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شرق آسيا سكوهاي جام را تسخيركرد

سرانجام نوزدهمین دوره رقابت هاي جام باشگاه های والیبال بانوان
آسیا که از  ۲۰تیرماه ،قزاقستان آن را ميزباني مي كرد ،بعد از يك هفته
با قهرمانی نماینده تایلند به پایان رسید و ژاپن كه پاي ديگر فينال بود
بر سكوي نايب قهرماني ايستاد .در دیدار رده بندی این رقابت ها هم
چین با شکست سه بر دو میزبان در جایگاه سوم آسیا قرار گرفت.
در اين دوره از كاپ آسيا 9تیم از کشورهای مختلف در قالب سه گروه
به مصاف هم رفتند و تیم والییال بانوان پیکان نماینده كشورمان در
این دوره از رقابتها در مجموع با انجام  ۶بازی و  5باخت و يك برد
در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت .تیم پیکان نسبت به دور قبل این
رقابتها كه تيم بانك سرمايه با هدايت همين سرمربي يعني؛ ميترا
شعبانيان در جايگاه ششم آسیا قرار گرفت ،ارتقايي نداشت و تنها
توانست كف انتظار سرمربي را كه قبل از اعزام به مسابقات ،با توجه
به بضاعت تيم ،امكانات آماده سازي و يارگيري ،حداقل انتظار خود
از تيم را كسب رده پيشين در آسيا عنوان كرده بود ،پاسخگو باشد .در
واقع اگر فقط به نتايج نگاه كنيم؛ شايد به نظر برسد كه واليبال باشگاه
هاي ايران عليرغم نداشتن شرايط مناسب ،نسبت به دوره قبل افتي
نداشته است اما براي قضاوت و برآورد درست داشتن چيزي بيشتر از
اكتفا به صرف نتايج رده بندي الزم است.

تنها يك "نه"

در واقع دختران واليباليست ايران در اين دوره تنها يكبار به چين
تايپه "نه" گفتند اما به همين تيم هم در مرحله مقدماتي مسابقات سه
بر دو باخته بودند.
دختران والیبالیست پیکان که برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم آسیا
براي بار دوم به مصاف سی ام اف سی چین تایپه رفتند با نتیجه سه بر
شماره 2241-سال چهل وهشتم -اول مرداد 1397

44

یک به پیروزی رسیدند .امتیازات این بازی به شرح زیر بود:
ایران  ۲۶ـ تایپه ۲۴
ایران  ۲۵ـ تایپه ۲۰
ایران  ۲۲ـ تایپه ۲۵
ایران  ۲۵ـ تایپه ۱۳

آخرين باخت

با این برد ،تیم والیبال پیکان برای کسب جایگاه پنجم یا ششم دوباره
به ديدار نماینده اندونزی رفت و نتیجه را واگذار کرد.
دختران والیبالیست بانوان پیکان سه بر صفر نتیجه آخرین بازی خود
را به تیم گارودا اندونزی واگذار کردند.
والیبالیستهای پیکان هر سه ست این بازی را با نتایج  ۲۵ـ ۱۸ ،۲۷
بر  ۲۵و  ۱۹ـ  ۲۵باختند.

دومينوي شكست

دختران والیبالیست پیکان که نماینده ایران در اين دوره از جام
باشگاههای والیبال بانوان آسیا بودند با واگذار کردن نتیجه دو دیدار
مرحله مقدماتی برابر نمایندگانی از قزاقستان و چین تایپه و شکست
برابر تایلند در دور دوم ،با نتیجه  ۳بر یک به نماینده اندونزی هم
باختند تا چهارمین شکست پیاپی خود در این رقابتها را متحمل
شوند.
امتیازهای بازی اول با اندونزي به شرح زیر بود:
ایران  – ۲۵اندونزی ۲۳
ایران  – ۲۰اندونزی ۲۵
ایران  – ۲۲اندونزی ۲۵
ایران  – ۱۸اندونزی ۲۵

اما پيش از اولين بازي با اندونزي ،تیم والیبال بانوان پیکان در اولین
بازی از مرحله دوم به مصاف سوپرمی تایلند رفت و با نتیجه سه بر صفر
مغلوب این تیم شد .والیبالیستهای پیکان هر سه ست این بازی
را با نتایج  ۱۴ـ  ۱۲ ،۲۵ـ  ۲۵و  ۱۶ـ  ۲۵شکست خوردند .بايد توجه
داشت كه اين دو باخت در مرحله دوم برابر قهرمان مسابقات و صاحب
سكوي سوم اين دوره بود .در مجموع نماینده ایران در جام ملتهای
والیبال بانوان آسیا ،شش بازی انجام داد که با قبول پنج شکست برابر
قزاقستان ،چین تایپه (بازی رفت) ،تایلند ،اندونزی (رفت و برگشت)
و کسب تنها یک پیروزی در بازی برگشت با تیم چین تایپه به کار خود
در این رقابتها پایان داد.

زنگ خطر براي تيم ملي

از  12بازیکن تیم پيكان حدود  ۱۰نفر عضو تیم ملی والیبال
بزرگساالن هستند كه مي تواند نشان از وضعيت نامناسب تيمملي
هم داشته باشد .گرچه شعبانيان پيش از اعزام از محدوديت يارگيري
بازيكنان خارجي گفته بود و به گفته خودش پيش از اعزام ،تنها دو
بازيكن از سالوت و آبنوس داشت.
اما “ایرمک سرلبایف” دبیر فدراسیون والیبال قزاقستان در حاشیه
رقابت های جام باشگاه های زنان آسیا درباره “پیکان” نماینده ایران
گفت :بازیکنان ایران در سرویس و دفاع خوب هستند .پاسور این تیم
به خوبی با دیگر بازیکنان برای اجرای برنامههای تاکتیکی هماهنگی
دارد و بیشترین مشکل فنی این تیم روی توپ گیری است.
وي درباره علت باخت های پیکان در بازی ها گفت :علت اصلی
باختهای پیکان باال بودن آمار اشتباهات فردی بازیکنان این تیم
است اگر آن ها بتوانند در مواقع حساس خطاهایشان را کاهش دهند
به طور حتم نتایج بهتری را به دست می آورند.
گفتني است؛ برای نخستین بار در این رقابتها از سیستم ویدئوچک
برای داوری استفادهشد.

