کشتی

اکبر فیض

اشک ها ولبخندها درانتخابی تیم های ملی کشتی آزادوفرنگی

اقتدار حسن یزدانی وشایستگی پرویز هادی ستودنی بود

رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی
آزادوفرنگی درحالی به پایان رسید که شاهد حوادث تلخ وشیرین
بودیم .شیرینی این رقابت ها بحث فرایند تیم های ملی بود که
تمامی نفرات به جز چندکشتی گیر با مبارزه درصف مدعیان
قرارگرفتندودیگر کشتی گیری به اعتبارمدال های سال قبل خوداز
منزل به مسابقات جهانی یا آسیایی اعزام نخواهدشد .دروراقع
شرکت درانتخابی شرط الزم بوده اما شرط کافی نیست .براساس
اصالحیه فرایند های تیم ملی .ابتدا کشتی گیران بایستی در
مسابقات انتخابی براساس فرایند شرکت کرده اما بعدازشناخت نفرات
برتر اوزان مختلف کشتی گیران باید درتورنمنت بین الملی شرکت
کرده وروند آمادگی آنها دراردوها بررسی شده ودرنهایت اگردریکی
دووزن کادرفنی به جمع بندی نرسید شورای فنی وکادرفنی نفرات
موردنظر را به عنوان ملی پوش معرفی خواهند کردکه اجرای فرایند
یعنی شایسته ساالری درکشتی است.
در دیدارهای 10وزن آزادوفرنگی شاهد فرازونشیب کشتی گیرانی
بودیم که با یک دنیا امید رودروی رقبا قرار گرفتند اما درپایان کسانی
به عنوان نفرات برتردستشان باالرفت که زحمت زیادی کشیده
واشتباهات کمترداشتند .درمیان مدعیان حاظر می توان حسن
یزدانی قهرمان جهان والمپیک را به عنوان ستاره مسابقات نام برد .
پرویز هادی کشتی گیرسنگین وزن کشورمان هم با امادگی خوبی
درانتخابی ظاهرشد وبا شایستگی به مقام قهرمانی رسید .مصطفی
حسین خانی هم متفاوت از مرحله اول انتخابی مبارزه کرد وتوانست
به دوبنده تیم ملی نزدیکترشود..
درکشتی فرنگی شکست محمدعلی گرایی دارنده مدال برنز جهان
سوال برانگیز بود.درکنار با خت گرایی می توان به قهرمانی حسین
نوری که با ابروی شکافته به برتری رسید اشاره کرد.علی ارسالن
دروزن جدید( 72کیلو) بهترازگذشته ظاهرشد وتوانست از سد
محکم امین کاویانی نژاد دارنده مدال طالی جوانان جهان گذشته
ورتبه اول را به خود اختصاص دهد .به اعتقاد ما اگر ارسالن قدروقیمت
خودرادانسته ودل به تمرینات بیشتردهد می تواند به مدال های
رنگارنگ جهانی هم برسد.
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غیبت موجه یا غیرموجه

چندروز قبل از شروع مسابقات انتخابی بود که فدراسیون کشتی اعالم
کرد چندکشتی گیرازادوفرنگی با ارائه برگه پزشکی دررقابت ها غائب
خواهند بود.حسن رحیمی ،کمیل قاسمی از چهرهای شاخص بودند
که بعداز چندروز نام رضا یزدانی سیداحمدمحمدی هم به این اسامی
اضافه شد.درنهایت قراربراین شد کمیته پزشکی فدراسیون کشتی
پس از بررسی دقیق نظرات خودرادرخصوص این کشتی گیران اعالم
کند.که دوستداران کشتی منتظر اعالم رای کمیته پزشکی هستند تا
تکلیف کشتی گیران غائب موجه وغیر موجه مشخص شود

 80درصد نفرات مرحله اول درمرحله نهایی

مبارزات مرحله نهایی بسیارنفسگیر بود اما این پرسش مطرح شد
چرا حدود80درصدنفرات مرحله اول درمسابقات شرکت داشتند
.پیشنهاد صاحب قلم این است درسال های آیند مسابقات مرحله
نهایی با تعدادکمتر نفرات اول ودوم مرحله اول با مدال اوران وکشتی
گیران واجدشرایط درمرحله نهایی انجام شود تا درمرحله نهایی
شاهد ماراتن کشتی نباشیم اگرچه مسابقه های امسال نسبت به سال
قبل با تعدادکمتری برگزارشد.

وزن کشی صبح مسابقات به نفع کشتی نیست

معلوم نیست اتحادیه جهانی چرا پای خودرادریک کفش کرده
واصراربه وزن کشی درصبح مسابقات دارد.این تصمیم درشرایطی
درحال اجراست که اکثرکشورهای صاحب کشتی با آن مخالف بود
وهستند .اگرچه فدراسیون کشتی دراین خصوص اعتراضات خودرا
به اتحادیه جهانی داده اما انتظارمی رود که فدراسیون کشتی ایران
با هماهنگی کشورهای دیگر اتحادیه جهانی را متقاعد کنند تا وزن
کشی همانند سابق روز قبل از مسابقات باشد .

تست سالمت کاردست بعضی ها داد

ازاقدامات ارزشمند ی که فدراسیون کشتی دردستورکارخودقرارداده
تست سالمت از کشتی گیران است خروجی این کار تا حدزیادی
مشکالت ناشی از دوپینگ را درمجامع بین الملی برطرف ساخته
است .درهمین رابطه با خبرشدیم تست سالمت 6نفرازکشتی گیران
مثبت اعالم شده که بایسی منتظر اعالم رسمی فدراسیون کشتی

دراین مورد بود

تغییرمقررات پی درپی مشکل سازشده

یکی نیست به برخی از کشتی گیران بگوید آقای کشتی گیر به
جای هل دادن به دنبال اجرای فن باش .متاسفانه درجریان رقابت
های مرحله نهایی شاهد نزول اجرای فن ازسوی شماری ازکشتی
گران بودیم که اکثر نفرات به جای فن هل دادند .هرچند به دلیل
تغییرمقررات پی درپی کالس فنی کشتی دردنیا افت کرده که نمونه
آن را می توان دررقابت های قهرمانی اروپا جستجوکرد.درقهرمانی
اروپا که درداغستان برگزارشد کشتی گیری همانند رشید سعداله
یف که بعضی ها به اولقب تانک داده اند درمبارزه با شریف شریف
اف دارنده 2مدال طال وبرنرنز المپیک وقهرمان اسبق دنیا که سن
وسالی ازوی گذشته سعداله یف قهرمان جوان المپیک از روسیه با
زحمت فراوان توانست شریف اف را 2بریک مغلوب کند که ابتدا یک
برصفرازشریف اف عقب بود .
حضور پرشمارتماشاگران طی روزهای 19،20و21اردیبهشت ماه
(چهارشنبه ،پنج شنبه وجمعه) درسالن شهدای هقتم تیربیانگرعشق
وعالقه مردم به ورزش اول کشورکشتی است .ورزشی که درقلب
مردم ایران زمین جای داشته وبه آن عشق می ورزند .طی 3روز
مسابقات اکثر سالن مملواز تماشاگران کشتی بود که این استقبال
در حالی بود که رقابت ها از طریق رادیو وتلویزیون به صورت زنده
پخش می شد.

تلخ وشیرین مسابقات

کشتی ورزش پهلوانی وجوانمردی است واز کشتی گیران انتظار خطا
نسبت به سایرورزشها کم تر است .درتاریخ این کشور همواره مردم
به مدال آوران وقهرمانان احترام خاصی قائل بوده اند اما همین مردم
برای کسانی احترام وتکریم می کنند که درکنارمدا ل حرمت دیگران
را نشکسته وبه رقبا احترام قائل شوند .وقتی کشتی گیری درمبارزه
از حریف شکست خورد باید به رقیب تبریک گفته تا مردم بدانند
درورزش کشتی باالترازبردوباخت مرام پهلوانی است.
با تمام احترامی که برای کشتی گیران خصوصا مدال آوران داریم
باید گفت از سعید عبدولی که قهرمان جهان ودارنده مدال برنز

