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العدد 16

مع اقرتاب العام  2020من نهايته ،ننظر إىل الوراء إىل شهر تاريخي بالنسبة ل  .FITEQحيث منح االتحاد الدويل لتكبول العضوية الكاملة يف  GAISFو التي
بدورها قادت النضامم االتحاد ل  .AIMSو استمر تقويم املسابقة مع صعود بطل العامل الفردي آدام بالزوفيتش إىل الرقم العاملي واحد ،و يف غضون ذلك رحب
 FITEQبرئيس  OCAالشيخ أحمد الفهد الصباح يف بودابست ملناقشة التنمية اآلسيوية املستمرة لتكبول.
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

متت املوافقة عىل حصول  FITEQعىل عضوية  GAISFالكاملة
 10نوفمرب ُ :2020منح اليوم اإلتحاد الدويل لتكبول ( )FITEQعضوية كاملة يف الرابطة العاملية إلتحادات الرياضات الدولية (  )GAISFفيام يعد عالمة بارزة
للهيئة اإلدارية الخاصة بتكبول وبارا-تكبول
وقد صوتت الجمعية العمومية لـ  GAISFيف صالح اشرتاك  FITEQيف أعقاب موافقة مجلس  GAISFباإلجامع أثناء االجتامع الذي انعقد يف  17سبتمرب .وقد
انضمت  FITEQلـ 95عض ًوا عضوية كاملة يف عائلة .GAISF
وأدى التطوير الشامل لتيك بول عرب القارات الخمسة إىل تأسيس  53إتحادًا وطنيًا معرتفًا به لدى اللجنة األوليمبية املناظرة أو وزارة الرياضة ،مام يتجاوز
متطلبات عضوية  GAISFالكاملة لـ 40إتحادًا .ويف الوقت ذاته ،أدى العمل الجوهري الذي قامت به  FITEQيف املجال الحيوي ملكافحة املنشطات ،بالتعاون
الوثيق مع  WADAووكالة االختبار الدولية (  )ITAو  GAISFإىل اعتامد توقيع  FITEQيف الكود العاملي ملكافحة املنشطات هذا العام ،وهو مطلب آخر
لعضوية  GAISFالكاملة.
وقد أصدر الرشكاء الثالثة املؤسسون لتكبول ،رئيس  FITEQجابور بورشاين ونائب الرئيس جيوري جاتيان ورئيس الجلسات فيكتور هوسار البيان املشرتك التايل:
“ منذ عدة سنوات كانت تكبول مجرد فكرة كالجنني ثم جاءت للحياة واليوم أصبحت طفلة عىل وشك االلتحاق باملدرسة .وبحسن دعمكم وإرشاداتكم
املتواصلة ،نحن نسعى أن نكون آباء مثاليني يف عملية تنشئة التكبول .إنه يوم يفيض باملشاعر بالنسبة لنا ألننا وجدنا الرتحيب الرسمي لدى العائلة الرياضية.
نشكركم جمي ًعا!”

يقول ماريوس فيزر السكرتري العام :FITEQ
“ نترشف برتحيب عائلة  GAISFبنا بعد حصولنا عىل العضوية الكاملة .واليوم هو يوم عيد لكل فرد يف  FITEQألنه مبثابة اعرتاف بالتطوير العاملي لرياضتنا.
وأخص بالشكر إتحاداتنا الوطنية التي كانت القوة الدافعة لنمونا .لقد قطعنا أشواطًا ضخمة يف األعوام املاضية ،وسنواصل تحقيق أحالمنا يف أن تُ ارس رياضتنا
يف كل بالد العامل.
“ إن حصولنا عىل عضوية  GAISFالكاملة هو خطوة مهمة عىل الطريق ،ونشعر باالمتنان العميق للدعم واإلرشادات التي تقدمها  GAISFلنا .إننا نود أيضً ا
أن نشارك تقديرنا للثقة التي منحتها لنا العائلة الرياضية الدولية لقبولها عضويتنا .ونسعى اآلن الستغالل زخم هذه اللحظة العاطفية يك نجعل من عام 2021
عا ًما جديدً ا لتحطيم األرقام القياسية ومواصلة تقديم رياضتنا حول العامل”.
يقول رافاييل كيويل رئيس :GAISF
“ يرس  GAISFأن ترحب باإلتحاد الوطني للتكبول كعضو يف عائلتنا الرياضية املتنوعة وكأحد الداعمني لنا .وقد أظهرت الخطوة االبتكارية التي قامت بها
 FITEQواعتامد الرياضة عىل نطاق واسع أنه ما زال هناك مجاال معقوال الرتباط الشباب برياضات جديدة عىل مستوى العامل”.

ماريوس فيزر السكرتري العام ل FITEQيتحدث عن العالمة الفارقة يف عضويةGAISF
الكاملة
اعتُمدت  FITEQكعضو كامل يف الرابطة العاملية إلتحادات الرياضات الدولية (  )GAISFيف  10نوفمرب .وقد جاء هذا االعتامد يف زمن قيايس ،مام يعكس
الرسعة التي تنمو بها تكبول يف جميع أنحاء العامل .وهو ما ميثل عالمة فارقة ومهمة بالنسبة لعائلة تكبول العاملية ويفتح الباب أمام مستقبل أكرث إثارة لهذه
الرياضة .يناقش ماريوس فيزر السكرتري العام  FITEQما تعنيه العضوية الكاملة بالنسبة  FITEQويصف بشكل عام مستقبل هذه الرياضة األرسع منوا عىل
مستوى العامل.
يف الجمعية العامة لـ  GAISFيف  10نوفمرب ،تم اعتامد عضوية  FITEQالكاملة يف  .GAISFما مدى أهمية هذه العالمة الفارقة بالنسبة ل FITEQ؟
إنها عالمة فارقة ضخمة بالنسبة لتكبول .إنها يف الحقيقة مبثابة ميالد لهذه الرياضة .إنها دليل عىل العمل الشاق الذي قمنا به خالل األعوام القليلة املاضية.
وبفضل هذا االعرتاف ،أصبحنا جز ًءا من العائلة الرياضية العاملية ،وعلينا اآلن أن نبني عىل ذلك من خالل التعليم وبرامج التطوير وتنفيذ العديد من املرشوعات
املثرية األخرى .ونعرف أيضً ا أن هذه هي مجرد البداية لرحلة طويلة جدًا! وتود  FITEQأن تشكر رافاييل كيويل رئيس  GAISFومجلس  GAISFوعائلة
 GAISFالكاملة الذين وضعوا ثقتهم فينا .وهذا يحفز عائلة تيك بول أن تعمل أكرث وأن تثبت أنهم كانوا عىل حق حني وثقوا بنا.
هل ميكن أن تخربنا باملزيد عام تعنيه العضوية الكاملة لـ  GAISFبالنسبة ل  FITEQوكيف ميكن أن تكون مختلفة عن حالة املراقب لـGAISF؟
ُينح مراقبو  GAISFعاد ًة إطا ًرا زمن ًيا ملدة عامني لتنفيذ معيار التحول للعضوية الكاملة ،وقد ميتد هذا اإلطار الزمني إذا احتاج اإلتحاد للمزيد من الوقت.
تطورت  FITEQمن حالة املراقب إىل العضوية الكاملة يف  11شه ًرا فقط ،وهذا انعكاس ملدى رسعة تطور الرياضة واإلتحاد.
مع عضوية  GAISFالكاملة ،أصبح لدينا اآلن الفرصة لدق أبواب اللجان األوليمبية الوطنية ووزارات الرياضة املحلية مبقدار أكرب من املصداقية ألننا نتطلع
للمزيد من االعرتاف برياضتنا عىل مستوى العامل .كام سيكون لدينا الفرص أيضً ا للمشاركة يف املزيد من الفاعليات الرياضية املتعددة ،باإلضافة إىل التحدث
بحامس أكرث مع الرعاة والرشكاء الجدد املحتملني .أصبحت اآلن  FITEQواحدًا من  96إتحادًا ،وأصبح لها صوت مسموع وصوت انتخايب يف الجمعية العامة لـ
 .GAISFإنه رشف لنا أن نستطيع التأثري عىل القرارات املستقبلية للرياضة العاملية.
إن عضوية  GAISFتعني أن  FITEQأصبحت تلقائ ًيا عض ًوا يف تحالف األعضاء الرياضيني املستقلني واملعرتف بهم ( .)AIMSهل ميكن أن تشارك باملزيد من
املعلومات حول العمل الذي تقوم به AIMS؟
 AIMSهي املنظمة املظلة التي تدعم الحاصلني عىل العضوية الكاملة يف  GAISFوالذين مل تعرتف اللجنة األوليمبية الدولية بهم بعد .بعد أن أصبحت فاي تيك
جز ًءا من عائلة  ،AIMSفإن ذلك سيساعدها ألنها تبحث عن التطوير ويكّ تحصل عىل اعرتاف من اللجنة األوليمبية الدولية .متتلك قيادة  AIMSمعرفة عميقة

عن هذه العملية ،وعند إضافتها إىل رشاكتها القوية مع املنظامت الرياضية يف جميع أنحاء العامل ،فإن ذلك سوف يساعد  FITEQعىل النمو بشكل أقوى مثل
اإلتحادات.
كيف تساعد عضوية  GAISFالكاملة اإلتحادات الوطنية لتكبول لتطوير الرياضة يف بالدها؟
هناك بعض الدول التي تنص فيها لوائح اللجنة األوليمبية الوطنية أو وزارات الرياضة املحلية أنها ال ميكن أن تعرتف برياضة إال إذا كانت تحمل عضوية GAISF
الكاملة أو تحمل اعرتافا من اللجنة األوليمبية الدولية .ونتوقع األن دفعة عظيمة من بعض اإلتحادات ،والتي تتميز بالفاعلية الكاملة والنشاط الدائم ولكنها
تفتقر لهذا االعرتاف حتى اآلن .وهذه خطوة مهمة بالنسبة لهذه اإلتحادات ألنها ستتمتع مبصداقية أكرب كإتحادات رياضية وطنية يف بالدها ،وستكون قادرة عىل
نقل تكبول إىل مستوى أعىل ،وذلك مبساعدة اللجان األوليمبية الوطنية ووزارات الرياضة املختصة.
ماذا تعني عضوية  GAISFالكاملة بالنسبة لهدف  FITEQالنهايئ يف أن تصبح رياضة أوليمبية؟
إنها بوابة الدخول يك تصبح لعبة أوليمبية ألن عضوية  GAISFالكاملة وأن تكون أحد املوقعني عىل الكود العاملي ملكافحة املنشطات وأن متتلك  50إتحادًا
تعرتف بهم GAISF؛ وكلها متطلبات يجب مراعتها قبل الحصول عىل االعرتاف املؤقت من اللجنة األوليمبية الدولية .ومع تحقيق كل ما سبق وبالرتتيب ،فإننا
نركز اآلن بشكل كامل عىل عملية اعرتاف اللجنة األوليمبية الدولية.
وهذه هي الخطوة التالية يف حلمنا أن نكون جز ًءا من األلعاب األوليمبية .نعلم أن الطريق أمامنا الزال طويال ،ولكننا نطمح بشدة ويرشفنا أن يُعرتف بنا يف
دورة لوس أنجلوس لأللعاب عام  ،2028والتي متثل بشكل واقعي أقرب فرصة للتكبول يك تصبح لعبة أوليمبية .ويك تكون جز ًءا من الربنامج األوملبي ،فإن هذا
يتطلب أن تكون الرياضة تتمتع بالشعبية يف البلد املضيف ،وأن يكون لها طاب ًعا عامليًا أيضً ا .ونحن نركز عىل منونا يف الواليات املتحدة ،مع استضافة املزيد واملزيد
من البطوالت عرب البالد ،وسنواصل العمل بجدية لالستمرار يف هذا الطريق ،باإلضافة إىل الرتكيز عىل تطوير الرياضة يف القارات الخمسة.
ويف أعقاب هذه العالمة الفارقة املميزة ل  FITEQما هي أهم األهداف خالل عام 2021؟
وباإلضافة إىل السعي للحصول عىل اعرتاف مؤقت من اللجنة األوليمبية الدولية ،فإننا نهدف أيضً ا إىل دعم تأسيس إتحادات تكبول وطنية والتي ستساعد بدورها
املزيد واملزيد من الناس عىل مامرسة هذه الرياضة .وسنواصل مساعدة اإلتحادات القامئة فعليا واإلتحادات الجديدة لضامن تنظيم منافسات تكبول عالية
املستوى يف جميع أنحاء العامل ،ويدعمها برنامج قوي للقاعدة الشعبية .نود أن تكون تكبول متاحة وأن تتم مامرستها عىل نطاق واسع يف كل البالد.
ويف العام القادم ،ستكون تكبول جز ًءا من ألعاب سانيا اآلسيوية الشاطئية ،وهي منافسة ينظمها املجلس األوليمبي اآلسيوي .وستكون هذه هي املرة األوىل التي
تشارك فيه تكبول يف فاعلية ذات ميداليات تنظمها رابطة أوليمبية يف إحدى القارات .إنها فرصتنا لالزدهار وألن نظهر للعامل أننا ميكن أن نرتفع للمعايري العالية
للحركة األوليمبية .وسنكون أيضً ا جز ًءا من األلعاب اآلسيوية يف األماكن املغلقة وفنون الدفاع عن النفس ،وهي فرصة أخرى أمام تكبول يك تظهر آلسيا وباقي
العامل مدى اإلثارة والتشويق الذي تجلبه هذه الرياضة.

عضوية  AIMSسوف تدعم رحلة تيك بول األوليمبية
يف وقت سابق من هذا الشهر يوم  10نوفمربُ ،منح اإلتحاد الدويل لتكبول ( )FITEQعضوية كاملة يف الرابطة العاملية إلتحادات الرياضات الدولية ، ))GAISF
فيام يعد عالمة بارزة للهيئة اإلدارية الخاصة بتكبول وبارا-تكبول.
وبالتايل ،فإن عضوية  GAISFتعني أن  FITEQأصبحت تلقائ ًيا عض ًوا يف تحالف األعضاء الرياضيني املستقلني واملعرتف بهم ( AIMS). AIMSهي املنظمة
املظلة التي تدعم الحاصلني عىل العضوية الكاملة يف  GAISFوالذين مل تعرتف اللجنة األوليمبية الدولية بهم بعد.
سوف تدعم عائلة  AIMS FITEQيف رحلتها للحصول عىل اعرتاف من اللجنة األوليمبية الدولية .تتميز قيادة  AIMSبإحاطة شاملة بهذه العملية ،باإلضافة إىل
الروابط القوية التي تربطهم باملنظامت الرياضية العاملية ،مام سيقوي مكانة  FITEQيف املجتمع الريايض الدويل.
يقول ماريوس فيزر السكرتري العام :FITEQ
“ الدعم والقيادة املمتازيّن اللذين توفرهام  AIMSسيقوي فقط  FITEQيف رحلتها ألننا نواصل تقديم رياضتنا املحببة للناس حول العامل .وسنواصل االستامع
آلرائهم وخرباتهم ونشعر بالحامس إزاء املستقبل أمامنا”.

رئيس املجلس األوليمبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح يزور FITEQيف بودابست
استقبلت قيادة  FITEQالشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس املجلس األوليمبي اآلسيوي (  )OCAبحفاوة وترحاب أثناء زيارته يف  17نوفمرب ،وكان ظهور تكبول يف
دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا العام املقبل موضو ًعا أساس ًيا للمناقشة.
وقد تقابل رئيس  FITEQجابور بورشاين ورئيس املجلس فيكتور هوسار والسكرتري العام ماريوس فيزر مع رئيس املجلس األوليمبي اآلسيوي ملناقشة التطور
الواعد للتكبول يف قارة آسيا .ورغم تحديات هذا العام مع كوفيد ،-19فإن الرياضة تواصل منوها حول العامل وهناك اآلن  84إتحادًا وطنيًا يف القارات الخمسة.
وتبقى آسيا يف طليعة منو الرياضة ،ومتتلك القارة أكرب عدد من اإلتحادات الوطنية.
ويف ختام اللقاء ،قالت قيادة  “ ،FITEQيرشفنا الرتحيب بالشيخ أحمد رئيس املجلس األوليمبي االسيوي يف بودابست موطن التكبول ويسعدنا أيضً ا مشاركة
الحكايات الرائعة عن عائلة تيك بول اآلسيوية مع سيادته .لقد كان يو ًما شديد الخصوصية ،ولكنها مجرد بداية .نشعر باالمتنان العميق لدعم الشيخ أحمد
واملجلس األوليمبي اآلسيوي بالكامل ،ونعمل م ًعا عىل بناء يشء سحري”.
وباإلضافة إىل تناول أحدث أخبار النمو القادم للتكبول يف آسيا ،تشعر قيادة  FITEQبالسعادة ملشاركة الشيخ أحمد أحدث التطورات التي جعلت من تكبول
وخصوصا قبول  FITEQكعضو كامل يف الرابطة العاملية إلتحادات الرياضات الدولية ( )GAISFواعتامد  FITEQلدى  WADAكأحد املوقعني
لعبة عاملية،
ً
الرسميني يف كود مكافحة املنشطات الرسمي العاملي .كام نوقشت بالتفصيل أيضً ا االستعدادات ملشاركة تكبول يف اثنني من الفاعليات الكربى متعددة الرياضات
للمجلس األوليمبي اآلسيوي  ،OCAمع إعداد تكبول لتكون فاعلية ذات ميداليات يف دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا وكرياضة تعبريية يف األلعاب
اآلسيوية يف األماكن املغلقة وفنون الدفاع عن النفس ( .)AIMAG
وحتى تستطيع هذه الفاعليات أن تخلق إرث ًا طويل املدى تكبول يف آسيا ،ولتمكني الجيل الجديد من الالعبني واملدربني ،نظمت  FITEQبرنامج تطوير آسيوي
وتسعى اآلن لتنفيذه .تهدف  FITEQإىل إلهام الناس يف جميع أنحاء آسيا يك يعيشوا حياة أكرث صحة ونشاطًا من خالل مامرسة التكبول ،وذلك عرب تقديم الدعم
املايل والبنية التحتية ،وتوفري برامج تدريب رائدة للمدربني والحكام.
حصلت  FITEQعىل اعرتاف رسمي من املجلس األوليمبي اآلسيوي يف الجمعية العامة للهيئة اإلدارية يف القارة يف جاكرتا يف أغسطس  .2018ومنذ ذلك الحني،
أتاحت العالقة القوية بني املنظمتني لالعبني واملشجعني الجدد أن يشرتكوا يف رحلة تكبول كل يوم.

 FITEQتتخطى  80إتحا ًدا وطن ًيا مع مواصلة النمو العاملي
لقد تجاوز اإلتحاد الدويل لتيك بول ( فاي تيك) عقبة االعرتاف بـ 80إتحادًا وطن ًيا للتيك بول بعد أن تم قبول فنزويال والعراق وبابوا غينيا الجديدة والباهامز
وأورجواي وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وتايالند وكوريا الجنوبية بصفة رسمية يف عائلة تيك بول العاملية هذا الشهر.
وخصوصا يف هنغاريا وبولندا .وبعد أن انترشت الرياضة عىل نطاق واسع يف
كام قطعت الرياضة أشواطًا مهمة يف األسواق الرئيسية خالل األسابيع املاضية،
ً
بولندا ،اعرتفت اللجنة األوليمبية البولندية بالجمعية الوطنية لتلكبول يف البلد .ويف الوقت ذاته ،بعد أن تم تطوير نظام منافسة احرتايف وبعد زيادة عدد األندية،
اعرتفت الهيئة الرياضية الوطنية الهنغارية باإلتحاد الوطني للتكبول يف موطن هذه اللعبة.
يقول رئيس اإلتحاد الوطني للتكبول جيورجي جاتيان الكبري “سعدنا باعرتاف الهيئة الرياضية الوطنية الهنغارية ،ونأمل أن يكون هذا عامال ُمحف ًزا لنا للمزيد
من تطوير لعبة التكبول يف هنغاريا .فنحن نعمل مبنتهى الجدية مع  12ناد ًيا تأسيس ًيا لإلتحاد الوطني ،ألننا نسعى لزيادة املشاركة عىل جميع مستويات هذه
أناسا ذوي قدرات متباينة يبدأون رحلتهم مع التكبول وخصوصا أننا نالحظ أيضً ا كرثة الالعبات السيدات الاليت انضممن
الرياضة .ومن دواعي رسورنا أن نرى ً
يك
لهذه الرياضة .تيك بول بالفعل لعبة تناسب الجنسني بشكل متساوٍ ،وسنستمر يف ضامن أن تحظى الالعبات بالفرص التي يستحقينها إلشباع إمكانياتهن و ّ
ٍ
نجامت عامليات”.
يصبحن
يقول رئيس الجمعية البولندية لتكبول مايكل ليستكيفيتشيز “ :إن حصولنا عىل اعرتاف رسمي من اللجنة األوليمبية البولندية ميثل عالمة فارقة بالنسبة لنا.
ال ميكن أن يكون هناك عا ًما شهد تحديات أكرث من هذا العام فيام يتعلق بزيادة أعداد املنضمني للرياضة ،وذلك بسبب القيود املفروضة مع كوفيد .-19ومع
ناسا جديدة للعبة تكبول كل يوم .ويف الحقيقة ،وألن تكبول لعبة
ذلك ،فقد أقمنا عالقات قوية مع اللجنة األوليمبية الوطنية ،واستطعنا م ًعا أن نستقطب ً
عظيم للمحافظة عىل نشاط الناس أثناء الجائحة .ونحن نؤمن أن هذا االعرتاف الرسمي سيكون مبثابة نقطة انطالق لتطوير
تباعد اجتامعي ،فهي متثل أسلو ًبا
ً
مستقبل الرياضة ونشعر بالحامس إزاء ما ستأيت به األيام القادمة!”
حاسم يف دعم  FITEQلتحقيق هذه املهمة ألنها
املهمة األوىل  FITEQهو تقديم وتعزيز وتطوير التكبول حول العامل .إتحادات  FITEQالوطنية تلعب دو ًرا
ً
تساعد عىل منو الرياضة من مستوى القاعدة الشعبية وحتى مستوى النخبة داخل بلدانهم.

تواصل تكبول النمو يف أوقيانوسيا رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد19-
 FITEQتتخطى  80إتحا ًدا وطن ًيا مع مواصلة النمو العاملي
يعرب اإلتحاد الدويل للتكبول (  )FITEQعن سعادته بسبب التقدم الذي شهدته أوقيانوسيا هذا العام ،بعد أن أثبتت رياضة التباعد االجتامعي أنها طريقة
مثالية للمحافظة عىل نشاط الناس أثناء جائحة كوفيد.-19
رمبا مل مير هذا العام بالطريقة التي كانت  FITEQتخطط لها يف يناير ،ومع ذلك سيظل عام  2020عا ًما ال ينىس بالنسبة لتيك بول ألسباب أخرى بخالف
كوفيد .-19فقد قطعت الرياضة أشواطًا عظيمة من منظور تنظيمي ومنظور ترويجي م ًعا ،بعد املوافقة عليها كأحد املوقعني عىل كود مكافحة املنشطات
الرسمي العاملي وبعد توقيعها الرشاكة مع القناة األوليمبية .وهذه القناة األوليمبية سوف تستكمل الصعود الرسيع لإلتحاد يف وسائل التواصل االجتامعي ،مام
ينتج عنه زيادة الجمهور ألكرث من ثالثة ماليني يتصفحون يوم ًيا املحتوى الذي تقدمه تيك بول عرب القنوات الرياضية الرقمية.
وهناك حاليًا ستة إتحادات وطنية يف أوقيانوسيا ( ساموا األمريكية وجزر الكوك وكاليدونيا الجديدة وجوام وتوفالو وفانواتو) وتسعى أرسع الرياضات منوا عىل
مستوى العامل للبناء عىل هذه األسس القوية يف خالل األشهر واألعوام القادمة .ويقول السكرتري العام  FITEQماريوس فيزر متحدث ًا عن التطور املقبل والتطلع
نحو املستقبل:
عظيم  FITEQيف جهودها لتطوير التكبول يف أوقيانوسيا والتواصل مع محبي الرياضة يف هذه املنطقة .إنه من
" أن نصبح عض ًوا رسم ًيا يف  OSFOكان عونًا
ً
دواعي رسورنا أن نرحب بانضامم هؤالء الناس الشغوفني إىل عائلة تكبول ،كام أن نشعر باالمتنان الشديد نحو  OSFOملا منحته لنا من دعم لنتمكن من تنفيذ
ذلك .ونأمل من خالل إتحادنا الوطني وبرامج تطوير األندية أن نواصل العمل يف هذا املسار اإليجايب يف املنطقة وتوفري فرص للمزيد من الناس يك يتعرفوا عىل
هذه الرياضة وميارسوها".
وتستطيع اإلتحادات الوطنية االشرتاك يف برامج تطوير  ،FITEQمام يساعد عىل تتبع منو الرياضة برسعة الكتساب الكثري من الناس الراغبني يف مامرسة التكبول،
وذلك بأرسع وقت ممكن .وتهدف برامج  FITEQإىل دعم عائلة تكبول أثناء أوقات التحدي العسرية الحالية ،كام أنها متثل أساس التطوير عىل املدى الطويل.
فهي توفر الدعم املايل والدعم الخاص بالبنية التحتية ،مبا يف ذلك توفري خصومات مؤثرة عىل طاوالت تيك الفريدة ،باإلضافة إىل الدورات التعليمية سواء أون الين
أو بشكل شخيص.
وتستفيد حاليًا من هذه الربامج كال من البلدين فانواتو وكاليدونيا الجديدة يف أوقيانوسيا اللتني اشرتكتا يف بطولة العامل املاضية للتكبول ،باإلضافة إىل توفالو
ملهم لفريق  ،FITEQبحيث يحفز الهيئة اإلدارية ألداء مهمتها يف الوصول بهذه
وساموا األمريكية .وقد كان الشغف الذي أظهرته هذه الدول نحو التكبول ً
الرياضة إىل جميع بالد العامل.
تكبول رياضة تهدف إىل جذب الناس من جميع األعامر والقدرات واألجناس والثقافات ،وستواصل  FITEQدعم اإلتحادات الوطنية ملساعدة الالعبني للوصول إىل
طاقتهم القصوى ،مهام كان مستواهم .ومع حلول عام  ،2021تتطلع  FITEQنحو منطقة أوقيانوسيا التي تتواجد يف القلب من الرحلة املثرية للرياضة.

فرانشوك يغلب الثاين عىل العامل دوساك محققًا أول لقب له يف سلسلة التحدي املحلية
الفردية
تسبب بارتوملي فرانشوك يف وقوع اضطراب كبري يف الجولة الثالثة يف سلسلة التحدي املحلية البولندية املقامة يف كراكوف يف نهاية هذا األسبوع ( 13-14
نوفمرب) ،بعدما هزم زميله الزوجي واملصنف الثاين عىل العامل أدريان دوساك  )12-5 ،12-4 ( 2-0بأداء ملحمي يف النهايئ الفردي.
كان فرانشوك أعلم الناس باملهارات التكتيكية والفنية لدوساك ،حيث أن االثنني قد قدما عروضً ا زوجية رائعة عىل مدار األعوام املاضية .ومع ذلك ،فإن القدرة عىل
استخدام هذه املعرفة للتغلب عىل بطل العامل السابق تعترب مبثابة تحدي ألي العب تكبول ولكن ،بعد أن تفوق عىل مجموعته بسجل فوز  100%ثم هزم بعد ذلك
باتريك كمينسيك ،املصنف الثاين والوصيف يف آخر فاعليتني ،يف مباراة نصف النهايئ الواقعية  ،)12-7 ،12-6 (2-0أظهر فرانشوك أفضل قدراته عىل اإلطالق.
كان طريق دوساك نحو النهايئ يتسم بالسهولة إىل حد ما ،فقد فاز يف كل مباراة يف نصف النهايئ يف مجموعات متتالية .بعد أن خرس يف املجموعة االفتتاحية
القوية أمام جريجور ستاسكيفيتش ،كان رد فعل دوساك هو الفوز  )12-0 ،12-8 ،10-12 ( 2-1يف الطريق إىل النهايئ .رمبا كانت تبدو السيطرة يف املجموعة
الثالثة مبثابة إشارة تحذير لفرانشوك ،ولكن مل يكن هناك ما ميكن تعطيله ،فقد فاز .)12-5 ،12-4 ( 2-0
وبفضل رشاقة فرانشوك ومؤهالت دوساك الحارضة دوما ،مل يكن مفاجئًا أبدًا أن يسيطر االثنان عىل اللعبات الزوجية ،وأن يحصال عىل امليدالية الذهبية دون أن
يخرسا أي مجموعة .بينام لفت كمينسيك وبارتوش يانوشفيسيك األنظار إليهام يف طريقهام إىل النهايئ ولكنهام خرسا يف النهاية  )12-9 ،12-4 ( 2-0وحصال عىل
امليدالية الفضية .ويف املباريات الزوجية املختلطة ،أضاف كمينسيك وإيوا كرول لق ًبا ثالثا متتال ًيا إىل مجموعتهام يف سلسلة التحدي املحلية ،بعد هزمية فرانشوك
وأليسا بارتنيكا  )12-7 ،12-6 ،9-12 ( 2-1يف نهايئ ترفيهي.
وبعد هذه الذكرى التي ال تُ حى ،يقول فرانشوك “ال ميكنني حتى أن أتصور ما حدث بالفعل! لقد كان يو ًما ممتازًا بالنسبة يل ولعبت فيه بشكل جيد جدً ا.
جميع ملسايت ،حتى األكرثها خطورة ،كانت تسقط يف جانب الخصم .ولوال أن الحدث كان مسجال ،ملا صدقت أنني متكنت من هزمية البطل الثاين عىل العامل.
وقد أسعدتني هذه النتيجة للغاية ويف نفس الوقت أعطتني دافعا لبذل املزيد من الجهد أثناء التدريب .فاملواظبة عىل تحسني القدرات هو مفتاح النجاح،
يل تحسينها .وأنا أدين بالكثري إىل أدريان .وأنا سعيد بلقايئ به ،وبأنني تعلمت منه الكثري
وأنا أدرك أنه مازال هناك الكثري من املجاالت يف اللعبة التي ينبغي ع ّ
ليس يف تكبول فقط ،ولكن أيضً ا يف كل ما يخص الرياضة والتدريب واالستعداد .إنه بطل عظيم!
“ وعند الحديث عن الخطط املستقبلية ،فإن أهم يشء عىل اإلطالق هو التأهل لبطولة العامل املقبلة يف فئة اللعبات الزوجية .أعلم أنني مع أدريان نستطيع
أن نكون مفاجأة .ورغم املسافة البعيدة نسب ًيا بيننا ( وارسو -بوزنان) ،فإننا نحاول أن نتدرب سويًا كلام أمكن .سنكون مستعدين متا ًما وجاهزين للمنافسة مع
أفضل الالعبني يف العامل .نحن نعتقد أننا سرنبح الذهب!”
املعلومات والنتائج الخاصة بسلسلة التحدي البولندية ستكون موجودة هنا

صعود آدم بالزوفيتش إىل املرتبة األوىل يف تصنيفات فاي تيك العاملية
احتل آدم بالزوفيتش املركز األول رسم ًيا كأفضل العب فردي عىل مستوى العامل ،وذلك وفقًا ألحدث تعديل إلصدار شهر نوفمرب لتصنيفات  FITEQالعاملية .كام
احتفظ النجم الهنغاري أيضً ا باملرتبة األوىل يف اللعبة الزوجية مع رشيكه تشابا بانييك.
شهدت تصنيفات هذا الشهر تحوالت هامة حيث أنها املرة األوىل التي ال تسهم فيها النقاط منذ بطولة العامل عام  2018يف رمييس يف تصنيف الالعب .وهذا
يتوافق مع سياسة  FITEQالجديدة للتصنيف العاملي التي تم إدماجها عام  ،2019والتي تشري إىل أن نقاط التصنيف التي تم الحصول عليها خالل األربعة
وعرشين شهرا املاضية فقط هي التي تكون صالحة.
وكان صعود بالزوفيتش إىل قمة التصنيفات نتيجة هيمنته عىل بطولة العامل عام  ،2019حيث فاز مبيداليات ذهبية يف اللعبات الفردية والزوجية باإلضافة إىل
نجاحه يف فعاليات سلسلة التحدي املحلية .وقد هبط آدريان دوساك إىل املرتبة الثانية يف التصنيفات الفردية يف سلسلة التحدي املحلية يف بولندا بعد أن أظهر
متي ًزا كب ًريا ،بينام صعد العب فرنسا جوليان أرنود جروندين مركزين إىل املركز الثالث .النجم الهنغاري آدم باكو الذي فاز مؤخ ًرا عىل بالزوفيتش يف النهايئ املشهود
لسلسلة التحدي الوطنية تحرك ترتيبه من الـ  69إىل الـ ،23ويواصل مسريته يف جذب األنظار يف خالل عام .2021
ويف التصنيفات الزوجية ،يحافظ الثنايئ الرصيب بوجدان ماروجيفتيش ونيكوال ميرتو عىل املرتبة الثانية بعد بالزوفيتش وبانييك .كام صعد العب التكبول األمرييك
املفضل فرانيك دياز ورشيكه أندريز برييل من أورجواي إىل املرتبة السابعة يف أعقاب حصولهام عىل ألقاب كأس التحدي يف الواليات املتحدة األمريكية .واحتفظ
بطال العامل يف اللعبة الزوجية املختلطة ناتاليا جيلرت وماركوس فيريا (ماركوينهوس) مبكانة الصدارة يف القامئة غري املتغرية نسب ًيا.
وعىل الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ،-19فإن الالعبني ال زالوا قادرين عىل الفوز بنقاط التصنيف العاملية والجوائز املالية من خالل سلسلة
 FITEQللتحدي املحلية ،والتي انطلقت فاعليتها يف أغسطس هذا العام .ويعمل الشكل الجديد املثري أيضً ا كمسار لألبطال يك يحصدوا نقاط التأهيل يف بطولة
العامل للتيك بول عام .2021

تتطلع بطولة تكبول اليونانية األوىل إىل اكتشاف نجوم املستقبل
تظهر أول بطولة محلية للتيك بول يف اليونان ،والتي تضم فاعليات فردية وزوجية وزوجية مختلطة ،إمكانيات البلد يف هذه الرياضة ،كام تساعد أيضً ا عىل
اكتشاف نجوم املستقبل.
استحوذت البطولة التي ينظمها نادي تكبول فريياس يف نهاية شهر أكتوبر عىل خيال عشاق كرة القدم يف اليونان ،ويبدو أن الرياضة ستشهد من ًوا واس ًعا يف األعوام
القادمة.
يهدف مؤسس تكبول فريياس السيد جيورجوس ثيودوريديس بدعم من السيد فازيليوس شاراالمباكيس لنرش التكبول بني أكرب عدد ممكن من الناس يف اليونان.
وباإلضافة إىل الفاعليات املحلية التي يتم تنظيمها ،فإن الرجالن يسعيان لتأسيس إتحاد وطني للتكبول يف اليونان ،مع دعم إنشاء نوادي تكبول أخرى يف أنحاء
البالد.
كان السيد شاراالمباكيس العب كرة يد عىل أعىل مستوى ومدير ،بينام كان السيد ثيودوريديس العب كرة قدم محرتف لنادي  AEKأثينا ،قبل أن ينشئ أكادميية
كرة قدم خاصة به ،وهذه األكادميية تتعاون مع ناديه السابق لدعم تطوير الجيل التايل من املوهوبني .يتمتع الرجالن بخربة واسعة بالرياضة يف اليونان ودول ًيا،
سواء عىل مستوى القاعدة الشعبية أو عىل مستوى النخبة ،وهام يتطلعان الستغالل هذه الخربة يف تطوير التكبول.
رمبا تكون تكبول ال تزال يف مرحلة الطفولة يف اليونان ،ولكن الشغف بهذه الرياضة واضح .وتتطلع النجوم الواعدة يف البالد إىل املنافسة عىل أعىل مستوى يف
املستقبل القريب ،وذلك تحت إرشاد السيد شاراالمباكيس والسيد ثيودوريديس.

تكبول من الداخل :إتحاد تيك بول اإلندونييس
تكبول من الداخل  -حكايات من عامل التكبول –

هيلني ساريتا دي ليام هي واحدة من القيادات الرياضية البارزين يف إندونسيا وهي اآلن القوة املحركة لرحلة تكبول يف البالد كرئيسة ملجلس تيك بول
اإلندونييس الرئييس (  .)PP InaTeqتتمتع السكرترية السابقة للجنة األوليمبية اإلندونيسية برثوة من الخربات بفضل مهنتها الالمعة يف اإلدارة الرياضية .وتشعر
 FITEQبالرسور نتيجة الشغف الذي تظهره هيلني ساريتا دي ليام نحو تكبول.
تقول ساريتا دي ليام متحدث ًة عن لقائها األول بهذه الرياضة “ ،أول معرفتي بالتكبول كانت عام  2018أثناء االستعداد لدورة األلعاب اآلسيوية يف جاكرتا-
مستقبل كب ٌري يف إندونسيا ألنها تجمع بني كرة القدم وتنس الطاولة ،وهام لعبتان شعبيتان جدًا
ٌ
باليمبانج .كان أول ما فكرت فيه مبارش ًة أن هذه اللعبة ينتظرها
هنا .ومبجرد أن يسمع الناس عن تكبول ،فإنهم يرغبون جمي ًعا يف تجربتها!
وقد شجعها هذا االستقبال اإليجايب عىل البدء يف تطوير هذه الرياضة بشكل رسمي أكرث .وقد أدى عملها الشاق عىل مدى عامني إىل تأسيس اإلتحاد الوطني
(  )PP InaTeqيف مارس من هذا العام ،ويبدو مستقبل التكبول اإلندونييس اآلن الم ًعا للغاية .تقول ساريتا دي ليام “ إن طموحي هو تطوير هذه الرياضة
ومساعدة الالعبني يك يصبحوا أبطاال” “ .كام أنني أريد أيضً ا أن أر ّوج للتكبول عرب البالد ملساعدة الشباب يف مدارسنا وجامعاتنا عىل أن يكونوا أكرث نشاطًا.
إنها رياضة شاملة ميكن ألي إنسان أن يلعبها ،وبالتايل فإنها قد تحدث فرقًا حقيق ًيا للطلبة يف بالدنا”.
وبسبب كوفيد ،-19تم تقييد األنشطة التي كان ميكن لـ PP InaTeqأن تنظمها هذا العام .ومع ذلك ،قررت ساريتا دي ليام أال تسمح لهذا بتعطيل زخم بناء
هذه الرياضة “ .ما زلنا نتعلم التكبول والدعم الذي توفره لنا  FITEQمن الزاوية التعليمية مفيد جدً ا ً
فعل .عندما أطلقت  FITEQمنصة التعليم أون الين
أثناء اإلغالق التام ،شعرت بالسعادة الغامرة ألنني ميكن أن أشارك هذا مع مجتمع تكبول هنا يف إندونسيا حيث ميكنهم مواصلة تعليم أنفسهم رغم الجائحة.
مام قاد املدربني والحكام لبدء التأهيل بصفة رسمية”.
ومع بدء خروج العامل من حالة اإلغالق التام ،ستكون الرياضة جز ًءا من التعايف االقتصادي واالجتامعي العاملي من كوفيد .-19وترى ساريتا دي ليام أن تكبول
تقوم بدور مهم يف إندونسيا ألنها تتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد “ ،لدينا اآلن أندية متارس الرياضة بطريقة منتظمة مرة أخرى ولدينا منافسات تكبول يف
دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا واأللعاب اآلسيوية يف األماكن املغلقة وفنون الدفاع عن النفس ( )AIMAGنتطلع إليها يف العام املقبل .الرياضة هي
الطريقة املثىل إللهام األجيال الشابة ،وألن تكبول رياضة تركز عىل الشباب ،فيمكن أن تكون يف القلب من إندونسيا”.

أطلقت برنامج تطوير آسيوي يف وقت مبكر من هذا العام .يساعد الربنامج اإلتحادات
وكجزء من جهود  FITEQإللهام الجيل الجديد من العبي التكبول،
ُ
الوطنية عىل بناء الوعي الخاص بالرياضة ودعم االستعدادات الخاصة باملنافسات املثرية يف القارة خالل العام املقبل .سافر نجم التكبول الهنغاري بنتسه
فورغاتش مؤخ ًرا إىل إندونسيا كجزء من الربنامج ،حيث عقد ورش عمل للرياضيني واملدربني “ .برنامج التطوير يسمح لنا بنقل التكبول إىل املستوى التايل يف
إندونسيا” ،تقول ساريتا دي ليام.
وخصوصا الشباب ،يلعبون هذه الرياضة يوم ًيا .سوف نتلقى قري ًبا  56طاولة تيك كجزء من الربنامج ،مام ميثل دفعة قوية لنمو الرياضة
“ الكثري من الناس،
ً
ها هنا”.
وألننا نتطلع إىل العام املقبل ،تأمل  PP InaTeqأن تحقق النجاح يف دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا وأن يكون هذا حاف ًزا للمزيد من تطوير لعبة
تكبول “ سنستضيف سلسلة التحدي املحلية يف شهر ديسمرب ،مام سيفيدنا كتأهيل للفاعليات الكربى خالل العام التايل .نحن ما زلنا بلدً ا صغريًا يف مجال
ملهم
التكبول ،ولكن أداءنا القوي خالل دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا واأللعاب اآلسيوية يف األماكن املغلقة وفنون الدفاع عن النفس سيكون ً
للمزيد من الناس ملامرسة هذه الرياضة الرائعة“ .
ال تزال رحلة هيلني ساريتا دي ليام مع التيك بول يف بدايتها ،ومع ذلك أصبح لديها ذكريات رائعة يف هذه الرياضة “ .كانت سنوات قليلة رائعة وكان التعرف
عىل فريق  FITEQوعائلة تيك بول الكبرية مبثابة تجربة هائلة .عندما تم التصديق عىل عضوية فاي تيك الكاملة يف  GAISFيف وقت مبكر من هذا الشهر،
شعرت بفخر شديد ألنني أنتمي لهذه الرياضة .السامء هي سقف طموح تيك بول وال ميكنني أن أنتظر إىل العام املقبل وما بعده!”

سلسلة التحدي الوطنية
 الجولة الثانية- بولندا
 املركز الثالث مستدير- بولندا
 املركز الرابع مستدير- بولندا
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