કોરોના વાયરસની મારામારીને કારણે રમતગમત ક્ષેત્રે થનારી અસરો-એક તટસ્થ વવશ્લેષણ :
ડૉ. જવતનકુ માર હરજીવનવદાસ સોની
શારીરરક વશક્ષણ વનયામક
સૌરાષ્ટ્ર યવુ નવવસિટી રાજકોટ.

કોરોના વાઇરસની આ વૈવિક મહામારીને કારણે અનેક રમતના ક્ષેત્રે એવા છે કે જેના પર
ુ રાતમાાં એક લાખ લોકો બેસી શકે તેવી અદ્યતન સવુ વધાવાળાં રિકેટ સ્ટે રડયમ
સીધી અસર થશે. ગજ
બનાવય ાંુ તેવા વવિમાાં અનેક રિકેટ અને અન્ય રમતો ના સ્ટે રડયમ છે .

વવવવધ રમતો ના

સ્ટેરડયમમાાં હજારો લાખો લોકો પોતાના શ્રેષ્ટ્ઠ ખેલાડીઓની રમત ને નજરે જોવા માટે સ્ટે રડયમમાાં
આવવનો આગ્રહ રાખતાાં હોય છે અને રમતનો આનાંદ માણતા હોય છે કોરોના ની મહામારી ને
કારણે નવા સાંજોગો ઊભા થયા છે તે જોતા સોવશયલ રડસ્ટનવસિંગ દો ગજ ન ાંુ અંતર “do gaj
ki duri” અવનવાયય બની છે
આવથિક પાયમાલીની પરરસ્સ્થવતમાાં સપડાયેલ સાંપ ૂણય વવિ રમતગમતના વવકાસ માટે
ુ હોઇ શકે. સાાંપ્રત પરરસ્સ્થવતમાાં
કેટલ ાં ુ બજેટ ફાળવાશે તેની પર મોટો પ્રશ્નાથય લોકોમાાં પ્રસ્તત
જાપાનમાાં યોજાનાર આગામી ઓલલસ્પપક રોક લગાવવામાાં આવી છે કારણકે કોરોના વાયરસને
કારણે ઊભી થયેલી સ્સ્થવત અને અનેક લોકોના મત્ૃ ય ુ પામે તથા સાંિમણથી ઉભી થનારી ભયાવહ
સ્સ્થવતને કારણે "જીવન પહેલા" life First તે સ ૂત્ર મહત્વન ાંુ બને છે . ત્યારે રમતગમતના ક્ષેત્રે
પરરમાણો બદલાય તો નવાઈ નહી. પ્રેક્ષકોએ લાઈવ મીરડયા કવરે જથી જ રમતનો આનાંદ લેવો
તેવી તમામ વયવસ્થાઓ હવે અવનવાયય થશે.
Espn પર ઉપલબ્ધ મારહતી પ્રમાણે અનેક રમતો જેવી કે એથ્લેટીક્સ, ફૂટબોલ, ચેસ,
બેડવમન્ટન, ટે વનસ, રિકેટ, વૉલીબોલ, બોસ્ક્સિંગ, શ ૂરટિંગ, રે સવોરકિંગ, ટેબલ ટે વનસ, કુ સ્તી, વેઇટ
લીફટીંગ, અને સ્કવોસ જેવી અનેક રમતોની સ્પધાય ઉપર રોક લગાવવામાાં આવેલ છે . એક બાજુ
દે શમાાં lockdown ની સ્સ્થવત છે . અનેક લોકો પોતાના ઘરોમાાં બાંધ છે અને વનષ્ક્ષ્ટ્િય જીવન
જીવવા મજબ ૂત બને છે આ સાંજોગોમાાં બેઠા જીવનને કારણે શારીરરક અક્ષમતા ઘર કરી ન જાય
ુ ા હવાલે
રોગપ્રવતકારકક્ષમતા ઓછી થાય તેવા સાંજોગોમાાં લોકો વધ ુ સાંિવમત થાય અને મત્ૃ યન
થાય. કોરોના જેવી મહામારીને માત આપી શકાય અને lockdown દરવમયાન લાાંબો સમય
ઘરની અંદર પસાર કરનાર વયસ્ક્તઓના શારીરરક સ્વાસ્થ્ય, માનવસક સ્વાસ્થ્ય અને ગત્યાત્મક
કુ શળતાઓ યોગ્ય રીતે રહે તે માટે ઘરમાાં રહીને વવવવધ પ્રકારની કસરતો, યોગ અભ્યાસ, એરોબીક
કસરત, ફ્રી હેન્ડ રફટનેસ એક્સરસાઇઝ વવગે રે ના માધ્યમથી પોતાના શરીર સૌષ્ટ્ઠવ અને જાળવી

રાખવા માટે સરકાર અને રમત ક્ષેત્રના તજજ્ઞો એ અનેક સ ૂચનો કયાય છે અને માગય દવશિકા બહાર
પાડી છે . રમત ક્ષેત્રના વવકાસમાાં જોડાયેલ અનેક સાંસ્થાઓ અનેક કુ શળ તજજ્ઞો, ખેલાડીઓ,
રાહબરો અને રમત વૈજ્ઞાવનકો રમતગમતના ક્ષેત્રે ભવવષ્ટ્યમાાં આવનાર બદલાવની જોતા ગહન
લચિંતનમાાં પડયા છે . હવે રમત-ગમતના ક્ષેત્રની વવવવધ સ્પધાય ઓમાાં એલલજજલબલીટી િાઈટે રરયામાાં
વધારાનો િાઈટે રરયા મેરડકલ સરટિરફકેટ પણ જોડાશે. જે ખેલાડી ઓ શારીરરક અને ગત્યાત્મક
કુ શળતા ધરાવતા હોય પણ કોઈપણ રોગથી સાંિવમત હોય તો તેને ભાગ લેવા માટે પ્રશ્નો ઊભા
થશે. સાંિમણ ધરાવતા લોકોને રમતગમતની પ્રવ ૃવતઓ ખાસ કરીને તરણની પ્રવ ૃવિઓ, તમામ
એક્વેરટક sports, પસયનલ કોન્ટે ક્ટ સ્પોર્ટય સ

જેવાકે જુડો, રે સલલિંગ, કરાટે , taekwondo,

બોસ્ક્સિંગ જેવી રમતોમાાં વવશેષ કાળજી રાખવાની જરૂરત પડશે કારણકે પ્રત્યેક સમયે ખેલાડીએ
એકબીજાના વયસ્ક્તગત સાંપકય માાં જ રહેવ ાંુ પડે છે અને ફરજજયાત પણે એકબીજાને સ્પશય કરવો
પડતો હોય છે અથવા એકબીજાએ ઉપયોગ કરે લા રમત-ગમતના ઉપકરણોના સાંપકય માાં આવવ ાંુ
પડત ાંુ હોય છે . આ સાંજોગોમાાં સાંિમણની શક્યતા વધે છે . તદુપરાાંત તેની સાથે આવેલ સાથી
ખેલાડીઓ અને પ્રેક્ષકો જો મોટી માત્રમાાં એકઠા થતાાં હોય તેવા સાંજોગોમાાં સાંિમણની શક્યતા
વધ ુ જણાય છે .

રમત-ગમત ક્ષેત્રને વવવવધ સ્પધાય ઓના

લક્ષણો યોગ્યતાઓ અને ગત્યાત્મક

માધ્યમથી વયસ્ક્તની ઓળખ, છુપા

કુ શળતાઓ, શારીરરક કુ શળતાઓ, ગત્યાત્મક કૌશલ્ય,

મનોશારીરરક ક્ષમતાઓ ની વચ્ચે પરસ્પર સ્પધાય ન ાંુ પ્રાવધાન છે . જેનો અંવતમ હેત ાંુ રમતગમત
પ્રવ ૃવિઓના માધ્યમથી શરીર સૌષ્ટ્ઠવની પ્રાપ્તત અને રમત-ગમતમાાં જીત મેળવવા મનો
ગત્યાત્મક અને સાાંવેલગક ક્ષમતા મેળવવાનો છે .
રમતગમતન ાંુ ધાંધાધારી સ્વરૂપમાાં અનેક બદલાવોની સાંભાવનાઓને નકારી શકાય તેમ નથી.
સ્ટેરડયમમાાં રૂબરૂ આવનારની જગ્યાએ ટીવી / ઇલેક્રોવનક મીરડયાનો લબઝનેશ નવો આકાર લેશ.ે
પસયનલ રેનર, કોચ, રમતવીર અને પ્રેક્ષકોએ ઈલેક્રીકલ ઉપકરણોનો વધ ુ અને કાયયદક્ષતાપ ૂવયક
ઉપયોગ અને જ્ઞાનથી સમધ્ૃ ધ થવ ાંુ પડશે. ટીચર અને અધ્યાપક અને અધ્યેતા બાંનેએ નવી
પ્રલાણીનો ઉપયોગ કરવો પડશે. Tele sports training / sports coaching માટે નવી ટે કનોલોજી
વવકસાવવી પડશે અને તેનાથી અવગત પણ થવ ાંુ પડશે. નવી પેઢીએ નવા ઊભરતાાં ક્ષેત્રો પર
ધ્યાન આપવ ાંુ પડશે અને સજ્જ પણ થવ ાંુ પડશે. નવી સ્પોર્ટય સ લબઝનેસ શૈલી વવકસાવવી અવનવાયય
બનશે. નવી દુવનયા નવી લક્ષવતજો સાથે અનકુ લ
ૂ ન સાધવ ાંુ પડકાર રૂપ બનશે પણ તેને માટે તૈયાર
રહેવ ાંુ પડશે. આફતને અવસરમાાં બદલવાની પળ છે . આઉટ ઓફ ધ બોક્સ લચિંતન કરવ ાંુ જરૂરી
જણાય છે . પરરસ્સ્થવત સામે પરવશ થવાની જગ્યાએ સક્ષમતાથી ઊભા થવ ાંુ એજ ઉપાય છે .
રમતગમતના નામે મબલખ કમાણી પર હવે અનેક ક્ષેત્રે રોક લાગવાની સાંભાવના ઊભી થશે.
મોટા સ્ટેરડયમ જગ્યાએ નાના ઓછા પ્રેક્ષકોની ક્ષમતા ધરાવતા મેદાનો બનશે. પરત ાંુ તે લાઈવ

કવરે જ માટે તમામ સવુ વધા ધરાવતા હશે. વપ્રન્ટ મીડીયા કરતાાં ઇલેક્રોવનક અને ટીવી, મીરડયા
અને મોબાઈલ ટેકનોલોજી, થ્રી ડી. લાઈવ અને વર્ય
ય ુ લ રરયાલલટીની ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ
વધશે. E Sports તરફ ઝોક વધશે, વર્ય
ય ુ લ કોલચિંગ, ઓનલાઇન કોલચિંગનો રે ન્્સ વધશે. વવિમાાં
કોઈ પણ ખ ૂણે ટોપ કોચ પેઇડ લાઈવ રે વનિંગ કે પેઇડ ઓનલાઇન વર્અ
ય ુ લ સ્રીવમિંગથી મ ૂવમેન્ટ
ુ ન અને રેવનિંગ રટતસ, આપશે. એક બારી બાંધ થશે તો બીજી ખલ
ુ શે.
અનાલલસીસ કરી સલાહ-સચ
ુ કોલચિંગ પ્રો. જેવા સોફ્ટવેરનો મહતમ ઉપયોગ ન કરી શકે તેવા શારીરરક વશક્ષણના
વવઝયલ
અધ્યાપકો કામકાજ વવહીન અથવા લબન અસરકારક પરુ વાર થશે. કોચ અને રે ઈનરો તથા
શારીરરક વશક્ષણના અધ્યાપકોને ટાયર કરતી સાંસ્થાઓ એ પોતાનો અભ્યાસિમ બદલવો પડશે.
કાગળ પરની પરીક્ષાઓ હવે કૌશલ્યોના અને કુ શળતાના મ ૂલ્યાાંકન તરફનો ઝોક વધશે.
ઓનલાઇન લાઈવ કોષયવકય , E-learning and teachingની બોલબાલા વધશે. Sports Coaching
Visual ઇ-લવનિંગ કોન્ટે ન્ટ ડેવલોપરની જરૂરીયાત વધશે. Face to Face learning / Chok and
Talk ચોક એંડ ટોકની જગ્યા (self-instructional learning materials) સ્વ અધ્યયન સાંપટુ (સેલ્ફ
લનીગ) નો જમાનો આવશે.
ુ ી રમત ના
હવે ભવવષ્ટ્યમાાં આ પ્રકારની મહામારી અને સાંિમણ નરહવત ન થાય ત્યાાં સધ
વનયમો અને તેન ાંુ સ્વરૂપ, સ્પધાયની પ્રરિયા, મ ૂલ્યાાંકન પ્રણાલી, મ ૂલ્યાાંકન પ્રરિયા ન ાંુ સ્વરૂપ,
સામાજજક સ્વીકૃવત ન ાંુ સ્વરૂપ પણ બદલાશે. આ અંગે ના ઉપલબ્ધ વવવવધ રે પોર્ટય સ, સ ૂચનો અને
માગયદવશિકાઓને ધ્યાને લઈએ.
ઉપરોક્ત વવગતો જોતાાં ભારતભાગ્ય વવધાતા તરીકે ઊભરી આવેલા આપના વડાપ્રધાન હવે
ફક્ત ભારતન ાંુ નેત ૃત્વ નરહ પરાં ત ુ હવે વૈવિક સ્તરે નેત ૃત્વ પ્રદાન કરી રહ્ાાં છે . ભારત કોરોના
આવતા પહેલા જાણે પ્રત્યેક દે શવાસીની લચિંતા હોય તે રીતે અગમચેતીના પગલાાં સ્વરૂપે
રમતગમતના વવવવધ કાયયિમો ને પ્રાધાન્ય આપવાનો સાંકલ્પ અને વવચાર પ્રજા સમક્ષ મ ૂક્યો,
વવિની લચિંતા હોય તેવી રીતે આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ રદનનો પ્રસ્તાવ મ ૂક્યો જે સમગ્ર વવિએ
સ્વીકાયો અને “રફટ ઈષ્ક્ન્ડયા” કાયયિમ પ્રજા સમક્ષ મ ૂક્યો. જેમાાં પ્રત્યેક નાગરરકને વવવવધ પ્રકારની
કસરતો જેમકે હળવી કસરતો, વોરકિંગ, જોલગિંગ, સ્સ્વવમિંગ, સાયકલલિંગ, યોગ, રફ્ર હેન્ડ કસરતો
વવગે રે જેવી અનેક પ્રકારની કસરતો કરવા અને પોતાની તાંદુરસ્તીની માવજત કરવા એક મોટા
ુ મેન્ટ જાહેર રહતમાાં ચલાવી. અનેક લોકોએ આ મવ
ુ મેન્ટનો લાભ લઈ. જાણે
પાયે એક પબ્બ્લક મવ
ભારત પર આવનારી આવી મહામારીને અગમચેતીના પગલાાં સ્વરૂપે જ્ઞાન મળય ાંુ હોય અને
અગાઉથી પ્રજાને સક્ષમ કરવા તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી. મનો-શારીરરક ક્ષમતા મેળવવા માટે
કસરતો અને સિીય જીવનશૈલી વવષે પ્રજા સાથે અનેકવાર સાંવાદ કરી ભારપ ૂવયક પ્રત્યેક
નાગરરકને જાગ્રત કરવાના સાવનષ્ટ્ઠ પ્રયત્નો કયાય . ભારતના સપ ૂતને વૈવિક સમથયન મળી રહ્ાં ુ છે
તે આપના સૌને માટે ગૌરવનો વવષય છે .

