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نگاه

رشتههاي انفرادي
بيشترين ضربه را خوردند

شوك هانگژو به كاراته ايران

م ملي كاراته
شهرام هروي – سرمربي تي 
بازيهاي آس��يايي ميدان بزرگي براي كاراته ايران به حساب
ميآمد .تا يك س��ال پي��ش همه درگي��ر المپي��ك بوديم و
كاراتهكاهاي ما براي كس��ب س��هميه به خاط��ر ادغام اوزان
س��ختيهاي زيادي را تحم��ل كردند .پس از آن ق��رار بود به
مسابقات جهاني امارات اعزام ش��ويم و متأسفانه اعزاممان به
دلیل شرايط خاص لغو ش��د .حضور در رقابتهاي كاراته وان
آوردگاه بعدي بود و متأس��فانه باز هم نتوانستيم اعزام شويم.
همه اين شرايط دست به دست هم داد تا پرقدرت در بازيهاي
آسيايي ش��ركت كنيم .اگرچه در هانگژو تنها چهار كاراتهكا
حضور پيدا ميكردند اما به همين بهانه شور و اشتياق زيادي
در اردو جريان داشت و همه نفرات باانگيزه و با جديت تمرين
ميكردند .همه مليپوش��ان اميدوار بودند به عنوان نماينده
ايران در كاروان هانگژو حاضر باش��ند و افتخارآفريني كنند.
اين بازيها براي رش��تههايي كه المپيكي نيستند از اهميت
زيادي برخوردار است و در ورزش كشور نيز بعد از المپيك از
نظر اهميت در رده دوم قرار دارد .خب��ر تعويق بازيها تيم را
شوكه كرد .تمام تالشمان براين است كه بهترين عملكرد را در
بازيهاي كشورهاي اسالمي و همچنين رقابتهاي قهرماني
آسيا داشته باشيم.
بچهها بعد از منتش��ر شدن اين خبر روحيهش��ان را از دست
دادهاند با اين حال كادر فني ميكوش��د تا روحي��ه را به تيم
بازگرداند .مسئوالن به ويژه وزارت ورزش بايد در اين روزهاي
س��خت حمايتهاي الزم را از كاراته داشته باش��د تا ما هم با
خيال راحت در كاراتهوانهاي پيشرو شركت كنيم .شركت
در كاراتهوانهاي امارات ،پرتغال و مراكش را از دست داديم و
اين موضوع قطعاً روي روند آمادهسازي و روحيه تيم تأثيرگذار
است حتي مليپوشان با تجربه نيز از اين مسئله شوكه هستند.
با حمايتهاي وزارت ميتوان تنور كاراته را گرم نگهداش��ت،
كاراتهاي كه هميش��ه جزو س��ه رشته س��رآمد ورزش ايران
در بازيهاي آس��يايي بوده و با مدالهاي پرتع��دادش بارها
شايستگيهايش را به مس��ئوالن ثابت كرده است .با برنامهها
و حماي��ت وزارت قطعاً اگر بازيها س��ال آينده برگزار ش��ود
ميتوانيم بهترين نتيجه را بگيريم ولي اگر باز هم به مسابقات
پيشرو اعزام نش��ويم نباي��د منتظر خروجي خوبي باش��يم.
تمرينات پيگيري ميشود منتها عالوه بر خبر تعويق بازيها
صالح اباذري هم دچار مصدوميت و از اين بابت نيز يك شوك
ديگر به تيم وارد شد .با اينحال مليپوشان سربازان زمان صلح
هستند و فقط به عشق پرچم كشورشان روي تاتامي ميروند و
براي بازگشت به روزهاي خوب گذشته به زمان نياز داريم.

تعویق بازيهاي آسيايي ،ضرر و زيان يا منفعت

يكسال فرصت طاليي براي پاريس 2024
اعالم لغو بازيهاي آس�يايي 2022
گزارش
هانگ�ژو آب س�ردي بود بر ش�ور و
فريدون حسن
هيجان ورزش ايران و م�دال آوران
جهاني و آسيايي آن ،همانها كه بازيهاي آسيايي و المپيك و
رويدادهاييازايندستتنهافرصتديدهشدنبرايآنهاست.

واقعيت اين است كه بازيهاي آسيايي براي برخي ورزشكاران
ما از نان ش��ب هم واجبتر اس��ت ،چراكه ديگر فرصتي براي
ديده شدن ندارند .بسياري از ورزش��كاران كشورمان سختي
حض��ور در اردوها و مس��ابقات آمادگي و انتخاب��ي را به جان
ميخرند تا بتوانند با حض��ور در رويدادهاي مهم و بينالمللي
نظير بازيهاي آسيايي هم توانمندي خود را به جهانيان نشان
دهند و هم اينكه با كس��ب موفقيت و پاداشه��اي بعد از آن
دردي از دردهاي خود را دوا كنن��د و مرهمي روي زخمهاي
زندگيشان بگذارند.
اين فرصت حاال از دس��ت رفته و اينطور كه از اخبار ميشود
فهميد بعيد هم به نظر ميرس��د كه ديگر س��راغ ورزشكاران
بيايد .المپيك كه لغو ش��د اي��ن اميدواري وجود داش��ت كه
س��ال بعد برگزار ميش��ود اما خبر لغو بازيه��اي هانگژو كه
رس��يد ،خبر احتمال عدم برگزاري آن هم شنيده شد تا عم ً
ال
جامعه ورزش آسيا يكسال معطل بماند تا برسد به مسابقات

انتخابي المپيك و مس��ابقات جهاني در رش��تههاي مختلف
و در اين مي��ان حال و روز ورزش��كاران ايران بدت��ر از رقباي
آسياييشان است.
المپيك كه تمام شد همه نگاهها متوجه هانگژو شد .چه آنها كه
در المپيك خوش درخشيده بودند و چه آنها كه نتوانسته بودند
موفقيتي كسب کنند همه ميخواستند در هانگژو خودشان را
نشان دهند .همه با شور و هيجان آماده ميشدند اما حاال اردوها
يكي پس از ديگري تعطيل و ورزشكاران ساكبسته راهي خانه
ميشوند و منتظر ميمانند تا از سوي فدراسيونها اعالم برنامه
شود .به طور حتم بدنها افت ميكند و از شرايط مسابقه دور
ميشود ،اما مهمتر از اين دغدغه معيشت ورزشكاران است آن
هم در اين وانفساي اقتصادي .يك سال پيش رو و بدون مسابقه
مهم براي برخي رش��تهها و قهرمانان آنها سالي بسيار سخت
خواهد بود .آمادگي بدني برميگردد ام��ا با روح و روان بههم
ريخته چه كار ميتوان كرد؟
اينجاس��ت ك��ه پ��اي وزارت ورزش ،كميته مل��ي المپيك و
فدراس��يونها به ميان ميآيد ،ورزش��كار نبايد ب��ه امان خدا
رها ش��ود .بايد همان برخوردي كه با او پيش از لغو بازيهاي
آس��يايي صورت ميگرفت حاال هم بش��ود .بايد در ش��رايط
مسابقه حفظ شود .همين حاال هم ورزش كشور براي حضوري

شوك بزرگ تعويق المپيك آسيايي
محسن محمدسيفي – مليپوش ووشو
ووش��و از تعويق بازيهاي آس��يايي واقعاً ض��رر كرد.
اولين رويداد رس��مي بع��د از كرونا براي ووش��و ايران
بود و منتظر برگزاري آن بوديم ،ام��ا تعويق آن اتفاقي
بس��يار ناگوار براي ووش��وكاران بود .ش��ش ماه تمام
در اردو بودی��م و تمرين ميكرديم .به ش��رايط خوبي
رس��يديم و كمكم تمرينات اساسي را ش��روع كردیم.
منتها قس��مت نش��د تا ووش��وی ايران دوباره در آسيا
قدرتنمايي كند.
اميدواريم در جلس��ه بعدی ش��وراي المپيك آسيايي
تاريخ دقيق بازيهاي س��ال آينده مشخص شود تا ما
هم براساس آن برنامهريزيمان را شروع كنيم .قرار بود
مسابقات انتخابي برگزار شود ولي بعد از تعويق بازيها
هم انتخابيها لغو شد و هم اردوها .هنوز نيز نميدانيم
قرار اس��ت چه اتفاقي بيفتد .هر كدام از بچهها در شهر
ت را ادامه ميدهند .بايد منتظر تصميم
خودشان تمرينا 
بعدي آسياييها باش��يم .چند روز اول واقعاً حال همه
مليپوشان بد بود و وقتي گفتند اردو را ترك كنيد اص ً
ال
شرايط خوبي نداشتيم .خيلي سخت است بعد از چند

ماه حضور در اردو تمام اميد و آرزويمان اينگونه از بين
برود .بازيهاي آسيايي براي رشته ووشو اهميت زيادي
دارد .تعويق يكساله ميتواند براي خيلي از ووشوكاران
گران تمام شود ،هم از نظر سني و هم از نظر وزن .برخي
از بچهها از رده جوانان آمدهاند و ممكن اس��ت س��ال
آينده مشكل سربازي داشته باش��ند .همچنين حفظ
آمادگي و س��ر وزن ماندن نيز كار آساني نيست .كاري
نميشود كرد و بايد اين واقعيت را بپذيريم .اگر قرار باشد
ناراحت باشيم مش��كلي حل نخواهد شد .براي كسب

چهارمين طالي بازيهاي آس��يايي تالش ميكردم و
روزهاي سختي را پشت سرگذاشتم .زمان كرونا تمرين
انفرادي بسيار سخت بود و در زمان تعطيلي باشگاهها
در كوههاي زنج��ان ميدويدم تا به اين هدف برس��م.
ضمن اينكه مدال طالي آسيا قطعاً بيش از يك ميليارد
تومان جايزه در پيداش��ت .همه جوره ض��رر كرديم و
حتماً حكمتي داش��ته اس��ت .وضعيت چين برايمان
دردسرساز شده است .ووش��و چهار رويداد مهم امسال
داش��ت ،چين ميزبان س��ه رويداد بود و هر س��ه را لغو
كردند؛ بازيهاي آس��يايي هانگژو ،المپيك آس��يايي
جوانان و مسابقات يونيورسياد (المپيك دانشجويان).
فع ً
ال ووشو مسابقات نوجوانان و جوانان جهان در پاييز را
پيشرو دارد كه در ويتنام برگزار خواهد شد .قرار است
شهريورماه ليگ برتر برگزار شود و براي مشخص شدن
برنامههاي آینده تيمملي باي��د منتظر تصميم جديد
آسيا باش��يم .همه چيز به اين تصميم و تاريخ برگزاري
بازيها بستگي دارد .قطعاً فدراس��يون برنامهاش را به
وزارت اعالم ميكند ت��ا با حماي��ت وزارتخانه بتوانيم
اردوها را برگزار كنيم.

سهم وزارت و كميته در حمايت از ورزشكاران
محمد بيداريان – مليپوش سابق و مربي شنا
تصميم گرفته ش��ده ،تبعات ذهني بدي براي ورزشكاران
و ضررهاي مالي براي فدراس��يونها داشته است .همه در
اردو و دور از خان��واده بودند .فدراس��يونها بهرغم بودجه
اندك تمرينات را برگزار ميكردند و با لغو بازيها متحمل
ضررهاي سنگيني ش��دهاند .در دوره گذش��ته پس از 43
سال مدال بازيهاي آسيايي را كس��ب كرديم و اين اتفاق
بزرگي براي ما بود .چيريچ سرمربي تيمملي قراردادش را تا
بازيهاي هانگژو تمديد كرد و تداوم حضور رضواني به عنوان
رئيس فدراسيون باعث شد تا برنامهريزي قوي براي واترپلو
در نظر بگيريم و همي��ن اواخر هم اردوي يون��ان را برگزار
كرديم .مليپوشان واترپلو با چند تيم يوناني بازي كردند .از
طرفي بايد سعي كرد اردوها به صورت مستمر در يك سال
آينده برگزار شود .هدف واترپلویيها كسب مدال خوشرنگ
در هانگژو بود تا در مسابقات جهاني شركت كنند ،چراكه
تيمهاي اول و دوم آسيا ميتوانند سهميه جهاني را به دست
بياورند .بايد دید تصميم فدراس��يون جهاني براي انتخاب

ن
تيمهاي حاضر در اين رقابتها چه خواهد بود .شناگرانما 
نيز عملكرد خوبي داش��تند .متين بالس��يني ب��ا توجه به
ركوردش ک��ه در المپيك توكيو ثبت كرد ش��انس زيادي
براي حضور در فينال  120متر پروانه بازيهاي آس��يايي
داشت .در ماده چهار در 100متر آزاد تيمي ،تيم يكدستي
داريم ،اردوهاي برون مرزي برايش��ان تدارك ديده بوديم
تا ركوردهاي بهتري را ثبت كنند .تي م ملي واترپلو اردوي

يونان را به پايان رس��انده و بايد دي��د چيريچ چه برنامهاي
براي آينده دارد .در شنا هر ش��ناگر در شهر خود و با مربي
خودش تمرين ميكند ،اواخر خردادماه دو شناگرمان در
جهاني بوداپست شركت خواهند كرد .در مردادماه مسابقات
كشورهاي اسالمي را داريم .شيرجهروهاي خوبي داريم كه
تمريناتشان را پيگيري ميكردند و برترينهاي دنيا در آسيا
هستند .با يك برنامهريزي درست و حمايت از سوي كميته و
وزارت قطعاً ميتوان سال آينده منتظر اتفاقات خوب باشيم.
وظيفه اصلي وزارت ورزش و كميت ه ملي المپيك اين است
كه با يك نگاه ويژهتر و يكس��اله ،فدراسيونها را در جهت
حفظ آمادگي ورزشكاران حمايت كنند تا سال آينده بتوان
نتايج را جبران كرد .به وقفه يكساله بايد به ديد يك فرصت
نگاه كرد نه ديد منفي .ورزشكاران از نظر روحي تحتتأثير
قرار گرفتهاند و بحثهاي مالي و معيشتي نيز اهميت دارد.
اميدواريم وزارت ورزش و كميته در اين يك سال بودجهاي
را براي حقوق ورزشكاراني كه قرار است در بازيهاي آسيايي
شركت كنند در نظر بگيرد .اين خودش يك انگيزه است.

قدرتمند در هانگژو هزينههاي زيادي پرداخت كرده اس��ت.
برخ��ي ميگويند ض��رر كرديم چون مس��ابقات لغو ش��د اما
مگر هزينه كردن ب��راي آمادگي جوانان اين م��رز و بوم ضرر
محسوب ميشود؟
هزينه براي آمادهس��ازي جوانان ورزش زيان نيست كه سود
اس��ت و ميتوان ثمره آن را خيلي زود چشيد و ديد .مهم اين
است كه باور داش��ته باش��يم بايد براي ورزش و قهرمانان آن
هزين��ه داد و صرفاً به يك رش��ته خاص نچس��بيد .بازيهاي
آسيايي هانگژو لغو شد شايد هم اص ً
ال برگزار نشود اما واقعيت
اين است كه ورزش آسيا و جهان هرگز متوقف نميشود و براي
آينده بايد برنامه داشت.
اص ً
ال چرا نبايد از لغ��و بازيها يك فرصت س��اخت؟ ميتوان
بيش��تر و بهتر براي المپيك پاريس آماده شد ،به شرط آنكه
آقاياني كه بايد كار كنند ،چمدانهاي آماده مسافرتش��ان را
خالي نكنند و نروند يك گوشه بنشينند و براي مسافرتهاي
بعدي نقشه بريزند.
ورزش ايران حاال يك س��ال پي��شرو دارد تا باز ه��م خود را
مهيا سازد ،يكس��الی كه بايد با برنامهريزي و هزينهكرد براي
قهرمانان و جوانان م��دالآور و افتخارآفرين نبايد اجازه داد به
هدر برود.

فضلاهلل باقرزاده  -رئيس فدراسيون شمشيربازي
بازيهاي آسيايي بعد از المپيك ،يكي از مهمترين رويدادهاي
ورزشي براي كشورهاي قاره كهن است .اهميتي كه به دليل
سيستم معيوب باشگاهداري در ايران ،اهميتي دوچندان براي
ورزشكاران كشورمان دارد.
برخ�لاف اروپا ك��ه باش��گاههاي مطرح��ي چون بارس��لونا،
رئال و ديگ��ر تيمهاي نامدار در رش��تههايي چ��ون واليبال،
بس��كتبال و ...نيز در كنار فوتب��ال فعاليت دارن��د ،در ايران
چنين چيزي را ش��اهد نيس��تيم ،به طوريكه گردش مالي
در رش��تههايي چون بوكس ،شمش��يربازي ،تكواندو ،كاراته،
جودو ،ووش��و ،كوراش ،وزنهبرداري و حتي كش��تي برخالف
فوتبال ،بسكتبال و واليبال بسيار ناچيز است .به همين دليل،
اميد ورزش��كاران رش��تههاي انفرادي كه ب��ار افتخارآفريني
در ورزش اي��ران در رقابته��اي بينالمللي چ��ون المپيك
و بازيهاي آس��يايي و ...را ب��ه دوش ميكش��ند ،پاداش اين
رقابتهاست.
در واق��ع افتخارآفريني و كس��ب م��دال در رقابتهاي حائز
اهميتي چون بازيهاي آسيايي ،براي ورزشكاران انفرادي به
منزله درآمدزايي هم اس��ت به همين منظور ،با لغو بازيهاي
آس��يايي اكثر ورزش��كاران رش��تههايي چ��ون وزنهبرداري،
شمش��يربازي ،كش��تي ،تكواندو ،كاراته و ...متضرر ش��دند.
اين اما تنها جنبه مالي داس��تان اس��ت ،در حالي كه از دست
رفتن شانس كس��ب مدال در اين رقابتها ،روند آمادهسازي
ورزشكاران و مس��ائلي از این دس��ت از ديگر مضرات لغو اين
رقابتهاست.
با اين وجود در رش��ته شمشيربازي سعي ش��د با هدفگذاري
روي بازيهاي آسيايي ،روند و هدف آمادهسازي ورزشكاران
را به سمت و سويي ديگر سوق داد تا از لغو رقابتهاي هانگژو
کمتر متضرر شويم.
هر چن��د حس��ابكتاب هزينهه��اي هنگفت آمادهس��ازي
ورزش��كاران كه بعد از رقابتهاي المپيك اس��تارت آن زده
شد و همچنين فرصت از دس��ت رفته ورزشكاري كه زندگي
خود را از راه كس��ب م��دال و پ��اداش آن ميگذراند ،چيزي
نيس��ت كه به اين س��ادگيها بتوان جبرانش ك��رد .خصوصاً
كه بس��ياري از ورزش��كاران جدا از برنامههاي آمادهس��ازي
فدراس��يونها برای رفتن روی س��کو ،خود نيز در اين زمينه
هزينهه��اي هنگفتي ك��رده بودند ام��ا چيزي دستش��ان را
نگرف��ت و معادالتش��ان ب��ا تصمي��م غيرمنتظ��ره چينيها
بههم خورد!

همه هزينهها و رشتههاي ورزشكاران سوخت شد
گلنوش سبقتالهي ،مليپوش تيراندازي
راحت نيس��ت ش��ما ماهها برنامهريزي و تمرين كنيد
براي آنكه در ي��ك تايمي در اوج باش��يد ام��ا ناگهان
همه چيز لغو ش��ود .خصوص��اً در ورزش ايران كه همه
نتيجهگ��را هس��تند .همين ط��ور هم ورزش��كاران به
دليل ش��يوع كرونا طي دو س��ال گذش��ته گلدن تايم
مهمي را از دس��ت دادند و حاال لغ��و رقابتهايي چون
بازيهاي آس��يايي ،يونيورسايد و ...ش��رايط را سخت
كرده است.
خصوصاً كه ورزش��كاران بس��ياري چ��ون تيراندازان،
در طول سال ش��خصاً هزينههاي بس��ياري را متقبل
ميش��وند براي ماندن در م��رز آمادگ��ي .هزينههايي
چون اس��تفاده دكتر تغذيه ،روانش��ناس ،اس��تفاده از
مربي بدنساز و ماسور ش��خصي و در برخي رشتههاي
خاص چ��ون تيراندازي خري��د مهمات ،س��اچمه و...
كه باعث ميش��ود لغو شدن مس��ابقات برايشان بسيار
گران تمام شود.
با اي��ن وجود ام��ا در اين م��ورد خاص ،اگ��ر نخواهيم
خيلي روي ش��انس رفت��ن ورزش��كاران روي س��كو

و م��دالآوري زوم كني��م كه خ��ود مورد بس��يار حائز
اهميتي اس��ت ،خصوص��اً در تيراندازي ك��ه با وجود
رقابتهاي فش��رده ليگ گ��ردش مال��ي چنداني هم
ندارد ،لغو بازيهاي آس��يايي خيلي مثل ساير رشتهها
كه به تعطيلي اردوها و خانهنش��يني ورزشكارانشان
منتهي ش��ده بود ،تأثيرگذار نبود ،چراكه به فاصله دو
هفتهاي از بازيهاي آس��يايي ،رقابته��اي جهاني را
در پيش داشتيم.
رقابتهايي كه نخس��تين مس��ابقات كس��ب سهميه

المپيك  2024پاريس اس��ت .به همين منظور بعد از
انتشار خبر لغو بازيهاي آسيايي ،اردوهاي تيراندازي
به قوت خود باقي ماند .با اين تف��اوت كه حاال هدف از
آمادهس��ازي تيراندازي ،حضور در رقابتهاي جهاني
اس��ت .رقابتهايي كه ب��راي تيراندازان بس��يار حائز
اهميت است .با اين وجود نقش��ههايي كه ورزشكاران
براي كسب مدال بازيهاي آسيايي و پاداش آن كشيده
بودند همه نقش برآب ش��د .اين در حال��ي بود كه جدا
از برنامهريزيهاي فدراس��يونها ،ورزشكاران خود نيز
براي كسب موفقيت در اين زمينه هزينههاي بسياري
كرده بودند.
به لحاظ مالي و چه فني .در اين شرايط اما بايد حمايت
از ورزشكاران بيشتر ش��ود ،چراكه با توجه به باال رفتن
هزينهها ،كار بس��يار سخت شده اس��ت ،به طوريكه
ش��خصاً خودم كه براي رقابتهاي جاكارتا هزينههاي
بس��ياري براي خريد ساچمههاي تست ش��ده و ديگر
مهماتك��ردم ديگر تواني براي ادامه اي��ن روند ندارم.
وقتي تم��ام آنچ��ه دس��تمان را ميگيرد به واس��طه
مدالآوري است و بس!

تصميم چينيها تمام برنامههايم را به هم زد
الياس علي اكبري  -كاپيتان تیم ملی كوراش
لغو بازيهاي آسيايي شوك بزرگي به جامعه ورزش بود.
شخصاً بعد از پايين آمدن از سكوي قهرماني رقابتهاي
جاكارتا براي تكرار طالي كوراش اس��تارت زده بودم و
طي اين مدت تمرينات سخت و پرفشاري را پشت سر
گذاشتم.
به هر ح��ال ورزش قهرمان��ي بهاري زود گذر اس��ت و
ما هم در پايان فص��ل دنياي قهرماني ق��رار داريم و به
همين منظور در نظر داش��تم تا در بازيهاي آس��يايي
هانگ��ژو خداحافظي كن��م .اي��ن برنامهاي ب��ود كه از
دو س��ال قبل ريخته بودم ،اما ميخواس��تم ب��ا تكرار
طالي كوراش ورزش قهرماني را بوس��يده و آن را كنار
بگذارم كه لغو بازيهاي آس��يايي تم��ام برنامههايم را
به هم زد.
رس��يدن به اوج آمادگي و حفظ آن براي من با توجه به
سن و سالي كه دارم كار چندان آساني نيست و نيازمند
تالش و تمرينات سخت و طاقت فرساست .با اين وجود

اما براي كسب افتخاري ديگر براي پرچم پرافتخار ايران
و تكرار طاليي كه در جاكارتا موفق به كسب آن شدم،
همه س��ختيها را به جان خريدم .حضور در اردوهاي
مداوم ،دوري از خانواده و كسب جواز حضور در هانگژو
با گذشتن از س��د حريفان قدري چون محمد تيزتك و
محمد بريمانلو كه هر دو از صاحبنامهاي كوراش در وزن
من هستند .اما درست يك روز بعد از برتري در انتخابي

تيم ملي ،خبر لغو بازيهاي آسيايي همه را شوكه كرد.
بارها گفته بودم كه دلم ميخواهد مدال كوراش بار ديگر
از قلب خراسان باشد و برايم مهم اين بود كه بهترين فرد
راهي هانگژو ش��ود .به همين دليل از برگزاري انتخابي
استقبال كردم.
چون برايم بيش از حضور خودم در بازيهاي آسيايي،
حضور آمادهترين فرد مهم بود و خوشحال بودم كه در
نبردي س��خت ،اما عادالنه توانس��تم يكي از مسافران
كاروان اي��ران به رقابتهايي ش��وم كه لغ��و آن ضربه
مهلكي براي ورزش بود .چه به لحاظ مالي به واس��طه
هزينههايي ك��ه جهت آمادهس��ازي انجام ش��د و چه
مس��ائل انگيزش��ي و روحي و در كل لغو اين رقابتها
تمام برنامههايم براي رفتن دوباره روي سكوي قهرماني
بازيهاي آس��يايي را به هم زد .ضمن اينكه مش��خص
نيس��ت برگزاري دوباره اين بازيها چه زماني اس��ت و
با توجه به ش��رايط س��ني ميتوانم تا آن زمان در اوج
آمادگي باشم يا نه؟!

