دوﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ وزﻧﻪ ﺑﺮدار ی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ /از ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ی ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺗﺎ اﻣﯿﺪوار ی ﻣﯿﺮ ی و ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﺮاب ﻣﺮادی در ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ وزﻧﻪ ﺑﺮداری اﯾﺮان ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر در ﺗﻮﮐﯿﻮ را ﺑﻪ ﮐﺪام وزﻧﻪ ﺑﺮدار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 90اﻟﺒﺮز -وزﻧﻪ ﺑﺮدار ی اﯾﺮان در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﻮﮐﯿﻮ دو ﺳﻬﻤﯿﻪ دارد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ داودی را در دﺳﺘﻪ ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ
رﺳﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﯾﺮان اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﯿﺎﻧﻮش رﺳﺘﻤﯽ از ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮ ی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻟﻤﭙﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
*وداع ﺗﻠﺦ ﺳﻬﺮاب ﻣﺮادی ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
اﺑﺘﺪا اﻣﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺎﻧﻮش رﺳﺘﻤﯽ و ﯾﺎ ﺳﻬﺮاب ﻣﺮادی در دﺳﺘﻪ  ۹۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮادی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دو ﺑﺎر ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،در دوره دوم
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ  ۹۰اﻣﺘﯿﺎز ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻢ ﺑﻮدن اﻣﺘﯿﺎزش در دوره دوم ،ﺑﺮاﯾﺶ دردﺳﺮ ﺳﺎز ﺷﺪ .او در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر او ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺼﺪوم ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﮐﻮردی در ﻣﺠﻤﻮع ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاد ﺗﺎ در رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وزﻧﻪ ﺑﺮدار ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺷﻮد ،اﻟﻤﭙﯿﮏ را از دﺳﺖ داد.
*ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ رﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﯿﺎﻧﻮش رﺳﺘﻤﯽ ﻫﻢ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز در دوره دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد .او در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن  ۲۰۱۹اوت ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﭼﻮن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در آن رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و وزﻧﻪ ﻫﻢ زد اﻣﺎ اﻣﺘﯿﺎزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪ و او ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻣﺘﯿﺎز ی ﮐﻢ آورد.اﻟﺒﺘﻪ رﺳﺘﻤﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد و ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻧﺸﺪ اﻟﻤﭙﯿﮏ را از دﺳﺖ داد و ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺳﺘﻤﯽ در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﺘﯿﺎزش را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ در آن رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و رﮐﻮرد ۴۰۲
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را آن ﻫﻢ در دﺳﺘﻪ  ۸۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ اﻧﺼﺮاف داد.
اﻣﯿﺪ رﺳﺘﻤﯽ ﺑﺮای اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﯾﺮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ از دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺳﻮﺋﯿﺲ را ﺑﺮای رﺳﺘﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ وزﻧﻪ ﺑﺮدار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻫﻢ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
*ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮ ی ﺑﺎ ﺗﻐ ﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۱۰روز ﭘﯿﺶ ﺗﻐ ﺮاﺗﯽ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐ ﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وزﻧﻪ ﺑﺮداران ﺑﻪ ﺟﺎی اﺟﺒﺎر ی ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر در ﺷﺶ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در وز ن اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ وزﻧﻪ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐ ﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮ ی
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ وزﻧﻪ ﺑﺮدار ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻮد و در رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺮ ی ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻔﺮات دوم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در رﻧﮑﯿﻨﮓ دﺳﺘﻪ  ۹۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارد ،ﺟﺰو ﻫﺸﺖ
ﻧﻔﺮ اول رﻧﮑﯿﻨﮓ دﺳﺘﻪ  ۹۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد ) .ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ اول رﻧﮑﯿﻨﮓ ﻫﺮ وز ن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮات ﻫﺮ ﻗﺎره ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ(.
ﻣﯿﺮ ی در ﭼﻬﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻄﺮ ﮐﺎپ در دﺳﺘﻪ  ۹۶وزﻧﻪ زد و در ﺑﻘﯿﻪ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ در دﺳﺘﻪ  ۸۹ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻫﻢ  ۳۵۹۶اﻣﺘﯿﺎز دارد.
*ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ دوﺑﺎره ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻬﻤﯿﻪ دوم ﺷﺪ
ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ وزﻧﻪ ﺑﺮدار دﺳﺘﻪ  ۱۰۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺗﻐ ﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﺑﺠﺎی ﺷﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﭘﻨﺞ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .او اﮐﻨﻮن ﺑﺎ  ۳۶۷۲اﻣﺘﯿﺎز ﺟﺰو
ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ اول رﻧﮑﯿﻨﮓ دﺳﺘﻪ  ۱۰۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و ﺳﻬﻤﯿﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰار ی ﻗﻬﺮ ﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮود ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻪ در اردوی آﺧﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺮاب ﻣﺮادی و ﮐﯿﺎﻧﻮش رﺳﺘﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
آﺳﯿﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ وزﻧﻪ ﺑﺮدار زﻧﺪه ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد را ﺟﺪی ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ  ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  ۱۰ﺧﺮداد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،رﻧﮑﯿﻨﮓ ﻧﻬﺎﯾﯽ و رﺳﻤﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن وﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ دو وزﻧﻪ ﺑﺮدار
اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ دوم ﺑﻪ ﮐﺪام وزﻧﻪ ﺑﺮدار ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﺮان در  ۹۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ  ۱۰۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم .و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯿﺎﻧﻮش رﺳﺘﻤﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.

