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سخن نخست

مرز بین برگزارکننده و شرکت کننده کجاست؟
زمانــی در برگــزاری جــام هــا یــک قانــون مهــم وجــود داشــت و آن
اینکــه هیــچ کــدام از برگزارکننــدگان نبایــد شــرکت کننــده جــام باشــند.
دلیــل ایــن تصمیــم نیــز مشــخص اســت ،چــون هیــچ شــائبه ای از حمایــت
دیگــر برگزارکننــدگان از همکارشــان پیــش نیایــد .امــا امــروز در بیشــتر
جــام هــای زرتشــتی بــه جایــی رســیده ایــم کــه بســیاری از برگزارکننــدگان
شــرکت کننــده جــام نیــز هســتند .دلیــل ایــن اتفــاق نیــز مشــخص اســت،
کاهــش جمعیــت باعــث شــده اســت تــا برگزارکننــدگان بــرای برپایــی
شایســته جــام ،چــاره ای ندارنــد جــز اینکــه خــود نیــز شــرکت کننــده
باشــند.اکنون در همیــن جــام وهمــن ،برگزارکنندگانــی هســتند کــه بــه
عنــوان ورزشــکار در جــام نیــز حضــور دارنــد و حتــی بــه عنــوان داور بــه
قضــاوت مــی پردازنــد و یــا در نقــش مربــی در کنــار نیمکــت تیمهــای دیگــر
نیــز مــی ایســتند.
وقتــی بــه ســالن پــر از جمعیــت یگانگــی نــگاه مــی کنیــد ،شــاید
بــاورش ســخت باشــد کــه کاهــش جمعیــت دلیــل ایــن اتفــاق اســت ،شــاید
برخــی ،ایــن افــراد بــه قــول معــروف چنــد شــغله را متهــم کننــد کــه مــی
خواهنــد در همــه جــا حضــور داشــته باشــند .امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه
بســیاری از مــا ترجیــح مــی دهیــم تنهــا یــک تماشــاچی باشــیم و کمتریــن
مســئولیت را بــه عهــده نگیریــم .بیشــتر ترجیــح مــی دهیــم کــه راحــت و
آســوده انتقــاد کنیــم تــا ســختی هــر کــدام از ایــن فعالیــت هــا را بــه جــان
بخریــم .در نتیجــه بــه راحتــی نمــی تــوان قضــاوت کــرد کــه کــدام درســت
اســت .آنچــه مســلم اســت ،ورزشــکاران و تماشــاچیان هســتند کــه بــا حضور
یــا عــدم حضــور خــود باعــث بقــای جــام هــای ورزشــی مــی شــوند و همیــن
قضــاوت جمعــی اســت کــه نشــان مــی دهــد آیــا برگزارکننــدگان جــام
وهمــن توانســته انــد جانــب انصــاف را بــه خوبــی رعایــت کننــد یــا خیــر؟
تعــداد تیمهــای حاضــر و تعــداد تماشــاچیان بــه مــا مــی گویــد کــه
جــام وهمــن رو بــه پیشــرفت اســت یــا رو بــه افــول.
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خداحافظی جوانمردان قدیم از جام
پوالد کسنویه ۰-۲جوانان قدیم یزد

شــروع روز ســوم بــا بــازی دوتیــم پــوالد کســنویه و جوانــان قدیــم یــزد در رده آقایــان بــود.در اوایــل ســت نخســت تیــم جوانــان قدیــم بــر
آن بــود تــا بــه هــر زحمتــی شــده مانــع ایجــاد اختــاف زیــاد شــود ولــی ایــن تــاش نتیجــه ی چندانــی نداشــت و در اواســط ســت تیــم پــوالد
بــا بــازی خــوب یــاران خــود ،ســرویس هــای هــدف دار بهنــام مهــری و اســپک هــای کوبنــده افشــین دینــی توانســت اختــاف مناســبی را ایجــاد
کنــد و در نهایــت ایــن ســت بــا اختــاف  ۱۰امتیــاز بــه نفــع پــوالدی هــا بــه پایــان رســید .نخســتین امتیــاز ســت دوم توســط ســرویس شــروین
کاووسی،والیبالیســت پــوالد رقــم خــورد .در ایــن ســت تــاش مهربــان پــوالدی از تیــم جوانــان قدیــم بــرای دریافــت ســرویس هــای بهنــام مهــری
قابــل توجــه بــود ولــی در نهایــت تیــم پــوالد توانســت بــا بــازی خوبــی کــه از خــود نشــان داد پیــروز میــدان باشــد.

 KDZها واگذار کردند
کانون دانشجویان زرتشتی ۲-۰زرگان گشت

نخســتین امتیــاز ایــن بــازی بــا اســپک کوبنــده ارشــام ماونــدادی از تیــم زرگان گشــت رقــم خــورد و شــروع قدرتمنــدی بــود کــه باعــث شــد
بتوانــد در امتیــازات از کانــون فاصلــه بگیــرد و کانــون را مجبــور بــه گرفتــن تایــم کنــد تــا شــاید بتواننــد در ایــن رونــد وقفــه بیاندازند.کانــون
نتوانســت خــودش را در امتیــازات بــاال بکشــد و در نهایــت ایــن زرگان گشــت بــود کــه ســت نخســت را بــه نفــع تیــم خــود بــا امتیــاز  ۱۵-۲۵بــه
پایــان رســاند .تیــم کانــون در ســت دوم بــا هماهنگــی بیشــتری ظاهــر شــد و توانســت اختــاف امتیــاز هــا را کاهــش دهــد و رقابــت تنگاتنگــی را
ایجــاد کنــد امــا نتوانســت ســت از دســت رفتــه را جبــران کنــد و ایــن بــازی را بــه حریــف خــود واگــذار کــرد.

نبرد دو مدعی
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف ۰-۲باشگاه اردشیر همتی کرمان

هر دوتیم که از مقام آورهای سال گذشته بودند با انگیزه برد پا به زمین گذاشتند و رقابت و بازی جذابی را رقم زدند.
تیــم ســازمان بــا بــازی خوبــی کــه از خــود نشــان داد توانســت تیــم کرمــان را وادار بــه بــازی بهتــری بکنــد و همیــن امــر ایــن رقابــت را جــذاب
تــر کــرد و ســت اول بــا نتیجــه ۱۸-۲۵بــرای ســازمانی هــا بــه پایــان رســید .تیــم کرمــان ســت دوم را بهتــر از ســت قبــل آغــاز کــرد امــا هماننــد
ســت قبــل ایــن ســازمان بــود کــه توانســت امتیــازات خــود را باالتــر از حریــف نگــه دارد و عــدم تمرکــز و ناهماهنگــی تیــم کرمــان ایــن اختــاف را
بیشــتر کــرد امــا کرمانــی هــا دســت از تــاش بــر نداشــتند و خودشــان را بــاال کشــیدند .در امتیــاز هــای پایانــی بــازی جذابــی را از دوتیــم شــاهد
بودیم،هیــچ کــدام حاضــر بــه تســلیم نبودنــد ولــی در نهایــت ایــن ســت را هــم ســازمان بــه نفــع خــود بــه پایــان رســاند.

ادغام ناکام تجربه با جوانی
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب ۲-۰اشتاد مریم آباد

اشــتباهات تیــم ســازمان در ســت نخســت باعــث شــد تــا اشــتاد بــه راحتــی بتوانــد از آن پیشــی بگیــرد و خیالــش از بابــت بــرد ایــن ســت راحــت
باشد.ســت دوم را ســازمان بــا ناامیــدی شــروع کــرد و همیــن امــر ســبب شــد تــا اشــتاد بتوانــد از خطاهــای تیــم مقابــل اســتفاده کنــد و ایــن بــازی
را بــه راحتــی بــه نفــع خــود بــه پایــان برســاند.

آینده داران وهمنی
یاران آرمین ب ۰-۲یاران نوجوان

یــاران نوجــوان کــم تجربــه کــه بــرای کســب تجربــه در ایــن ســری از مســابقات شــرکت کــرده بودنــد در برابــر یــاران آرمیــن ب قــرار گرفتنــد.
درحالــی کــه دو تیــم در دفــاع عملکــرد ضعیفــی را از خــود نشــان دادنــد و ســبب شــد تــا امتیــازات زیــادی را از دســت بدهنــد امــا یــاران آرمیــن
بــا ســرویس هــای خــوب توانســت بــر نوجوانــان غالــب شــود .تیــم نوجــوان در اواخــر بــازی نشــان داد کــه در آینــده نــه چنــدان دور مــی توانــد بــا
پشــتکار خــود برنــده بــازی هــا باشــد.

باخت غیرقابل باور
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد ۰-۲کانون دانشجویان زرتشتی

ســتاره هــای ســازمانی کــه یــک ســر و گــردن در دفــاع و حملــه هــای خــود از رقیــب تهرانــی خــود باالتــر بودنــد توانســتند ســت نخســت را بــه
راحتــی بــا نتیجــه  ۵-۲۵بــه ســود تیــم خــود بــه پایــان برســانند .در ســت دوم هــم رونــد ســت اول ادامــه داشــت و خطاهــای زیــاد کانــون ســبب
شــد تــا ســازمان ایــن ســت را هــم بــی هیــچ استرســی بــه پایــان برســاند.

تداوم قهرمانی
اشتاد مریم آباد 0-2زرگان گشت

هــر دو تیــم کــه از قــوی دســتان ایــن دوره از مســابقات هســتند بــازی را بــا انگیــزه بــرد شــروع کردند.هماهنگــی بیــن بازیکنــان دوتیــم چشــم
گیــر بــود و همیــن امــر بــازی را بــرای تماشــاچیان نیــز جــذاب کــرده بــود .نتیجــه بــازی تــا آخریــن لحظــات آن قابــل پیــش بینــی نبــود و در
آخرایــن ســت بــا نتیجــه نزدیــک  22-25بــه نفــع زرگان بــه پایــان رسید.ســت دوم بــا همــان جدیــت قبلــی آغــاز شــد و زردپوشــان بــا تکنیــک
هــای خــوب خــود توانســت خــود را بــاال بکشــد امــا همبســتگی همیشــگی اشــتادی هــا بــود کــه برنــده ایــن بــازی را مشــخص کــرد.

فینال زودرس
پوالد کسنویه 2-1سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف

آخریــن بــازی روز ســوم بیــن دو مدعــی قهرمانــی ســال هــای گذشــته برگــزار شــد .تیــم پــوالد در ابتــدای بــازی جلــو افتــاد و ســعی بــر حفــظ
اختــاف ایجــاد شــده داشــت،تیم ســازمان کــه در ایــن ســت عملکــرد خوبــی نداشــت ایــن ســت را بــا نتیجــه 21-25واگــذار کرد.ســت دوم ســازمان
تمــام عــزم خــود را جــزم کــرد تــا فرصــت از دســت رفتــه را جبــران کنــد و در ایــن امــر موفــق شــد و فرصــت از دســت رفتــه اش را جبــران کــرد.
در ســت تعییــن کننــده ایــن بــازی دو تیــم بــا نظــم بیشــتری بــازی کردنــد تــا تکلیــف تیمــی کــه بــه مرحلــه بعــد راه پیــدا میکنــد مشــخص شــود.
در آخــر ایــن ســازمان بــود کــه بــا بــرد خــود مجــوز راهیابــی بــه مرحلــه بعــد را کســب کــرد.
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