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شهدت نهاية عام  2020استضافة  FITEQلجمعيتها العامة السنوية  ،حيث تم التأكيد عىل أن املقعد الرسمي لـ  FITEQسينتقل من لوزان إىل بودابست .أطلق
 FITEQأيضً ا تطبيقه عىل متجر  ، Google Playبينام شارك الرياضيون الشباب يف أول حدث للرياضات اإللكرتونية عىل اإلطالق لـ  Teqballعرب .SQILLER
أقيمت املنافسات الوطنية والدولية النهائية لهذا العام واستمرت االتحادات الوطنية يف دفع عجلة منو الرياضة بالتعاون مع مبادرات تطوير . FITEQ
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

الجمعية العامة ل FITEQتصوت لصالح عودة املقر األسايس إىل بلد التكبول
يستضيف اإلتحاد الدويل للتكبول( )FITEQجمعية عامة افرتاضية يوم  12ديسمرب ،والهدف األسايس هو التصديق عىل نقل املقر الرئييس ل FITEQمن لوزان
إىل بودابست.
وبالتايل سيصبح موطن تكبول اآلن هو املقر األسايس لها ،باإلضافة إىل املكتب التشغييل للهيئة اإلدارية .جاء القرار تال ًيا لتقديم قانون ريايض جديد يف هنغاريا
يقدم لإلتحادات الدولية العديد من الفوائد التشغيلية.
وحرض الجمعية العمومية االفرتاضية  79إتحادًا وطن ًيا للتكبول عرب الخمس قارات .ورغم الظروف القاسية يف  ،2020فإن الجمعية العامة سلطت الضوء عىل
وخصوصأ:
التطور الذي شهدته تكبول هذا العام،
ً
• الزيادة األسية يف عدد اإلتحادات الوطنية والنوادي والالعبني التي أتاحت ل FITEQأن يحصل عىل العضوية الكاملة لـ GAISF؛
• تطوير سياسات قوية ملكافحة املنشطات مع  ،WADAو ITAو GAISFوالتي نتج عنها تصديق  WADAعىل أن تكون  FITEQموقع رسمي عىل كود
مكافحة املنشطات العاملي؛
• إطالق منصة  FITEQللتعليم أون الين بسبع ( )7لغات ،لدعم تطوير املدربني والحكام واألبطال حول العامل؛
• املشاركة العاملية مع الحكومات واملؤسسات الدولية واملنظامت غري الربحية التي تساعد تكبول يف أن يكون لها تأثري إيجايب عىل املجتمعات التي تحتاجها
بشدة؛
• التزام اإلتحاد باسرتاتيجية رقمية مبتكرة جعلت عدد املتابعني عىل وسائل التواصل االجتامعي يتجاوز الثالثة ماليني
• إصدار تطبيق  FITEQعىل  App Storeو  ،Google Play Storeمام يتيح لالعبي تيك الوصول باستمرار ألحدث األخبار واملعلومات.
يقول جبور بورساين رئيس :FITEQ
“ منذ البداية ،كان هدف  FITEQهو إلهام الناس يف جميع أنحاء العامل وأن تكون تكبول منوذ ًجا ً
ومثال يف كيفية تجميع الناس مع بعضهم كأنهم شخص
واحد .وعندما استطعنا تجميع عائلة تكبول العاملية يف جمعية عامة افرتاضية ،أدركنا أننا حققنا ذلك يف ظروف بالغة الصعوبة هذا العام .ونحن مدينون
بعمق للصمود والعمل الشاق الذي قامت به إتحاداتنا الوطنية وقام به الرياضيون يف جميع أنحاء العامل؛ إنهم بحق وحقيق القلب النابض للعبة تيك بول.
ميكننا أن ننظر بفخر للتطور الذي قمنا به خالل  ،2020ولكن ينبغي علينا اآلن أن نركز عىل أهدافنا يف  .2021هناك الكثري الذي نتوق لتنفيذه ونحن عىل ثقة
أن العام القادم سيكون األفضل بالنسبة لنا” .
كام صدقت الجمعية العامة أيضً ا عىل التقرير املايل بعد مراجعته والنظام األسايس بعد تحديثه والتقرير السنوي والعديد من السياسات املرتبطة بالرياضة.

تطبيق  FITEQمتاح اآلن عىل Google Play
نزل تطبيق  FITEQالرسمي يف  GOOGLE PLAY STOREمام يسمح ملستخدمي آندرويد أن تصل إليهم بصفة مستمرة أحدث األخبار واملعلومات املتعلقة
بالرياضة األرسع منوا عىل مستوى العامل .
التطبيق الذي تم إطالقه عىل  APP STOREيف شهر نوفمرب يتميز بتنسيق بسيط وسهل التعامل معه وله واجهة أنيقة وعرصية .فهو يسمح لألبطال بإنشاء
صفحة شخصية لهم والتسجيل يف منافسات تكبول الرسمية ،مام يضمن أن جميع العبي تيك سيستمتعون بتجربة خالية من املتاعب عند االنضامم لهذه
الفاعليات .ميكن لالعبي التيك الذين نزلوا التطبيق أن يصلوا أيضً ا إىل:
• تحديث منتظم لألخبار الجديدة من جميع أنحاء عامل التيك بول
• تصنيفات عامل  ( FITEQاملباريات الفردية والزوجية والزوجية املختلطة)
• نتائج بطوالت تكبول الدولية وتفاصيل حول الفعاليات القادمة
يقول مدير تكنولوجيا املعلومات السزلو باردي:
“ يسعدنا أن نقدم تطبيق  FITEQالرسمي إىل مستخدمي آندرويد بعد إطالقه يف ال  App Storeالشهر املايض .النسبة الغالبة من إتحادات تكبول الوطنية
وخصوصا بني العبي التيك يف أفريقيا أو يف أمريكا الشاملية .ومبا أن تكبول تواصل منوها عىل
ومن األبطال يف عائلة تكبول العاملية هم من مستخدمي آندرويد
ً
مستوى العامل ،فقد الحظنا أن هذا التطبيق أصبح الالعبون واملشجعون لتكبول ينزلونه بصفة رضورية .إنه املتمم املثايل للمحتوى الرقمي ذي التفاعل العايل
الذي نشاركه مع متابعينا عىل وسائل التواصل االجتامعي والذي يزيد عددهم عن ثالثة ماليني كل يوم ،مام يتيح لجمهورنا الشغوف أون الين أن يكون عىل
دراية برياضتنا الديناميكة والرسيعة الحركة”.

مجموعة دوزاك لتمثيل بولندا يف بطولة العامل عام  2021بعد استعادة لقب سلسلة
التحدي املحلية
عادت األمور لطبيعتها يف الجولة الرابعة واألخرية من سلسلة التحدي املحلية البولندية ،حيث عاد املصنف الثاين عامليًا آدريان دوزاك إىل قمة منصة التتويج بعد
أدائه القوي يف تشيلم .كان انتصار دوزاك ثالث مرات يف أربع جوالت يعني أنه سيمثل بولندا يف بطولة العامل عام  2021يف املباريات الفردية والزوجية.
تستقبل املدينة الواقعة يف رشق بولندا أفضل العبي التيك يف البالد يف فعالية سلسلة التحدي املحلية ،مبا يف ذلك الجولة الثالثة يف البطولة الفردية ،وبارتوملي
فرانك زوش رشيك دوزاك يف اللعبات الزوجية .يف الجوالت األوىل ،سعى فرانك زوش أن يكون له مظه ًرا ملهام مثل عند هزمية دوزاك يف كراكوف الشهر املايض.
كان أداؤه سهال أثناء مراحل املجموعة بدون أن يخرس أي مجموعة وحصل عىل نفس النتيجة يف الربع النهايئ عىل ماريك بوكواب.
ورغم ذلك ،فإن منافسه يف املباراة قبل النهائية باتريك كمينسيك كان يسعى إىل الثأر من فوز فرانك زوش  2-0يف نفس املرحلة يف كراكوف .بعد أن فاز فرانك
زوش بفارق ضئيل يف املجموعة األوىل  ،12-8بدا األمر وكأنه تكرار وليس انتقا ًما .ومع ذلك ،فإن الالعب كمينسيك الخبري والذي يتمتع مبوهبة عالية استطاع أن
يجعل عودته مؤثرة ،بعد أن فاز  )12-8 ،12-8 ،8-12 ( 2-1يف املباراة األكرث إثارة خالل البطولة.
وقد أدى هذا الفوز للحصول عىل ميدالية ذهبية ثالثة يف مواجهة الالعب املفضل من قبل البطولة دوزاك ،والذي وصل للنهايئ دون أن يخرس أي مجموعة .كان
أداء كمينسيك مؤثرا ،ولكن دوزاك أثبت ملاذا يعترب واحدًا من أفضل الالعبني عىل مستوى العامل ،بعد أن حقق الفوز  )12-8 ،12-8 ( 2-0ومتكن من الوصول
لبطولة العامل .2021
بعد إنتهاء املباراة النهائية ،قال دوزاك “ كانت سلسلة صعبة وشاقة مكونة من أربع بطوالت عىل أعىل مستوى  .لعبنا يف أربع مدن يف أربع أجزاء مختلفة من
بولندا يف شهرين فقط .أشعر بسعادة غامرة بسبب النتائج التي أحرزتها وأنني حققت هديف :سوف أمثل بولندا يف بطولة العامل القادمة يف املباريات الفردية
والزوجية”.
يف املباريات الزوجية ،حصل دوزاك وفرانك زوش عىل اللقب للمرة الرابعة عىل التوايل لتثبيت مركزهام األول عىل بولندا يف املباريات الزوجية ،وأظهرا للعامل أنهام
يكونان م ًعا قوة ال يُستهان بها يف بطولة العامل التي ت ُقام العام املقبل .ويف نفس الوقت ،فإن الفريق األهم يف البالد للمباريات الزوجية ،كمينسيك وإيوا كرول،
كان غري قادر عىل مواصلة صعوده بدون أي هزائم ،واكتفى بامليدالية الربونزية يف فعالية سلسلة التحدي املحلية النهائية .ومع ذلك ،فإن انتصارهام يف الفعاليات
الثالثة األوىل يعني أنهم سيمثالن بولندا يف منافسة تكبول العاملية يف العام التايل.
ويف أعقاب البطولة التي أقيمت يف تشيلم ،يقول كمينسيك“ ،نشعر أنا وإيوا بالفخر والسعادة بفضل نجاحنا وتأهلنا لبطولة العامل الثالثة يف املباريات الزوجية
املختلطة .أنا وإيوا منثل ثنائيا داخل امللعب وخارجه ،فقد كنا نتواعد لعدة سنوات ونحن اآلن يف فرتة الخطوبة .كان الفوز ببطولة بولندا والتأهل لبطولة
العامل فرصة لنا يك نتقارب سويًا ونقوي عالقتنا ببعض!”
وأضافت كرول “ نحن ثنايئ عظيم .نحن ال نستسلم أبدً ا وسنقاتل دامئا حتى النهاية .لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف ،ولكننا لن نبوح بها أبدً ا إىل منافسينا .سوف
نتدرب بقوة يك نصبح أفضل ونصل إىل مستوى أعىل بكثري”.
ستستمر سلسلة التحدي املحلية يف الطواف حول العامل يف الشهور القادمة إلعطاء الفرصة لألبطال من دول أخرى يكّ يحصلوا عىل نقاط تأهيل لبطولة العامل
للتكبول ،2021باإلضافة إىل الفوز بجوائز مالية ونقاط للتصنيف أثناء أجواء كوفيد -19العسرية.
املعلومات والنتائج الخاصة بسلسلة التحدي البولندية الجولة  4موجودة هنا.

انطالق جولة تكبول يف جواتيامال عام 2021
يستعد إتحاد التكبول الوطني يف جواتيامال إلطالق سلسة التحدي املحلية يف أبريل  ،2021حيث ستتاح للرياضيني فرصة التأهل لبطولة العامل للتكبول عام .2021
تم الرتويج لسلسلة التحدي التي يقدمها اإلتحاد الوطني مثل جولة تكبول يف جواتيامال عىل أنها حدث استعرايض مينح الفرصة لالعبي تيك الجدد من جميع
أنحاء البالد لتجربة هذه الرياضة .وال يزال أمام اإلتحاد الوطني بقيادة الرئيس السيد إريك أسيفيدو والسكرتري العام السيد مارتني ماتشون ،املزيد من الفعاليات
الرتويجية خالل األشهر التالية استعدادًا لبداية الجولة.
وقد حرض الفعالية ممثلون عن القنصلية الهنغارية يف جواتيامال واللجنة األوليمبية الجواتياملية وإتحاد الرياضات املستقلة لجواتيامال ووزارة الثقافة والرياضة
الجواتياملية .وكان املشاركون يف استعراضات التكبول هم العبون من البالد لكرة القدم وكرة القدم داخل الصاالت املغلقة ،والذين ميلكون اإلمكانيات ليصبحوا
العبي تكبول ناجحني.
ومتنح اللجنة األوليمبية الجواتياملية وإتحاد الرياضات املستقلة لجواتيامال خرباتهام إىل إتحاد تكبول الوطني ،والذي تلقى دعام فعاال من  FITEQيف األعوام
األخرية .وقد عمل السيد أسيفيدو والسيد ماتشون وفريقهام مبنتهى الجدية خلف الكواليس يك يكون اإلتحاد الوطني مستعدًا النطالق الفعاليات يف جميع أنحاء
البالد .وباإلضافة لهذه الجولة ،فإنهم يعملون أيضا عىل تنظيم دورات للحكام واملدربني بقيادة مسئولني من  FITEQلضامن وفرة الفرص لكل شخص للمشاركة
يف الرياضة األرسع منوا عىل مستوى العامل.

اللجنة األوليمبية يف موريشيوس تقود قاطرة تنمية تكبول يف البالد
نظمت اللجنة األوليمبية يف موريشيوس افتتاح إتحاد التكبول الوطني ،حيث تواصل هذه الرياضة منوها يف أفريقيا ويف جميع أنحاء العامل .تدعم  FITEQهذه
الفاعلية وتدعو الالعبني واألبطال الرياضيني للسفر وتجربة الرياضة األرسع منوا عىل مستوى العامل عن طريق تنظيم التدريبات وإقامة املباريات االستعراضية.
تظهر جزيرة موريشيوس يف رشق أفريقيا الكثري من الشغف نحو هذه الرياضة ونحو ديناميكية التيك بول ،كام أن الرتكيز عىل الشباب هو من السامت الطبيعية
يف موريشيوس .كام أن الشواطئ البيضاء الجميلة تجعل البالد مكانًا مثال ًيا إلقامة مباريات تكبول الشاطئ.
وخالل الفاعلية ،قال السيد فيليب هاو ثني فون ها شن رئيس اللجنة األوليمبية يف موريشيوس.
“ افتتاح إتحاد تكبول الوطني يف موريشيوس يعد نجا ًحا مدو ًيا وسنسعى بكامل طاقتنا لنرش هذه الرياضة يف جميع أنحاء البالد .لقد كنا نتابع تطور الرياضة
من خالل املحتوى املثري عرب وسائل التواصل االجتامعي وكلنا شوق لتجربتها بأنفسنا .ونشعر باالمتنان نحو  FITEQملا تقدمه من دعم يف إطالق رحلة تكبول
ومن هنا تبدأ املتعة فعالً!”
 FITEQلديها اآلن  90إتحادا وطن ًيا للتيك بول 26 ،إتحادًأ منها يف أفريقيا .وقد منت اللعبة برسعة يف القارة اإلفريقية عن طريق انضاممها كرياضة استعراضية
أثناء األلعاب الرياضية الشاطئية اإلفريقية عام  2019يف كاب فريدي ثم اعرتاف رابطة اللجان األوليمبية الوطنية اإلفريقية (  )ANOCAبها.

ثنايئ بيال تيك تتألقان يف كأس التحدي يف لوس أنجلوس يف مباريات السيدات الزوجية
يف السادس من ديسمرب ،شهد التاريخ استضافة لوس أنجلوس ألول كأس تحدي للسيدات ،حيث فازت كارولني جريكو ومارجريت أسموندسون بامليدالية الذهبية
يف لقاء عايل املهارة يف مجمع جول سوكر يف شامل هوليوود.
والثنايئ هام نجمتا فريق لوس أنجلوس للسيدات التكبول( بيال تيك) واللتان أثبتتا قوتهام حتى نهاية البطولة وفوزهام بامليدالية الذهبية بدون خسارة أي
مجموعة .وقد شهدت الفعالية  19فريقًا (  38بطال رياضيًا) مام يشكل خطوة إضافية للعبة تكبول السيدات يف الواليات املتحدة األمريكية ويف جميع أنحاء
العامل.
ويرجع الفضل يف مشاركة املرأة يف املستويات املتقدمة من لعبة التكبول خالل األعوام القليلة املاضية إىل طبيعة اللعبة املتساوية أمام الجنسني مام يسمح
للسيدات والرجال أن ينافس بعضهم بعضً ا يف املباريات الفردية والزوجية ويف املباريات الزوجية املختلطة أيضً ا .وتعترب جريكو وأسموندسون منوذجا مثاليا
لالعبات التكبول يف املستقبل ألنهام أثبتتا قدراتهام وتفوقهام أمام منافسيهم من الذكور .وقد وصل الثنايئ إىل املركز الرابع يف فعاليات املباريات الزوجية يف كاس
التحدي يف سان ديجو وهيوستون ،قبل الوصول إىل املركز الرابع يف كأس التحدي يف الس فيجاس يف نوفمرب ،بعد أن خاضتا مباراة صعبة أمام الفريق املصنف
السابع عامل ًيا يف املباريات الزوجية آندريس برييل وفرانيك دياز.
تواصل جريكو وأسموندسون هذا األداء الرائع يف لوس أنجلوس ،بعد أن تغلبتا عىل الثنايئ أنجليكا براون وتشيليس باترسون  )12-3 ،12-3 ( 2-0وحصدتا امليدالية
الذهبية .ويف املباراة قبل النهائية ،فاز ثنايئ بيال تيك عىل الالعبتني الربازيليتني تاليا برييرا وفابيوال زانيال ،اللتان عانتا من الهزمية  )12-3 ،12-4 ( 2-0ولكنهام
حصلتا عىل امليدالية الربونزية أمام روبرتا جوالر ويسينا رييس.
خاصا للغاية .وعىل املستوى الشخيص ،تأثرت جدً ا عندما رأيت كأس التحدي التاريخي هذا يؤيت
وبعد الفوز ،قالت كارولني جريكو “:كانت هذه البطولة يو ًما ً
مثاره .أشعر بالفخر الشديد للمشاركة مع أبطال العامل املميزين يف هذه املنافسة .مل يكن الفوز سهال بكل املقاييس ،ونشعر بالسعادة الغامرة ملا رأيناه من
مستوى املنافسة بني السيدات املشاركات يف تكبول يف الواليات املتحدة األمريكية .كنت أشعر بحامسة شديدة أنا ومارجي ( أسموندسون) ألننا اعتلينا منصة
التتويج مرتني يف آخر بطولتني .لقد اجتهدنا جدً ا وأشعر بالفخر الشديد ملا أنجزناه .إنها واحدة من أقرب أصدقايئ وليس هناك أجمل من الشعور أننا نحتل
سويًا يف املركز األول .لقد كان عا ًما ملي ًئا بالصعوبات ولكن مثل هذه البطوالت هي التي تجعلنا نشعر باالمتنان لهذه األوقات الطيبة خالل عام  .2020وال
يزال أمامنا أنا ومارجي الكثري من األمور لنتعلمها ونتطور فيها يف هذه الرياضة ولن تتوقف بيال تيك عند هذا الحد”.
وأضافت مارجريت أسموندسون “ :أول كأس تحدي للسيدات عىل مستوى العامل كان تجربة ال تنىس وتجربة ناجحة بكل املقاييس .ويواصل مجتمع تكبول
انعكاسا لالتجاه الذي تسري نحوه هذه اللعبة .فقد ساعدتنا الروح
تطوره ومنوه وهو ما ظهر أمس بوضوح .أن يكون هناك  38امراة مشاركة هذا يعد
ً
التنافسية اليوم أنا وكارول للتأكد أننا نلعب مبهارة وجدارة .لقد كان تطورنا م ًعا كثنايئ ،ولقد واصلنا مسريتنا نحو اكتساب املزيد من القوة ،مام قادنا يف
النهاية إىل كاس التحدي .كان هدفنا يف نهاية عام  2020هو الوصول إىل املركز األول ،ولذلك أشعر بالسعادة الغامرة ألننا حققنا ما كنا نطمح إليه”.
املعلومات والنتائج الخاصة بسلسلة التحدي يف لوس أنجلوس ستكون موجودة  -هنا

يتنافس الشباب من العبي التيك يف أول بطولة إلكرتونية تنظمها FITEQ
تتقدم  FITEQبالتهنئة إىل خمس شباب من العبي التيك الذين تنافسوا يف أول بطولة إلكرتونية تنظمها  FITEQوتأهلوا لتحدي املوهوبني عام  2020يف
مهرجان الشباب االفرتايض الدويل املتحد من خالل الرياضة ( . )UTS
األبطال الشباب كان لهم رشف أن يصبحوا أول العبي تيك الذين يتنافسون يف أول بطولة إلكرتونية ،ومتت املنافسة بطريقة افرتاضية عرب تطبيق الرياضة
اإللكرتونية الفعال من .FITEQ SQILLER
احتلت حنا آرفاي املركز األول يف البطولة ،بينام جاء يف املركز الثاين نوربرت بالينت من رومانيا وجاءت فريونيكا سبيث من هنغاريا يف املركز الثالث .كام حسم
نايل ريني من فرنسا وآنا كيبيز من هنغاريا مراكزهام يف النهايئ ،واحتال املركز الرابع والخامس عىل التوايل.
وقد تم إرسال فيديوهات تخص الخمس أبطال املتنافسني يف البطولة إىل منافسة املواهب ملهرجان الشباب االفرتايض  .UTSوسوف تقيم  UTSتحدي املواهب
وتعلن عن الفائزين يف منافسة املواهب يف  19ديسمرب.
وسوف يتلقى العبي التيك الخمس جائزة لالحتفال بهذا املنعطف الهام بالنسبة للرياضة اإللكرتونية من  .FITEQومن خالل منافسة  ،SQILLERأظهر العبو
التيك مهاراتهم وقدراتهم .كام ظهر التوازن بني الجنسني الذي تتميز بها تكبول وقوة النساء يف هذه الرياضة حيث جاء يف املركز األول والثالث بطلتان من النساء.
وظهر الشغف الشديد بلعبة التكبول بوضوح للجميع عندما انضم مدربو تكبول إىل األبطال الشباب يف مباراة ودية باستخدام قمصان وكرات تكبول التي تقدمها
 FITEQكنوع من التقدير الرمزي.
وأقيمت نهائيات مهرجان ألعاب الشباب االفرتاضية  UTSيف  20-22نوفمرب تحت إرشاف اللجنة األوليمبية الدولية ( ،)IOCواللجنة الباراملبية الدولية ( )IPC
واألوليمبيات الخاصة و  SportAccordوالرابطة العاملية إلتحادات الرياضات الدولية ( ،)GAISFبهدف زيادة مشاركة الشباب يف الرياضة.

إتحاد تكبول الفنزوييل يستقبل ممثيل الرياضة يف كارابوبو
يتطلع إتحاد تكبول الفنزوييل (  )FVTEQإىل زيادة املشاركة يف لعبة التكبول يف البالد ،بعد تقدميها إىل ممثلني عن نوادي الرياضات األساسية يف والية كارابوبو
يف فنزويال يف  29أكتوبر .2020
وأثناء هذه الندوة التعريفية ،أتيحت الفرصة للحضور لطرح األسئلة ومعرفة املزيد حول الطبيعة الديناميكية للرياضة األرسع منوا عىل مستوى العامل.
يقول بيري زيتون رئيس  ،FVTEQيسعدنا تقديم ومتثيل إتحاد تكبول الفنزوييل .نريد تشجيع املشاركة يف هذه الرياضة يف بالدنا وأن نكون جز ًءا من النشاط
املتميز الذي يشهده العامل كله”.
ونأمل أن تبدأ النوادي يف تقديم تكبول عىل نطاق واسع.
“نرغب يف املساعدة ويف املشاركة يف تدريب وتطوير األبطال واملدربني والحكام” ،يقول زيتون.
للمزيد من املعلومات عن التكبول يف فنزويال ،ميكنك زيارة الشبكات االجتامعية يف اإلتحاد الوطني عىل  TWITTERو .INSTAGRAM

يختتم دوزاك عام  2020بالفوز بكأس التحدي الربازييل
النجم البولندي املصنف الثاين عىل العامل آدريان دوزاك والذي تأهل مؤخ ًرا لبطولة العامل لتكبول عام  2021خرج من ميدان املنافسة وفاز بلقب كأس التحدي يف
بورتو ألجريي يف الربازيل ليسجل نهاية ممتاز لهذا العام.
وقد تنافس العبو تكبول من الربازيل ورومانيا وإرسائيل وبولندا يف األلعاب الفردية والزوجية يف هذه املدينة الساحرة يف جنوب الربازيل من خالل كأس التحدي
الثالث يف البالد .مل يهزم دوزاك سوى يف مباراة فردية واحدة منذ عودة تكبول بعد جائحة كوفيد ،-19وقد اشرتك يف البطولة باعتباره املرشح املفضل .وقد أعطى
شكل مجموعته مصداقية للعب ،بعد أن تأهل بسالسة دون أن يخرس أي مجموعة رغم املواجهة الصعبة مع رودريجو بنتو ميديروس يف املباراة االفتتاحية .ويف
األدوار اإلقصائية ،فاز عىل كارلوس فاسكويز  ،)12-8 ،12-4( 2-0كام فاز عىل ليوناردو ليندوزو دي آمليدا بنتيجة مطابقة ليصل إىل املباراة النهائية.
املصنف الرابع عىل مستوى العامل أبور جيورجيديك ،والذي يتمتع مبوقف قوي للتأهل لبطولة العامل الفردية يف العام املقبل ،التقى مع دوزاك يف املباراة النهائية
دون أن يخرس أي مجموعة .يف مباراته نصف النهائية  ،فاز عىل رشيكه يف اللعبة املزدوجة سزابولكس آيليس  )12-4 ،12-4 ( 2-0يف مواجهة مثرية بني اثنني من
أملع نجوم اللعبة .وقد فاقت مكانته التوقعات ،فبعد أن فاز جيورجيديك يف املجموعة االفتتاحية  ،12-6رفع دوزاك وترية اللعب يف مباراة عالية املستوى ليفوز
يف املجموعتني الثانية والثالثة  12-8و 12-6عىل التوايل ،ويجلب امليدالية الذهبية من جديد إىل بلده بولندا.
ويقول دوزاك تعليقًا عىل مستوى أدائه “ :يف املباريات الفردية ،تربعت عىل املركز األول .ورغم ذلك ،مل أفز تقري ًبا باللعبة األوىل يف مجموعتي يف مواجهة البطل
يل الرتكيز عىل كل لعبة عىل حدة .أذكر أن الجو كان حا ًرا بشكل ال ميكن تصوره ،وألول مرة يف حيايت
الربازييل .وهذا جعلني أتواضع وأعرف أنه ينبغي ع ّ
أضطر لالستحامم باملاء البارد بعد كل مباراة من مجموعتني لتخفيف الحرارة .ويف املباريات املتبقية وحتى املباراة النهائية ،مل أواجه أي مشكلة كبرية .ويف
املباراة النهائية ،خرست املجموعة األوىل ضد أبور ،رغم أين أعلم أنه كان بإمكاين الفوز .ولذلك ،بعد أن انتهيت من املجموعة األوىل ،تساءلت بيني وبني نفيس
وخصوصا أنني يف مسقط راس رونالدينو!”
هل قطعت كل هذه الكيلومرتات حتى أخرس اآلن،
ً
كام تأهل دوزاك يف الفعاليات املزدوجة يف بطولة العامل  2021مع رشيكه بارتوملي فرانك زوش .لعب الرجالن يف الربازيل ،ولكنهام فشال يف مواجهة الثنايئ
املوهوب بنتو ميديروس وسيلينو فرياز يف دور الثامنية .وقد صعد العبا الربازيل إىل النهايئ ،حيث واجها جيورجيديك وآيليس .وقد كانت هذه خطوة بعيدة إىل
حد ما ،حيث استطاع جيورجيديك أن يضيف ميداليتني ذهبيتني إىل ميداليته الفضية يف املباريات الفردية بعد أن أحرز انتصا ًرا مؤث ًرا .)12-11 ،12-6 ( 2-0
وبعد أن صعد آيليس عىل قمة منصة التتويج ،قال معلقًا عىل ذلك “ لقد كانت تجربة رائعة لنا هنا يف الربازيل  .القامئون عىل التنظيم والناس هنا بصفة عامة
يتسمون باللطف واملحبة .كنا نعلم أننا نزور بلد كرة القدم ،ولكننا مل نتوقع لقاء هذا العدد الكبري من العبي تكبول املوهوبني يف أول كأس للتحدي يف الربازيل.
فريق تكبول الجوبييك الذي أنتمي إليه أنا وأبور لديه هدفان مهامن بالنسبة للمستقبل وهام :املساهمة قدر اإلمكان يف التطوير املستمر لهذه الرياضة يف
رومانيا وعىل النطاق الدويل ،ومتثيل نادينا بنجاح يف جميع املنافسات الدولية .وأتوجه بالشكر والتهنئة لكلٍ من  FITEQواملنظمني الربازيليني عىل هذه
التجربة الرائعة خالل البطولة ،وأمتنى أن يتمتع فريق تكبول بإجازة سعيدة وهانئة واسرتاحة جيدة يك نستقبل عام  2021بطاقة وقوة متجددة!”

ويف النهاية ،أضاف دوزاك املصنف الثاين عىل مستوى العامل يف الفاعلية املقامة يف بورتو ألجريي “كانت املنافسة يف الربازيل تجربة ممتعة ومثرية وجديدة متا ًمأ.
درسا
يجب عىل جميع العبي تكبول أن يحاولوا خوض املنافسات هنا إذا أمكنهم ذلك ألن هذا سيساعدهم عىل تطوير أنفسهم بأرسع ما ميكن .كانت املنافسة ً
عظيم يف تعلم التكبول” من جديد” ،بفضل الطريقة التي يتعامل بها الربازيليون مع هذه الرياضة .و بعد عودتنا إىل بولندا ،سوف نتدرب أنا وبارتوملي
ً
مبنتهى الجدية والرصامة ألننا نتطلع بنهم نحو النجاح!”
املعلومات والنتائج ميكن معرفة كل ما يتعلق بكأس التحدي يف بورتو ألجريي هنا.-
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