درآمدزایی به کمک توپ و خالقیت!

توگو با یکی از مربیان جوان «فوتبال نمایشی» درباره این رشته که این روزها از یک هنر تبدیل به یک شغل پردرآمد و جذاب شده است
گف 

سه شنبه
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نسیم سهیلی | روزنامهنگار
در گذشته کمتر کسی احتمال میداد که
روزی حرکات نمایشی با توپ فارغ از ورزش
یک شغل
پرطرفدار فوتبال ،خودش رشتهای جداگانه
شود و مشتاقان و طرفداران زیادی را به سمت
خود جلب کند .حتی باالتر از آن ،برای عدهای به عنوان یک شغل به
گزینهای قابل تامل تبدیل شود .امروز دیگر توپ را برای ساعاتی معلق روی
هوا نگه داشتن ،حرکات خالقانه و گاه خارقالعاده با توپ و نمایشهای هیجان
انگیز ،جایش را بین عاشقان این ورزش باز کرده و فوتبال نمایشی به عنوان
رشتهای نوپا اما جدی در حال رشد است .این رشته جذاب ورزشی در ایران
نیز مانند سایر نقاط جهان طرفداران خاص خود را دارد و با اینکه جدید است
اما رشد چشمگیری داشته و هر روز بر دایره طرفدارانش افزوده میشود.
در این شماره از زندگیسالم با «آرتین رحیمی» ،یکی از مربیان جوان و
کارآموخته این رشته ورزشی گفتوگویی داشتهایم که برای ورزشکاران و
ورزش دوستان به ویژه اهالی فوتبال خواندنی است .آرتین 30 ،ساله ،دارای
مدرک کارشناسی و مربی ورزش فریاستایل است 16 .سال است که رشته
فوتبال نمایشی را دنبال میکند و به جز مربیگری ،در زمینه تبلیغات برای
برندهای معروف ورزشی نیز فعالیت دارد .او در کنار این فعالیتها ،محتوای
فوتبال نمایشی تولید میکند و در شبکههای مجازی به صورت ویدئوها
و مطالب آموزشی در اختیار عالقهمندان قرار میدهد .رحیمی مدرک
بینالمللی مربیگری فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد ،بازیکن
سابق تیمملی «سپک تاکارا» بوده و نایب قهرمان مسابقات آسیایی این
رشته در سال  2016در کشور میانمار شده است .وی بنیان گذار گروه
«زانکو» ،بزرگترین گروه ورزشهای خیابانی و نمایشی در خاورمیانه
است که  9سال از فعالیت آن میگذرد .اگر می خواهید با این رشته جالب
که درآمد زیادی هم دارد بیشتر آشنا شوید گفت و گوی ما را بخوانید:

بااسکناین کیوآرکدها
میتوانیدویدئوهاییازحرکات
جالب«رحیمی»باتوپراببینید.

فوتبالنمایشی ترکیبی از فوتبال ،بسکتبال و ژیمناستیک است
پیدا کردن تعریف دقیقی از «فوتبال نمایشی» کار آسانی
نیست .آرتین رحیمی دربــاره تعریف این رشته میگوید:
«به حرکات فردی و نمایشی با توپ ،فوتبال نمایشی گفته
میشودکهترکیبیازچندینرشتهازجملهفوتبالوبسکتبال
است و حتی حرکات آکروبات آن از ورزش ژیمناستیک گرفته
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شده است .اما ترکیب همه آنها بر پایه فوتبال است و این
رشته از دل فوتبال متولد شده است ،رشتهای هیجان انگیز
که عالوه بر ورزش ،هنر هم هست چون چاشنی نمایشی
دارد .در ضمن ،غیرقابل پیشبینی است زیرا برخی حرکات
را خود فرد و گاهی در لحظه ابداع میکند».

«فری استایلر» اسم بازیکنان ورزش «فری استایل» است .آرتین
با این مقدمه ادامه میدهدِ « :فری یعنی آزاد و همانطور که از نام
آن پیداست این ورزش چه از لحاظ جنسیت ،پوشش بازیکن ،نوع
حرکات و چه از لحاظ سنی محدودیتی ندارد .برخی این رشته را
با فوتبال خیابانی اشتباه میگیرند .در کنارش رشته روپایی هم
داریمکهشبیهبهاینرشتهاستاماهیجانوهنرخاصینداردیعنی
محدودبهچندتکنیکاست،روپاییبیشتراستقامتیاست.امااین
سهرشتهکامالباهممتفاوتاند.رشتهفوتبالنمایشیباخودفوتبال
همتفاوتهایبسیاریدارد.اینورزشمعموالبهسهصورتدیده
میشود .بخش مسابقات که قوانین خاص خودش را دارد .بخش
دیگر،اجرایاتبلیغبرایبرندهاستکهباموزیکتلفیقمیشود
و حرکات آن درجــه سختی پایینتری از بخش مسابقات
دارد اما برای مخاطب هیجان انگیز است .بخش دیگر نیز
مربیگری است که به عالقهمندان آموزش می دهند .البته
برایمربیگریبایدتجربهبخشهایقبلیراداشتهباشید».

رحیمی که سابقه حضور در مسابقات جامجهانی
فوتبالنمایشیدرجمهوریچکرادارد،میافزاید:
«اولین سری مسابقات این رشته را در سال 2006
کمپانی بزرگی برگزار کرد و بعد از آن در ایران
نیز مسابقاتی برگزار شد .تقریبا همان زمان بود
که من متوجه شــدم اســم ایــن رشته چیست ،چه
ساختاری دارد و به صورت حرفهای هم میتوان آن
را دنبال کرد .در ضمن و در اوایل ،مسابقات رشته
فوتبال نمایشی تنها یک آیتم خاص داشــت ولی
هم اکنون آیتمهای مسابقات بیشتر شده است.
این رشته ،مسابقات آسیایی و جهانی دارد و هر
فردی با هر سطحی میتواند در آن شرکت کند.
از معروفترین مسابقات ایــن رشته میتوانم به
مسابقات«سوپربال»اشارهکنمکهدرجمهوریچک
پایهگذاری شده است .این مسابقه در چند روز و
چندین آیتم مختلف برگزار میشود که من یک
سال در این مسابقات شرکت کردم و سطح بسیار
باالییداشت.خاطرهایکهازحضوردراینمسابقه
بینالمللی دارم ،برمیگردد به حسی که بین
ورزشکاران برقرار بود و جو صمیمی مسابقات .بین
تمامفریاستایلرهایمعروف،کسیادعایینداردو
همهبهقولمعروفخاکیاند!خیلیازآنهایی
کهدرذهنمنقهرمانبودندوکارهایشانرا
از طریق اینترنت پیگیری میکردم و روزی
طرفدارشان بــودم ،در همین مسابقات
مالقاتکردموامروزجزودوستانمهستند».

تا  14سالگی حتی اسم این رشته را
هم نشنیده بودم!
رحیمی ،عاشق بارسلوناست و با این
ورزش از طریق دیدن ویدئوهای نمایشی
وتبلیغاتیبازیکنانمعروفدنیادراینترنت
آشنا شده است .او که از  14سالگی این رشته
را شروع کــرده ،میگوید« :جزو اولینها بودم که
وارداینورزششدمودرکنارفوتبالآنراانجاممیدادم.حتی
اسمش را هم نمیدانستم! فقط ویدئوهای تبلیغاتی از اینترنت
دانلود میکردم و میدیدم چون واقعا به این کارهای نمایشی عالقه
داشتمامادربارهخودرشتهچیزینمیدانستم!حرکاترونالدینیودرویدئوکلیپنایکاولین
عاملی بود که من را تشویق کرد به این حرفه وارد شوم .البته آن زمان آموزش رسمی و مدرسه
آموزشیهمنبود.منهمچونشیوهاشرانمیدانستم،خودمبادیدنچندبارهویدئوهاتکنیک
را کشف میکردم اما االن در یک جلسه ،همه آنها را به شاگردانم آموزش میدهم .اوایل از
خودمویدئومیگرفتموکسیباورنمیکردکهمنایرانیهستمودرایران،اینحرکاتراانجام
میدهمیعنیکسیاینورزشرانمیشناخت.اماامروزدیگرکالسهایفوتبالنمایشیچه
عمومیوچهتخصصیوجودداردوهمهیکآشناییحداقلیبااینرشتهدارند».

شاید دوست داشته باشید که بدانید چند نفر در ایران در
این رشته فعالیت میکنند؟ رحیمی در این باره میگوید:
«هم اکنون رسانهها کمک زیادی برای شناخت این رشته
به عموم مردم به خصوص ورزش دوستان کردند .بین 400
تا 500نفر به طور غیر حرفهای در این رشته فعال هستند و
االن در ایران باالی  100نفر هستند که فریاستایل ها رابه
صورت حرفهای دنبال میکنند و هر روز این جامعه بزرگتر
میشود ،هرچند کند و ال کپشتی! باید پذیرفت که این
رشته در دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و فردی که
امسال قهرمان جهان میشود ،شاید سال بعد جزو 16
نفر اول هم نباشد! چون رقابت تنگاتنگ است و حرکات
و ترکیبات جدید میآید و پیشرفت این ورزش در کل دنیا
خیره کننده است .البته ما در ایران استعدادهای زیادی
داریم اما مسابقات کم است و پیشرفت در ایران نسبت به
جهان کندتر اتفاق میافتد .ایرانیهایی هستند در سطح
باال و در حد جهانی اما از تعداد انگشتان دست کمترند و

البته نسبت به بهترینهای دنیا فاصله دارند و دلیلش این
است که در کشورهای دیگر مسابقات زیاد برگزار میشود
و مسابقه است که یک رشته را زنده نگه م ـیدارد .به هر
حال پیشرفت فری استایلرها در ایران الکپشتی است اما
استعداد زیاد داریم».

معیار خوب بودن در این رشته ،رنکینگ نیست
به نظر این مربی فوتبال نمایشی ،معیار سنجش خوب بودن در این ورزش ،رنکینگ نیست.
وی میگوید«:نسبت به مقامهای کسب شده در مسابقات ،تعداد طرفدارها در بخش اجرا یا
شاگردهاییکهیکمربیتربیتکرده،معیاربهتریبرایخوببودنیکفرددراینرشتهاست».

بهترینهایورزشفریاستایلازکشورهایاروپایی
هستند زیرا مسابقات و حامیان مالی در این کشورها
بیشترند ،رحیمی با این مقدمه میافزاید« :البته در
بخش مسابقات ،دو کشور نروژ و برزیل حرف اول
دنیا را میزنند و در بخش تبلیغاتی ،فرانسه بهترین
است.قهرمانآخرینسریمسابقاتجهانیفوتبال
نمایشی ،ریکاردینیو از کشور برزیل بود و چند سالی
هم به طور متوالی دو بــرادر از کشور نــروژ جایگاه
قهرمانیراتصاحبکردهبودند».

سایه کوتاه حمایتها
رحیمی دربــاره حمایت کنندههای رشته فوتبال
نمایشی در کشورمان بیان میکند« :در اوایــل
حامیان مالی داخلی حمایت میکردند و حمایت
کننده خارجی هم داشتیم امــا به دلیل شرایط
اقتصادیایرانوتحریمها،شرکتهایخارجیدیگر
نتوانستند حمایت کنند و این روزها حمایتهای
داخلی نیز کمتر شده و با این شرایط ،آینده خوبی
برای این رشته نمیبینم».

فعاالناینرشتهتاماهی 20میلیونتومان
درآمددارند
رحیمی درباره اینکه آیا این رشته ورزشی مانند فوتبال پول ساز است یا نه؟
میگوید« :به هرچیز عشق داشته باشید در آن موفق میشوید .زمانی که به
موفقیت رسیدید ،پول نیز به سمتتان میآید .در قدیم به ما میگفتند که
فوتبال نون و آب نمیشود چه برسد به فوتبالنمایشی! اما حاال میبینیم
که هم نون میشود و هم آب! اگر در این رشته اصولی کار شود ،درآمدزا خواهد بود و میتوان آن را به عنوان شغل اصلی انتخاب
کرد .خود من هم قبال به عنوان شغل به آن نگاه نمیکردم در حالی که از آن درآمد داشتم .اگر کسی با عشق ادامه دهد ،حتما شغل پردرآمدی برایش خواهد بود .کسانی که به صورت
حرفهای در این ورزش کار میکنند ،درآمدهای متغیری دارند اما همین افراد در ایران تا ماهی  20میلیون تومان درآمد دارند به باال و این درآمد به تواناییها و شرایط آن افراد بستگی
دارد .این روزها ،درآمد من نیز کال از همین راه است و شغل اصلیام این است ،از کالسهای آموزشی و مربیگری بگیرید تا تبلیغات برای برندها و سازمانها».

ورود به این رشته بسیار
کم هزینه است
اگر شما هم عالقهمند به فعالیت در این رشته هستید ،باید قبل از گرفتن
تصمیم نهایی برای ورود به فوتبال نمایشی ،چند نکته را بدانید که رحیمی
به آنها اشاره میکند« :این رشته بسیار کم هزینه است و وسیله خاص آن
برای شروع ،تنها یک توپ فوتبال معمولی است .وقتی فرد کمی به
سطح حرفهای رسید ،میتواند توپ حرفهای نیز تهیه کند اما برای
شروع ،الزم نیست.
هزینه شرکت در کالسهای آموزشی هم متغیر است اما در کالسهای
عمومی تقریبا ماهانه  200هزارتومان است و در کالسهای آموزش خصوصی
کهالبتهتضمینیاست،ماهانهیکمیلیونتومانشهریهدریافتمیشود.یکنکتهمهم
دیگر اینکه بر خالف تصور عموم مردم ،پیش نیاز این رشته اصال فوتبال نیست و کسانی هستند که بدون
اینکه از فوتبال چیزی بدانند ،وارد آن و موفق شدهاند.
این رشته تمرکز باالیی میخواهد و تسلط روی توپ را افزایش میدهد .البته مکمل خوبی برای فوتبال
است .ورزشکاران این رشته ،هنرنماییهایی میکنند که افراد دیگر نمیتوانند آن را انجام دهند ،در نتیجه
اعتماد به نفس را باال میبرد .فریاستایل چون ورزشی هوازی و غیر هوازی است ،چربی سوزی باالیی
دارد و به تناسب اندام هم کمک میکند».

عکس گرفته شده در مسکو

این رشته را با روپایی و فوتبال
خیابانی اشتباه نگیرید

فریاستایلرهایمعروفدر
اینرشتهادعاییندارند

حرکت الکپشتی فریاستایلرهای ایرانی!

بهترینهای این رشته
برزیلی و نروژی هستند

