتی را برای تیم ها ایجاد کرد و ابهامات 
زیادی در خصوص نتایج این تس��ت ها وجود داشت. با 
این حال اسکان تیم ها و انجام بازی ها به صورت متمرکز 
در پایتخت تنها راهکاری بود که با استفاده از آن  می شد 
ش��یوع کرونا در بین تیم ها را کنت��رل کرد. عدم حضور 

تماش��اگران در س��الن هم تأثیر زیادی در جو بازی ها 
داشت. تیم ها به جای آنکه در خانه پذیرای مهمانان خود 
باشند باالجبار دیدارهایشان را در دو سالن فدراسیون و 

حجاب انجام دادند. 
 اولین قهرمانی سیرجانی ها

فاتح س��ی و چهارمی��ن دوره لی��گ برتر تی��م فوالد 
س��یرجان بود. این تیم که پیش از این با نام گل گهر 
سیرجان قهرمان لیگ دسته اول ش��ده بود، در سال 
99 با پشت سرگذاشتن رقبای قدر قهرمان لیگ برتر 
لقب گرفت. سیرجانی ها برخالف دیگر مدعیان بی ادعا 
کارشان را ش��روع کردند و به رغم اینکه ستاره ای در 
اختیار نداش��تند و نزدیک به نیمی از بازیکنان بومی 
بودند، به موفقیت بزرگی دس��ت یافتند. ش��اگردان 
محمدرضا دامغانی در حالی ماراتن ش��ش ماهه لیگ 
را به بهترین ش��کل ممکن پش��ت سرگذاشتند که با 
صعود به فینال با سد محکم شهرداری ارومیه مواجه 
شدند. فوالد سیرجان با کسب دو پیروزی از سه بازی 
در فینال همزمان با چهار شنبه سوری به هدفش یعنی 
قهرمانی در لیگ برتر مردان دست یافت. البته به خاطر 
شرایط کرونایی نه جش��نی برگزار و نه جامی به تیم 

قهرمان اهدا شد. 
 ناکامی پرستاره ها

در این فصل نیز تیم های متمول تالش کردند با ریخت 
و پاش های زیاد قهرمان ش��وند اما هم آنها در رسیدن 
به این هدف ن��اکام بودند و هم س��ایر مدعیان. پیکان 
پرافتخار ترین تیم باشگاهی والیبال که 12 بار قهرمان 
لیگ شده است، این بار حتی از رسیدن به مرحله پلی آف 
نیز بازماند. این تیم خودروساز در پایان فصل در رده دهم 

جدول قرار گرفت. شهرداری ورامین قهرمان سال 97 
نتوانست از این عنوان دفاع کند؛ ورامینی ها پس از صعود 
به پلی آف مغلوب سپاهان شدند و حتی به نیمه نهایی نیز 
نرسیدند. س��ایپا دیگر تیم خودروساز با قبول شکست 
از فوالد س��یرجان در رده هش��تم لیگ جای گرفت. از 
تیم های سپاهان و شهرداری ارومیه هم انتظار بیشتری 
می رفت؛ آنها با در اختیار داشتن بازیکنان اسمی خود را 
مدعی قهرمانی می دانستند ولی در آخر نایب قهرمانی به 

ارومیه رسید و عنوان سومی به نماینده اصفهان. 
 بی توجهی به بداخالقی ها 

حواش��ی برخی بازیکنان در این س��ال ها لیگ برتر را 

تحت تأثیر قرار داده است. اینکه چند بازیکن به خاطر 
بداخالقی هایشان در جریان بازی با برخورد انضباطی و 
قاطع روبه رو ش��وند، انتظار زیادی نیست. در این دوره 
اگرچه به خاطر کرونا بازی ها بدون تماشاگر برگزار شد 
و خبری از درگیری هواداران نب��ود اما در عوض بودند 
چهره هایی که کنترلی روی اعصابشان نداشتند. پوریا 
یلی پشت خط زن تیم شهرداری ارومیه عالوه بر برخورد 
زشت با داور، به فیلمبردار حاضر در سالن نیز حمله کرد. 
اعمال چند جلسه محرومیت، کمترین مجازاتی بود که 
فدراس��یون باید برای او در نظر می گرفت. این اتفاق در 
هفته بیست وهفتم رخ داد ولی یلی در هفته بیست ونهم 

برای تیمش به میدان رفت! رفتار منفعالنه فدراسیون 
اعتراض ه��ای زی��ادی از جمله اعتراض تند س��رمربی 
سپاهان را به همراه داشت. بی تفاوتی نسبت به رفتار ها 
و حواشی بازیکنان از جمله نکاتی است که آینده لیگ 

را به خطر می اندازد. 
 آینده منوط به کرونا

لیگ سی و چهارم به پایان رس��یده و تمرینات تیم ملی 
آغاز شده است. تیم ملی بازی های المپیک را در پیش 
دارد و فعاًل تمرکز همه روی تیم آلکنو است. فعاًل معلوم 
نیست فصل جدید لیگ برتر چه زمانی آغاز خواهد شد. 
مهم تر از همه اینکه باید دید وضعیت کشور از نظر کرونا 
چگونه اس��ت و آیا باز هم ش��اهد برگزاری مسابقات به 

صورت متمرکز خواهیم بود یا نه؟ 

لیگ برت�ر والیب�ال اواخر 

سعید احمدیان 
     گفت وگو

اسفند سال گذشته در حالی 
به پای�ان رس�ید ک�ه یک 
قهرمان تازه رو کرد؛ فوالد سیرجان. تیمی که شانه 
به شانه مدعیان نامدار باال آمد و توانست در پایان 
فصل جام را به خانه ببرد و قهرمان سی وچهارمین 
دوره لقب بگیرد. در گفت وگو با محمدرضا تندروان، 
سرمربی جوان فوالد سیرجان درباره این قهرمانی 

صحبت کرده ایم. 

آقای تندروان! با فوالد سیرجان شگفتی ساز 
لیگ والیبال بودید و قهرمانی تان را تبریک 
می گوییم. می خواهیم ب�ه روزهای پیش از 
ش�روع فصل برگردی�م؛ روز هایی که حتی 
ش�ایعه ش�د فوالد می خواهد از لیگ کنار 
بکشد. چه مسیری طی ش�د تا 26 اسفند 

گذشته کارتان را با قهرمانی تمام کنید؟
بحث فصل جاری متفاوت و خاص بود. پیش از شروع 
فصل وقتی با مس��ئوالن فوالد س��یرجان برای جذب 
بازیکنان و حضور در لیگ صحبت می کردیم، با توجه 
به اتفاقات فصل پیش تمایلی به تیمداری نداش��تند. 
البته این تمایل نداش��تن به دلیل عملک��رد فنی تیم 
در فصل نیمه تمام 98 نبود که ب��ه خاطر برخی موارد 
حاشیه ای بود.هرچند با صحبت هایی که در ادامه شد، 
فوالد سیرجان مصمم شد در فصل 99 شرکت کند. این 
فاصله خللی به تیممان وارد نکرد و توانستیم بازیکنانی 
را که در لیس��ت تیم بودند، جذب کنی��م و با ترکیبی 
از بازیکنان جوان و باتجربه ک��ه اعتقاد به کار گروهی 
داشتند، کارمان را ش��روع کردیم. با توجه به شرایطی 
که کرونا به وجود آورده بود، یک ماه به صورت آنالین 
تمرین کردیم و بعد از آن تمرینات گروهی را ش��روع 
کردیم. همه چیز خوب پیش می رفت اما اینکه باور به 
قهرمانی داشته باشیم، در تیم هنوز وجود نداشت. به 
دنبال این بودم که این شخصیت قهرمانی در تیم شکل 
بگیرد و با توجه به تمرینات آمادگی پیش از فصل، این 
باور در تیم در حال نهادینه ش��دن بود. با قهرمانی در 
تورنمنت پیش از شروع فصل در ارومیه کم کم به این 
باور رسیدیم که برای قهرمانی می توانیم بجنگیم. بعد 
از چهار تا پنج هفته پس از شروع لیگ و وقتی حریفان 
و نوع بازی شان را آنالیز کردیم، یک اتفاق در وجود من 
و سایر مربیان تیم فوالد افتاد که امسال، سال سیرجان 
است و باید حواس��مان را جمع کنیم. این مسئله را به 
بازیکنان هم منتقل کردیم و آنها هم به این باور رسیدند 

که به قهرمانی فوالد در نیم فصل ختم شد. 
قهرمان نیم فصل اول شدید اما در نیم فصل 
دوم تیم تان حتی تا رتبه شش�م هم نزول 
کرد و مرحله مقدماتی را با رده چهارم تمام 
کردید، این نتایج نگرانتان نکرد که رؤیای 

قهرمانی در حال از دست رفتن است؟
پس از قهرمانی در نیم فصل، استراتژی مان برای ادامه 
بازی های مرحله مقدماتی تغییر کرد و تصمیم گرفتیم 
برای اینکه بتوانیم در مرحله پلی آف با انرژی بیشتری 
بازی کنیم، به جای ترکیب ثابت نیم فصل اول از همه 
بازیکنان در ترکیب اس��تفاده کنی��م. در ادامه لیگ از 
بازیکنانی ک��ه کمتر فرصت بازی به آنها رس��یده بود، 

اس��تفاده کردیم و نتایج خوبی هم گرفتیم، البته چند 
نتیجه هم بود که باعث ش��د تا رده شش��م هم سقوط 
کنیم اما به رده دوم هم برگشتیم اما با شکستی که در 
هفته آخر مرحله گروهی داشتیم، کارمان را با چهارمی 
در این مرحله تمام کردیم. این رده نگرانم کرد و ما طبق 
برنامه داشتیم پیش می رفتیم و شاید همه نگران بودند 
که با این رتبه چطور باید در پلی آف با سایپا بازی کنیم 
که دو بار در مرحله گروهی مقابلش شکست خورده ایم. 
این نگرانی را توانستیم با کار کردن از نظر روحی و روانی 
روی بازیکنان حل کنیم و تیم را برای رسیدن به هدف 
آماده کنیم. در یک بازی نزدیک سه بر دو و یک بازی 
برتر سه  بر صفر سایپا را بردیم و به نیمه نهایی رسیدیم. 
در این مرحله باید با سپاهان بازی می کردیم که در دو 
بازی رفت و برگشت، مرحله مقدماتی شکست شان داده 
بودیم و این باور ما را برای رسیدن به فینال و قهرمانی 
بیشتر تقویت کرد و می دانستیم که فاصله زیادی با جام 
نداریم. در این مرحله هم با دو برد س��ه بر صفر مقابل 

سپاهان، فینالیست شدیم. 
در حال�ی به یک قدمی قهرمانی رس�یدید 
که در بازی اول فینال به شهرداری ارومیه 
نتیجه را واگذار کردید، آن هم پس از سه برد 
خوب و قاطعانه که در پلی آف و نیمه نهایی 
داشتید اما چطور شد که دوباره برگشتید و 

در نهایت قهرمان شدید؟
وقتی به فینال رس��یدیم، کار برای ما دشوار شد. فکر 
می کنم نتوانس��تم هم خودم و هم بازیکنان را متقاعد 
کنم که پیروزی قبل��ی را فراموش کنی��م و خودمان 
را برای فین��ال آماده کنی��م. وقتی در س��ه بازی آخر 
آن هم در مرحل��ه مهمی مانند نیم��ه نهایی، قاطعانه 

توانسته اید پیروز ش��وید، تیم وارد یک رکود می شود، 
هر کار کردیم نتواس��تیم این مس��ئله را حل کنیم تا 
اینکه شکس��ت در بازی اول فینال باعث ش��د بتوانیم 
به شرایط قبل برگردیم. این شکست اگرچه باعث شد 
نگران شویم و ساعت های س��ختی را تجربه کنیم اما 
توانستیم از نظر ذهنی یک ریکاوری داشته باشیم و با 
این تلنگر به ش��رایط قبل از بازی اول فینال برگردیم. 
بازی دوم فینال را قاطعانه و سه بر صفر بردیم و به بازی 
سوم فینال رسیدیم. در این بازی می دانستیم که چه 
کار می کنی��م و یکی از زیبا ترین فینال ها ثبت ش��د و 
توانستیم قاطعانه باز هم شهرداری ارومیه را شکست 

دهیم و قهرمان شویم. 
در صحبت هایتان هم�واره از اعتقادتان به 
کار گروهی صحبت کرده اید. به نظر می رسد 
یک�ی از رازهای بزرگ قهرمانی س�یرجان 
همین یکدست بودن تیم بود؛ تیمی که حتی 
وقتی بازیکنان اصلی اش مصدوم می شدند، 
بازیکن جایگزین چیزی از بازیکن اصلی کم 

نداشت و روند تیم تغییر نمی کرد. 
قطعاً، به نظرم این قهرمانی حاصل یک کار گروهی خیلی 
شیکی بود که در سال هایی که مربیگری کرده ام، از کمتر 
تیمی دیده بودم. در ابتدا تصمیم بر این شد که با توجه به 
مصائبی که کرونا می توانست برای تیم ایجاد کند، با یک 
ترکیب ثابت وارد مسابقات شویم. در ادامه در نیم فصل 
دوم با بازی دادن به بازیکنان ذخیره، سعی کردیم فاصله 
بین اصلی ها و بازیکنان جایگزی��ن را کمتر کنیم. بازی 
دادن به ذخیره ها باعث شد تا زمانی که یکی از بازیکنان 
اصلی مصدوم شد، بازیکن جایگزین به خوبی جای آن 
را پر کند. مانند بازی اول پلی آف که پاس��ورمان آقای 

بهبودی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشتیم و 
آقای درخشان به عنوان پاسور دوم بازی درخشانی انجام 
داد و سهم زیادی در پیروزی برابر سایپا داشت. همچنین 
در همین بازی آقای رضی پور، سرعتی زن اولمان آسیب 
دید و در بازی نیمه نهای��ی و فینال آقای جلوه به عنوان 
بازیکن جایگزین در ترکی��ب قرار گرفت و خیلی خوب 
کار کرد. این نوع عملک��رد بازیکنان ذخیره ما در غیاب 
اصلی ها نشان داد که فوالد وابسته به کار تیمی و گروهی 
است و به بازیکن متکی نیست که با مصدومیت یکی از 
مهره های اصلی، تیم نتواند جای خالی او را پر کند. حتی 
بازیکنی که به صورت جایگزین وارد تیم  می شد، با توجه 
به انگیزه ای که داشت، در تیم جذب  می شد و عملکرد 

قابل قبولی داشت. 
ترکیبی از بازیکنان باتجربه ای مانند علیرضا 
بهبودی و جوانانی مانن�د صابر کاظمی که 
فوق العاده ظاهر ش�د هم به خوبی کنار هم 
قرار گرفته بودند تا سیرجان به این موفقیت 

بزرگ برسد. 
زمانی که قطر کار می کردم، می گفتم که عاشق بازیکن 
باتجربه هستم. البته به نظر من باتجربه بودن ارتباطی 
به س��ن ندارد و بازیکنی مانند صابر کاظمی را با توجه 
به سن کمی که دارد یک بازیکنان باتجربه می دانم، به 
خاطر اینکه از تم��ام اتفاقاتی که برایش می افتد، برای 
فردایش تجربه کسب می کند. برخی بازیکنان هستند 
اما باید س��ال ها بگذرد تا چنین مس��ائلی برایشان جا 
بیفتد . بازیکنانی مانند محمد صادقی یا صابر کاظمی 
اینطور نیس��تند و در عی��ن جوانی، باتجرب��ه نیز هم 

هستند. 
با توجه به تحصیلتان در رشته روانشناسی، 
این مس�ئله چقدر به ش�ما کمک ک�رد تا 
تیم تان را به قهرمانی برسانید؟ به خصوص 
که مسائل روحی و روانی سهم زیادی در یک 

موفقیت می تواند داشته باشد. 
قطعاً، موفقیت چه در یک شخص و چه در یک تیم باید 
ابتدا در ذهن افراد به وجود بیاید و بعد می توانیم خروجی 
این ذهنیت س��ازی را در میدان مس��ابقه با نتایجی که 
کسب می ش��ود، ببینیم. ما در تیمی که تا پیش از این 
قهرمان نش��ده بود، نیاز داشتیم که شخصیت قهرمانی 
بسازیم. ش��ما با تیمی می توانید کار کنید که پنج سال 
قهرمان شده است و شخصیت قهرمانی دارد و بازیکنی 
که هم وارد این تیم می شود این شخصیت در او به وجود 
می آید. تیمی هم که خب قهرمان نشده است باید ظرف 
ذهنی بازیکن را از نظر روحی و روانی اینقدر بزرگ کنیم 
که به قهرمانی فکر کنند که این مسئله را توانستیم در 

فوالد سیرجان به خوبی پیاده کنیم. 
به عنوان سؤال پایانی، سیرجان پس از قزوین 
و آمل، سومین تیم غیر از استان تهران است 
که در لیگ والیبال قهرمان ش�ده اس�ت، راه 

تداوم این موفقیت ها چیست؟
س��یرجان نیاز دارد که توجهی ویژه  به والیبال شود و 
این ش��هر یکی از قطب های اصلی والیبال شده است. 
کاًل سه تیم خارج از اس��تان تهران قهرمان شده اند که 
یکی سیرجان است. امیدوارم با توجه به این موفقیت 
مسئوالن سیرجانی به خودشان ببالند و نگاه ویژه تری 

به این تیم داشته باشند. 

شخصیت قهرمانی را در ذهن بازیکنانم ساختم
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قطعًا، موفقیت چه در یک ش�خص 
و چه در یک تیم باید ابتدا در ذهن 
افراد به وجود بیاید و بعد می توانیم 
خروج�ی ای�ن ذهنیت س�ازی را 
در می�دان مس�ابقه ب�ا نتایج�ی 
ک�ه کس�ب می ش�ود، ببینی�م. 
م�ا در تیمی ک�ه ت�ا پی�ش از این 
قهرمان نش�ده بود، نیاز داش�تیم 
ک�ه ش�خصیت قهرمانی بس�ازیم

تیم ه�ای  نی�ز  فص�ل  ای�ن  در 
متم�ول ت�الش کردند ب�ا ریخت و 
پاش های زی�اد قهرمان ش�وند اما 
هم آنها در رس�یدن ب�ه این هدف 
ناکام بودن�د و هم س�ایر مدعیان. 
س�نتي ک�ه پیش بین�ي مي ش�د 
قهرمان�ي را ب�ه دس�ت آورن�د


