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علیرضا استکی:
یک المپیک طلب داشتم

ســرمربی تیــم ملــی بوکــس در حالــی تیــماش را بــرای حضــور در المپیــک آمــاده میکند کــه تابهحــال شــانس حضــور در این
بازیهــا را به دســت نیاورده اســت .او در تیمــی که برای المپیــک لندن اعزام شــد ،بهعنوان مربــی حضور داشــت و تیماش هم
چهار ســهمیه را کســب کــرد ،امــا در هنگام اعــزام تیم حســین نهــرودی و منوچهــر مقصــودی بهعنــوان کادر فنی اعزام شــدند.
در ریــو هم تیــم به دلیل تغییرات زیادی که داشــت ،نتوانســت ســهمیه کســب کنــد .درحالیکــه او نزدیک به دو ســال ســرمربی
تیــم بود ،امــا بعد از حضــور در مســابقات قهرمانی آســیا فدراســیون تصمیم بــه تغییــر او گرفت .حاال بــرای حضــور در المپیک
توکیــو هــم یک تیــم خــوب را آماده کــرده اســت .تیمی کــه دو ســهمیه گرفته و ممکن اســت این ســهمیهها بــه چهار هم برســد.

هرچند که نظر او فراتر از کسب
سهمیه است و معتقد است که
میتوان در این دوره دست به کارهایی
زد که تا قبل از این ممکن نبود« :در سه
المپیک تا یک قدمی مدال رفتیم ،اما
هر بار با بدشانسی از رسیدن به مدال
باز ماندیم .این دوره تیم خوبی داریم
که امید زیادی برای شکستن این
طلسم بدشانسی دارم ».استکی در
ادامه با اشاره به عملکرد بوکسورهای
ایران ،از عملکرد سپهوند و روزبهانی
تمجید کرد« :سه بوکسور داشتیم که
تا یک قدمی کسب مدال رفتند؛ بابک
مقیمی ،احسان روزبهانی و مرتضی
سپهوند .من فکر میکنم حق مرتضی
و احسان ضایع شد و آنها میتوانستند
طلسم را بشکنند .بابک مقیمی هم تا
یک قدمی مدال رفت اما مصدومیت
مانع از موفقیت او شد ».سرمربی تیم
ملی بوکس بار دیگر به تیم خودش
برمیگردد و از وضعیت تیماش برای
حضور در المپیک توکیو ابراز رضایت

میکند« :برای آمادهسازی با شرایط
سختی روبهرو شدیم .نتوانستیم
اردوها و تورنمنتهای مهم
بینالمللی زیادی را برگزار کنیم و
شاید تا المپیک هم واقعا شرایط برای
این کار فراهم نشود ،اما بااینحال تیم
خوبی داریم و من امید زیادی دارم که
بتوانیم دست به کار بزرگی بزنیم».
استکی با تاکید بر اینکه شاید
االن زمان مناسبی برای حرف زدن
دربارهی وضعیت تیم نباشد ،ادامه
داد« :فکر میکنم االن خیلی زود
است که دربارهی نتیجه حرف بزنیم،
اما نفرات خیلی خوبی داریم .تلفیقی
از جوانان و باتجربهها اما جوانهای
تیم جنگنده و مبارز هستند و این را
میتوانم با صدای بلند بگویم و بر
روی آن تاکید کنم که بهترینها و
ستارهها در ترکیب تیم ملی حضور
دارند .شاید زمان مناسبی برای گفتن
این مسائل نباشد ،اما این بار قرار
نیست سهمیه بگیریم تا فقط به

المپیک برویم ،میخواهیم این بار
برای کسب مدال برویم .کسب مدال
المپیک رویای بزرگی است ،اما چرا
رویاپردازی نکنیم؟ چرا برای تحقق
رویاهایمان تالش نکنیم؟ چرا باید
فکر کنیم که این تیم نمیتواند مدال
بگیرد؟»
او دربارهی آخرین وضعیتی که
برای سهمیهها به وجود آمد ،نظر
جالبی دارد« :رسیدن به سهمیههای
المپیک با توجه به تصمیم اخیر
کمیتهی بینالمللی المپیک دور
از انتظار نبود .دو بوکسور داشتیم
که در گزینشی آسیا عالی بودند و
بعید میدانستم که از کنار نام این
دو به همین راحتی عبور کنند .امید
احمدیصفا و اشکان رضایی تا یک
قدمی سهمیه رفتند اما موفقیت
حاصل نشد .قرار بود شش نفر را
به فرانسه اعزام کنیم که با توجه
به عملکردی که احسان روزبهانی
در ماههای اخیر داشت ،خیلی به

عملکرد او امید داشتم؛ حیف شد
فرانسه لغو شد .فرصت خوبی بود
که این تیم شش نفره شانساش را
برای رسیدن به المپیک امتحان کند،
اما حاال امیدواریم که حق این بچهها
ضایع نشود و حداقل دو سهمیه به
ایران برسد».
سرمربی تیم ملی در انتهای
صحبتهایش هم به این نکته اشاره
میکند که این اولین حضور او در
المپیک است و باید به بهترین شکل
از آن استفاده کند« :برای المپیک
 2012لندن ،برای ساختن این تیم با
کریمی خیلی تالش کردیم .نتیجهی
خوبی هم در گزینشی گرفتیم ،اما در
ادامه وقتی تیم برای المپیک انتخاب
شد نام مرا خط زدند و گفتند که
محدودیت در اعزام داریم .منوچهر
مقصودی و حسین نهرودی انتخاب
شدند ،اما اگر من اعزام میشدم
االن یک گام جلوتر بودم .برای
المپیک  2008هم همینطور و برای
ریو هم در حالی تیم را به قهرمانی
آسیا بردم که نه اردو داشتیم و نه
مسابقهی بینالمللی اما بااینحال
بعد از بازگشت قهرمانی آسیا برکنارم
کردند .بعد هم تیم نتیجه نگرفت
و فهمیدند که دربارهی من اشتباه
کردند .حاال برای توکیو تیم خوبی را
ساختیم .وقت زیادی را صرف کردیم.
اگرچه محدودیت و مشکالت داشتیم،
اما خیلی کار کردیم و با وجود همهی
کمبودها تیم خوبی ساختیم و فکر
میکنم که این المپیک حق من است.
طلبام از دوران مربیگریام است
که در المپیک هدایت تیم ملی را
برعهده داشته باشم».

