شهرام محمودی :دالر زودتر گران شده بود ،شاید لژیونر میشدم

جهانبخش در لیست
ناامیدکنندههای لیگ برتر

نام علیرضا جهانبخــش در بین ۱۰بازیکن یا تیم ناامید کننده
لیگ برتر فوتبال انگلیس دیده میشــود .رقابتهای لیگ برتر
فوتبال انگلیس به هفت ه نهم رســیده است و منچسترسیتی و
لیورپول با ۲۰امتیاز و با دلیل تفاضل در ردههای اول تا ســوم
قرار دارند .ســایت فوتبال ۱۰ ،۳۶۵تیم یا بازیکن ناامید کننده
در این مقطع را معرفی کرد که نتوانستند انتظارات را بر آورده
کنند .یکی از این افراد علیرضا جهانبخش ،بازیکن ایرانی است.
این سایت درباره این بازیکن نوشت :انتظارات بعد از مدتها روز
جمع ه به پایان رسید و علیرضا جهانبخش باالخره برای اولین بار
در ترکیب ثابت تیمش بهمیدان رفت .برایتونیها میخواستند
مطمئن شوند که جهانبخش آماده است و تأثیر خوب و مثبتی
برای تیمش داشته باشد.
این بازیکن ۲۵ساله در بازی برابر وستهام نمایش خوبی داشت و
فوتبال سریع و هماهنگی را به نمایش گذاشت و قابل قبول بود
ولی نباید این را فراموش کرد که جهانبخش در فصل گذشــته
۲۲گل به ثمر رســاند و در جام جهانی ۲۰۱۸روسیه حاضر بود
و گرانترین خرید برایتون محسوب میشود .بنابراین انتظارات
از او باال اســت .جهانبخش در ۶بازی برای تیمش ۹۷دقیقه به
میدان رفت تا اولین حضور ثابتش را برابر وستهام تجربه کرد.
لیســت ۱۰بازیکن یا تیم ناامیدکننده در لیگ برتر  -۱ :محمد
صــاح  -۲ ،فوالم  -3آلکســیس ســانچس -4 ،روبن لوفتوس
چیک -۵ ،ســالومون روندون -۶ ،جک ویلشــر -۷ ،خریدهای
ساوتهمپتون -۸ ،کریستال پاالس -۹ ،علیرضا جهانبخش-۱۰ ،
مسوت اوزیل

سرخپوشان و رکورد بینظیر
در داخل خانه

تیم تراکتورسازی در بازیهای داخل خانه رکوردی فوقالعاده از
نظر نتیجهگیری برجای گذاشته است .به گزارش ورزش سه با
گذشت 8هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال تراکتورسازی در
بین همه تیمها بهترین نتایج را داخل خانه و در ورزشگاه یادگار
امام تبریز کسب کرده است.
تراکتورســازی تاکنون داخل خانه 4مسابقه با تیمهای نساجی
مازنــدران ،ســایپای تهران ،ماشینســازی تبریز و اســتقالل
خوزستان انجام داده است .تراکتور در ورزشگاه خالی از تماشاگر
یادگار مقابل نساجی به تساوی یک بر یک رسید اما در 3بازی
بعدی در حالی که تقریباً ورزشــگاه یادگار پر از تماشــاگر بود،
این تیم برد یک بر صفر مقابل ســایپا ،پیروزی دو بر یک مقابل
ماشینسازی و برد 6بر صفر مقابل استقالل خوزستان را جشن
گرفت.
به عبارت بهتر هروقت هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار
حضور داشتند این تیم حداکثر امتیازات را گرفته و میتوان به
شور و حال آنها اشاره کرد که باعث شده تیم با روحیه بیشتری
در زمین حاضر شود.
تراکتورســازی در بازیهای خانگی 10امتیاز بهدست آورده و
اگر جدولی برای بازیهای خانگی تیمهای لیگ برتری تعریف
کنیم ،سرخپوشان تبریزی صدرنشین آن هستند.
البته پیکان ،پرسپولیس و ســایپا نیز از بازیهای خانگی خود
10امتیاز کســب کردند اما تفاضل گل تراکتور در خانه بهتر از
آنها بوده است .پارس جنوبی جم نیز از بازیهای خانگی خود
8امتیاز کسب کرده و در این جدول پنجم است.
حاال هواداران تبریزی امیدوارند روند خوب نتایج خانگیشــان
ادامه داشــته باشند و بتوانند در آینده نیز با بردهای متوالی در
صدرجدول لیگ برتر قرار بگیرند.

پرسپولیس مجوز خرید
«ارز ثانویه» گرفت

با تالشهای حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
این باشگاه مجوز گرفت تا بتواند با خرید ارز با تعرفه «ارز ثانویه»
مطالبات بازیکنان و مربیان خارجیاش را پرداخت کند .به گزارش
ایســنا پس از مشکالتی که در سیستم ارزی کشور بهوجود آمد،
باشــگاه پرسپولیس نتوانســته بود طی پنج ماه اخیر ارزی تهیه
کند تا از طریق آن دســتمزد مربیــان و بازیکنان خارجیاش را
پرداخت کند اما با پیگیریهایی که حمیدرضا گرشاســبی طی
روزهای اخیر انجام داد ،مجوز خرید ارز از بازار ثانویه به باشــگاه
پرسپولیس داده شد تا این باشگاه بتواند عالوهبر پرداخت دستمزد
مربیان و بازیکنان خارجیاش هزینههای ســفرهای خارجی خود
را نیز بپردازد.
در حال حاضر نرخ دالر در بازار ثانویه حدود ۸۰۰۰تومان اســت
و پرسپولیسیها نیز باید همین رقم را برای تهیه دالر بپردازند.
تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دور برگشت مرحله نیمهنهایی
لیگ قهرمانان آســیا بایــد یکم آبانماه به مصاف الســد برود و
درصورتی که برابر این حریف قطری به برتری برسد و راهی فینال
شود ،پاداش قابل توجهی از سوی  AFCدریافت میکند که از این
طریق هم میتواند مشکالت دیگر مالی خود را حل کند.

11

ورزش

چهارشنبه>  18مهر>1397
سال دوم
شماره 539

مگر من سوپرمن هستم؟!

پشــت خطزن سابق تیم ملی والیبال میگوید اگر گرانی دالر زودتر
رخ میداد ،شاید او هم لژیونر میشد .به گزارش «ورزش سه»۲ ،سال
از آخرین حضور شــهرام محمودی در تیم ملــی والیبال میگذرد؛
اما هنوز هم خیلیها منتظر بازگشــت او هستند .این بازیکن که با
وجود دور بودن از بازیهای ملی توانســته سطح خوب خود را حفظ
کند و یکی از ســتارههای والیبال ایران باقــی بماند ،باالخره بعد از
کشوقوسهای فراوان خاتم اردکان را به عنوان تیم جدیدش انتخاب
کرد .شماره یک سابق تیم ملی بعد از انحالل بانک سرمایه که ۳سال
در عضویت آن بود ،با درخواســت بهروز عطایی به شهرداری ارومیه
پیوست و با تغییرات در این تیم مجبور به جدایی شد.
شــهرام محمودی در نهایت به تیمیپیوســت که چندماه قبل به
عنوان یار کمکی در ترکیب آن به میدان رفت و توانست قهرمان جام
باشگاههای آسیا شود.
در فصلی که خیلی از ســتارههای والیبال ایران لژیونر شــدند و به
کشــورهای اروپا رفتند ،شــهرام محمودی یکی از ستارههای نقل و
انتقاالت نام گرفته بود و در نهایت هم آنطور که خودش میگوید با
رقمیراضیکننده قراردادش را امضا کرده است.
به همین بهانه با شــهرام محمودی ،پشت خط زن سابق تیم ملی و
فعلی خاتم اردکان همکالم شدیم .در ادامه مشروح صحبتهای این
بازیکن را میخوانید.
امیدوارم از سال بعد لیگ منظم شود
شــرایط در این فصل برای انتخاب تیم ســخت شده بود و به همین
خاطر دیر قرارداد بستم .برخی از تیمها از جمله بانک سرمایه که من
عضو آن بودم ،منحل شــدند .برخی هم رویه تیمداری خود را تغییر

دادند و تیمهای تازه وارد هم وضع مشــخصی نداشتند .امیدوارم از
ســال بعد همه چیز با نظم پیش برود تا هــم تیمها و هم بازیکنان
زودتر تکلیف خود را بدانند.
رقم قراردادم راضیکننده بود
با اینکه سطح قراردادها هم نسبت به فصل قبل پایین آمده بود ،من
قراردادی امضا کردم که از آن راضی هستم .به نظرم اگر بازیکنی هم
از رقمهای پیشــنهادی ناراضی بود و آن را نصف سال قبل میداند،
نباید قرارداد میبست .اگر بازیکنان والیبال اتحادیه داشته باشند ،این
اتفاقات رخ نمیدهد و هیچکس نمیتواند به ما زور بگوید .متأسفانه
در ایران نه اتحادیه بازیکنان داریم و نه باشگاهها.
خاتم اردکان کمبود بازیکن دارد
شــرایط خاتم اردکان خیلی خوب نیســت و با وجود تالشــی که
مســئوالن انجام دادند ،ما دچار کمبود بازیکن هســتیم .حداقل در
۲پســت بازیکن جدید میخواهیم؛ هم ســرعتیزن کم داریم و هم
یک بازیکن دریافت کننده .مســئوالن باشگاه هم میدانند و درپی
رفع این مشکالت هســتند .البته همین اتفاقات باعث شده تا توقع
آنها این نباشــد که حتماً مثل ســال قبل به فینال برسیم .من هم
هنگام عقد قرارداد گفتم حضــور در جمع ۴تیم برتر لیگ میتواند
نتیجه خوبی برای خاتم اردکان باشــد و اینطور نیست که بگوییم
ما قهرمان میشویم.
با بانک سرمایه در جهان کاری نکردیم؛ چه برسد به خاتم
جدا از لیگ برتر ما جام باشــگاههای جهان را هم در پیش داریم که
دیروز هم قرعه کشــی شــد .واقعاً وضعیت تیمهای دیگر با ما قابل
مقایسه نیست و آنها سرمایهگذاری بسیار زیادی میکنند .ما سال

معادله جدید کارلوس؛

سامان به جای کدام بازیکن؟
جام جهانــی  2018با جام جهانــی  2014یک
تفاوت عمده برای کارلوس کیروش داشــت .این
بار او دو تیم در یک ســطح داشــت تا جایی که
قبل از جام جهانی ســید جــال را خط زد و در
جام جهانی هم به گوچی بــازی نداد .به گزارش
ورزش ســه این نکتهای بود که کارلوس کیروش
پیش از شــروع جام جهانی هم بدان اشاره کرده
بود .او گفته بود یک تیم در زمین دارم و یک تیم
روی نیمکت .گاهی بــرای انتخاب نفرات در اردو
و گزینش ترکیب تیم ساعتها با همکارانم بحث
میکنیم و کار بهجایی میرسد که بهخاطر سردرد
مجبور میشوم قرص مصرف کنم.
یکی از بازیکنان شایســته حاضــر در اردوی تیم
ملی ســامان قدوس اســت .بازیکنی که برخی از
کارشناسان معتقد بودند در جام جهانی باید بیشتر
بازی میکرد ،هر چنــد کارلوس کیروش در هر
سه بازی بهعنوان بازیکن ذخیره به او میدان داد.
حکایت اینروزهای سامان با گذشته کمیمتفاوت
اســت .به اینخاطر که از فوتبال سوئد به فرانسه
آمده و بیشتر مورد نگاههاست.
گل او بــرای تیم آمیان در هفتهای که گذشــت
یکبــار دیگر این بازیکن ایرانی را به ســوژه یک
رسانههای فرانســوی تبدیل کرد .البته سامان در
تیم قبلیاش یعنی استرشوندس هم با
همین کیفیت بازی میکرد .بهطوریکه
در بازی این تیم با آرســنال در فوتبال
باشــگاهی اروپا آرســن ونگــر ،مربی
حریف لب به تحســین از بازیکن تیم
ملی گشود .اما همانطور که اشاره شد
فوتبال فرانسه بیشتر از فوتبال سوئد در
تیررس نگاههاســت و بر همین اساس
خیلیها میگویند سامان باید به ترکیب
ثابت تیم ملی راه پیدا کند.

قدوس که قدرت شــوتزنی فوقالعــادهای دارد
اگــر بخواهد در پســت 10بازی کنــد باید جای
مسعود شجاعی یا اشکان دژاگه را بگیرد .اگر قرار
به بازی این بازیکن در پســت وینگر چپ باشــد
ی یا وحید امیری باید
بازیکنی چون مهدی طارم 
روی نیمکت بنشــینند که هــر دو بازیکن خوب
و با کیفیتی هســتند .وینگر راســت ما علیرضا
جهانبخش است و در نوک هم ما سردار آزمون و
کریم انصاری فرد را خواهیم داشت.
فکــر کردن برای بازی دادن به ســامان ما را هم
دچار ســردرد میکند چه رسد به کیروش .همه
بازیکنانی که اکنون در ترکیب تیم ملی هســتند
بازیکنان با کیفیتی بهشــمار میروند .از ســویی
نشاندن سامان به روی نیمکت نه تنها احجاف در
حــق این بازیکن بلکه احجــاف در حق تیم ملی
اســت به اینخاطر که با بازی کردن سامان یک
تاکتیک به تاکتیکهای گلزنــی تیم ملی اضافه
میشود .شوت از راه دور.
کیروش باید ســاعتها بهجایی که میخواهد به
سامان بازی دهد فکر کند .همچنین بازیکنی که
قرار اســت با بازی کردن سامان روی نیمت تیم
ملی بنشیند .دراینصورت طبیعی است که دچار
سردرد شود.

قبل با تیم پرستاره بانک سرمایه به این رقابتها رفتیم و نتوانستیم
هیچ کاری انجام دهیم .خاتم اردکان که اگر بخواهیم صداقت داشته
باشیم ،از نظر مهرهای ضعیفتر است و کارش خیلی دشوار است .باید
ببینیم که مسئوالن تیم تصیم به اعزام تیم به این رقابتها میگیرند
یا خیر چون سال گذشته ما وقتی برگشتیم در لیگ هم کارمان تحت
تأثیر قرار گرفت و مصدوم هم دادیم.
دالر زودتر گران شده بود ،شاید لژیونر میشدم
امســال خیلی از بازیکنان ایرانی لژیونر شدند و به لیگهای اروپایی
رفتند .من هم اواخر اردیبهشــت ماه ۳ ،۲پیشنهاد جدی داشتم؛ اما
در آن مقطــع تصمیم گرفتم که در لیگ ایران بمانم .آن موقع هنوز
این اتفاقات رخ نداده بود و خبری از گرانی دالر نبود .به همین خاطر
تصمیم به رفتن نگرفتم .بعد از آن هم دیگر پیشنهادی به من نرسید
چــون تیمهای اروپایی خیلــی زود بازیکنان خود را جذب میکنند
و مثل تیمهای ایرانی نیســتند که دقیقه ۹۰بازیکن بگیرند .شــاید
اگر دالر زودتر گران شــده بود و شــرایط اآلن وجود داشت ،تصمیم
دیگری میگرفتم.
مگر من سوپرمن هستم؟
من بارها درباره شــرایطم و دالیل عدم حضورم در تیم ملی صحبت
کــردم .فع ً
ال که تمرکزم روی کار باشــگاهی اســت و هیچ تصمیم
جدیدی هم نگرفتم .خدا را شــکر بازیکنــان خوبی هم در تیم ملی
حضور دارند و امیدوارم که در همه مســابقات موفق باشند .مگر من
ســوپرمن هستم که بگویند چون شــهرام در تیم ملی نیست ،ایران
میبازد؟ شــاید اگر بودم ،میتوانستم برخی مواقع کمک کنم و حاال
هم که نیستم ،بازیکنان جوانتر حضور دارند.

مدیر دوشغله ورزشی با ۳کشته و هزار مشکل
در سفر توریستی آرژانتین!
رئیــس آکادمــی ملــی
المپیک این روزها به همراه
کاروان المپیکــی جوانان
ایران بــه آرژانتین ســفر
کرده اســت .رضا قراخانلو
رئیس اســبق کمیته ملی
المپیــک در حــال حاضر
بهعنوان رئیس پژوهشکده
تربیت بدنــی وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوری مشغول
بهکار اســت و این درحالی
اســت که ریاست آکادمی
ملی المپیک را هم یدک میکشــد .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،قراخانلو با وجود دو شغله
بودن و با وجود شرایط ارزی دشوار و هزینههای
باالی ســفر به آرژانتین ،عازم این کشــور شده
است.
چندی قبل در یک اتفاق نادر و البته تأســفبار
انفجاری در آکادمیملی المپیک رخ داد و 3تن
از کارگران حاضر در مجموعــه جان خود را از
دست دادند.
هنوز از شــوک این اتفاق خارج نشدیم که خبر
میرسد سیستمهای آب گرم این مجموعه دچار
مشکل اساسی اســت و با توجه به کاهش دما
در روزهای اخیر مشــکالتی را برای ورزشکاران
بهوجود آورده است.
ی ملــی المپیک ایــران بهجای
رئیــس آکادم 
پرداختن به این مشــکالت ،ایــن روزها بوینس
آیرس را میگــردد و بدون ایفای نقش ،ارزهای
دولتی را خرج میکند.
خانوادههای داغدار این 3گارگر هنوز تکلیفشان
روشــن نیست و داغشان تازهتر از آناست که ما
بتوانیــم درک کنیم اما آقای رئیس که اتفاقاً دو

شغله نیز تشریف دارند بهجای حل معضلهای
فــراوان در آکادمــیملــی المپیــک بهدنبال
گردشگری ورزشی در کنار کاروان ایران هستند.
صالحــی امیری رئیــس کمیته ملــی المپیک
قرار بود ظرف 3مــاه رئیس جدید آکادمیملی
المپیک را معرفی کند که هنوز این اتفاق نیفتاده
است.
قره خانلــو بهعنوان یک مدیر دوشــغله باید از
ســمت خود در یکی از ارگانهای وزارت علوم و
یا کمیته ملی المپیک کنار برود و هرچه زودتر
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تکلیف
او را روشن کند ،هر چند معتقدیم که یک حکم
مشــاوره هم میتواند آقایان را در این ســفرها
همراهی کند و نقش قانونمند به آن بدهد.
امیدواریم بعد از سفر بسیار مهم آقای قراخانلو!
تکلیف یکی از شــغلهای او مشــخص شــود،
افراد متخصــص و تحصیلکرده و مدیران جوان
و آکادمیک برای این پســت در ورزشکاران کم
نداریم اما متأسفانه صالحی امیری در این مورد
هــم خوب عمل نکرد تا یــک نمره منفی دیگر
در کارنامه کاری او در بخش غیرتخصصی ثبت
شود.

نورافکن :بازگشتم از شارلوا به ایران صحت ندارد
بازیکن تیم ملی امید ایران میگوید مســئوالن خوبی داریم که به
فکر هستند و باید کمک کنند تا موفق شویم .امید نورافکن درباره
شــرایط تیم امید ایران اظهار کرد :خدا را شکر تیم خوبی هستیم.
امیدوارم با بازیهای دوســتانه خوب بتوانیم آمادگی الزم را داشته
باشــیم .مسئوالن باید حمایت کنند تا بتوانیم بعد از چندسال مثل
تیم جوانان درخشش خوبی داشته باشیم و تیم ملی امید به المپیک
صعود کند .به هرحال چندســالی است که تمرین میکنیم و امید
داریم که باالخره به المپیک صعود کنیم ،امیدوارم این اتفاق بیفتد.
هدف تیم امید صعود به المپیک است و برای این اینکه بتوانیم بعد
از ســالها راهی المپیک شویم نیاز به امکانات و بازیهای دوستانه
خوبی است.

او درباره شرایطش در باشگاه شارلوا بلژیک گفت :به هر حال شرایط
تیم شرایط خوبی اســت .تصمیم گرفتم که در این باشگاه باشم و
تالش میکنم تا موفق شوم .به هرحال صحبتهایی که مطرح شد

بابت برگشــتم از این باشــگاه به ایران باید بگویم این خبر صحت
ندارد .اگر باشگاههای اروپایی بهدنبال بازگشت بازیکن به کشورش
هستند هیچوقت طوری برخورد نمیکنند که به بازیکن لطمه وارد
شود و سعی میکنند با تعامل شرایط خوبی را مهیا کنند .شارلوا تیم
بزرگی است و من آرزو داشتم که در اروپا باشم .اگر روزی باز هم به
گذشته برگردم همین تصمیم را میگیرم و به این تیم برمیگردم.
نورافکــن درباره امکانات تیم ملی بیان کرد :همانطور که میبینید
امکانات و شرایط زمین تیم ملی همین است که میبینید .مسئوالن
خوبی داریم که بهفکر هستند و باید کمک کنند تا موفق شویم .به
هر حال بازیکنان تیم از جوانیشان میگذرند برای تیم ملی و تمام
تالششان را میکنند تا تیم ملی موفق شود.

ورزش را زندگی کنیم
• هومن برزگر
متخصص رفتار حرکتی

آشنایی با دوچرخه ثابت سالنی
(اسپینینگ)

ورزش اســپینینگ همان رکاب زدن بر روی دوچرخه ثابت
است که بهشیوه جدید و بسیار پرطرفدار از ورزشهای کاردیو
اســت که یک حس متفاوت را برای شما ایجاد میکند .یک
ورزش هوازی اســت که موجب ایجاد احساســات مثبت در
بدن و انبساط روح میشــود .افرادی که به دوچرخهسواری
عالقــه دارند و بهعلت در دســترس نبودن فضای مناســب
نمیتواننــد در بیرون از منزل به دوچرخهســواری بپردازند
میتوانند به وسیله اسپینینگ این ورزش را تجربه کنند.
در حین انجام این تمرین میبایســت به موســیقی پرانرژی
و پر ضرب گوش بدهید تا رکاب زدن با ســرعت بیشــتری
انجام بشــود .گوش دادن به موســیقی میتواند سرعت را تا
دو برابــر افزایش بدهد .این ورزش عالوهبــر اینکه منجربه
چربیسوزی میشــود وضعیت قلبی -عروقی بدن و سیستم
تنفسی را بهبود میبخشــد .وقتی ورزشکار سعی میکند با
شــنیدن موسیقی حرکات خود را با ریتم آن هماهنگ کند،
ســرعت و مدت تمرین افزایش مییابــد؛ در نتیجه بدن به
مرحله چربیسوزی میرســد .مهمترین فایده موسیقی این
است که حواس ورزشکار را از خستگی تمرین پرت میکند؛
بنابراین گوش دادن به موســیقی در حال تمرین با دوچرخه
ثابــت یا تردمیل یک کار فانتزی نیســت ،بلکه یک ضرورت
محسوب میشــود .موزیک میتواند باعث شود فرد در حین
تمرین عضالت بیشــتری را بــه کار بگیرد .بر روی دوچرخه
اســپینینگ نباید مدام بنشینید؛ گاهی اسیتاده رکاب بزنید،
گاهی باال تنه خود را خم و صاف کنید تا ماهیچههای شکم
نیز درگیر بشــوند؛ گاهی نیز میتوانیــد بهصورت معکوس
رکاب بزنید.
این ورزش موجب شــادابی و نشاط شده و استرس را از بین
میبرد؛ به همین علت اگر روز خوبی نداشــتید پس از گرم
کردن بدن ،چشمان خود را ببندید و با مقاومت کم دستگاه
و ســرعت زیاد رکاب بزنید و بگذاریــد انرژیهای منفی از
بدنتان خارج شــده و ذهنتان رها بشــود .ورزش اسپینینگ
موجب ساخت قدرت ذهن میشود.
ایــن تمرین ،یک تمرین بدون برخورد محســوب میشــود
و بســیار کم خطر اســت؛ زیرا در حین آن پدالها همواره
از مفاصل و عضالت پشــتیبانی میکننــد و کف پا هرگز از
سطح پدال جدا نمیشود و با زمین برخورد نمیکند .در این
تمریــن بدن همه وزن خود را متحمل نمیشــود و احتمال
آسیبدیدگی ورزشی به صفر میرسد.
فواید اسپینینگ
سوزاندن کالری :هر کالس اسپینینگ بهطور متوسط موجب
ســوزاندن  ۵۰۰الی 700کالری میشــود .در صورتی که در
مراحل چالشبرانگیز سایر رشتههای ورزش هوازی در مدت
زمان کوتاه کالری بیشتری در سطوح باالتر نمیسوزانید.
بهبود ســامت سیستم قلبی-عروقی :اســپینینگ میتواند
بهعنوان یک ورزش هوازی (ایروبیک) انجام شــود .چون در
اســپینینگ انرژی را از ذخایر بدن میکشــد و باعث ایجاد
یک اســتقامت عضالنی در دوره زمانی مدید میشود .با این
حال شــامل تمام مزیتهای ورزشهای هوازی (کاردیو) نیز
میشود.
تجربه گــذر زمان :در کالسهــای اســپینینگ (دوچرخه
ثابــت) مراحل و چالشها بهطور مــداوم تغییر میکند و در
هر مرحله چیز جدیدی تجربه میشــود ،همچنین استفاده
از تکنیکهای زبانی و تجســمی توســط مربیان اسپینینگ
میتوانند به شــکل مثبت ذهن ورزشــکاران را درگیر نماید
که گذشت زمان را احساس نکنند.
از یک ورزش کمخطر به شکل مؤثر لذت میبرید :در اطراف
خود دوستان زیادی داریم که همیشه از تردمیل و الپتیکال
دوری میکننــد فقط بهخاطــر اینکه به پا و زانوهایشــان
آســیب میزند .اما اســپینینگ(دوچرخه ثابت) فشــار را از
روی پا و زانوها بر میدارد؛ و شــما قادر هستید که با شدت
ورزش کنید ،در حالیکه آســیبی به پا و زانوی شــما وارد
نشــود .همچنین دوچرخه ثابت بهترین گزینه برای کسانی
اســت که به دلیل بیماری ورم مفاصل قادر به اســتفاده از
تردمیل(دوثابت) و الپتیکال (اسکی فضایی) نیستند.
دســتیابی به پاهایی خوش فرم :زمان زیادی طول نمیکشد
که یک دوچرخه ســوار اســپینینگ ،کاهش وزن خود را به
رخ بکشــد؛ اما فایده مهم دیگری در اســپینینگ (دوچرخه
ثابت) وجود دارد این اســت که در دوچرخه ثابت شــما از
گــروه بزرگی از ماهیچههای پای خود اســتفاده میکنید و
زمان زیادی نمیگذرد که ماهیچه ران ،عضالت پشــت ران
و ماهیچه ساق پا شــروع به شکل گرفتن میکنند۳ .جلسه
اســپینینگ یا حتی ورزش با دوچرخه ثابت در خانه ،تفاوت
چشــمگیری را در ظاهر و زیبایی پاهای شما ایجاد میکند.
یک تمرین عالی برای ماهیچههای شکم :عالوه بر عضالت پا،
عضالت شــکم نیز در گیر میشوند .همانطور که میرانید و
پدال میزنید ،بر خالف دوچرخه سوار در جاده ،ریتم باالی
بدنتان به شما کمک میکند که حرکات پا بر روی یک ریتم
باشــد و زمانی که در حالت ایستاده یا نشسته حالت بدن را
در حین پــدال زدن تغییر میدهید ،بر ماهیچههای شــکم
تأثیر بهســزایی دارد و تکنیک افزایــش ریتم به این هدف
کمک بسیار میکند .در قسمت ناحیه شکم ممکن است که
نتیجه فوری حاصل شــود ،اما با گذشت زمان شما احساس
تغییر را در شــکل و فرم اندام خود حتی در قســمت شکم
احساس خواهید کرد.
یک دوچرخهســواری تفریحی با دیگران :صرفنظر از سطح
تناســب اندام خود ،راندن با دوچرخه ثابت همه را در کنار
هم قــرار میدهد و همگی در کنار هم در ســطوح مختلف
سخت در تالش خواهند بود .نکته شگفتانگیز این است که
چگونه از انرژی سایر دوچرخهسواران تغذیه میشوید وقتی
که خســتگی به شــما رو میآورد .دوچرخه سواری گروهی
این فرصت را به شــما میدهد که در حین ورزش یکدیگر را
تشویق کنید .میتوانید الهام بخش کسانی باشید که از شما
عقبتر هســتند و قویترها به شما کمک میکنند تا مراحل
خود را پشت سر بگذارید.

