كشتي

شیوه جدید برگزاری لیگ کشتی

مجوز مبارزه ملی پوشان داخلی ونامداران خارجی صادرشد

سياست هاي زير ،جهت اجراء از بهمن ماه هر سال ،تا آذرماه سال آينده  ،بمدت تقريبي ده ماه (با لحاظ
زمان برگزاری جام باشگاههاي جهان در اذرماه) ارائه مي شود:
رقابت های لیگ باشگاه های کشور در کشتی آزاد و فرنگی ،در طول یک سال فنی از حدود بهمن ماه تاحدود مهر ماه سال بعدی ،هر ماه حداکثر دو هفته ،به صورت رفت و برگشت  ،با لحاظ شرایط فنی سیستم
برگزاری متمرکز (سیستم رتبه بندی داخلی ،ارفاق وزن مناسب و سایر موارد ذیربط) ،و وفق ضوابط
برگزاری مسابقات (مطابق استانداردهای ابالغی برگزاری رقابت های قهرمانی کشور بصورت گروهی )
انجام خواهد شد .زمان برگزاری رقابت های لیگ ،میان تیم های شرکت کننده در هر ماه ،باتوجه به شرایط
برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و همچنین اردوهای تیم ملی متفاوت خواهد بود.

قراردادها 15روز پیش از مسابقات است

تیم ها موظفند برای انعقاد قرارداد اسامی کشتیگیران ،مربیان ،سرپرستان  ،کادر پزشکی ،مشاوررسانهای و سایر عوامل اجرایی را حداکثر تا  15روز پیش از اولین مسابقه در " ،مرحله رفت"  ،و حداکثر
هفت روز مانده به اولین مسابقه در "مرحله برگشت " ،به "کمیته لیگ"اعالم نمایند .اسامی یاد شده زمانی
اعتبار خواهد داشت که با حضور کلیه افراد معرفی شده از سوی هر باشگاه کشتی(اعم از کشتیگیر ،مربی،
سرپرست ،کادر پزشکی ،مشاور رسانهای و یا سایر عوامل اجرایی) براساس فرمت اعالمی فدراسیون
کشتی ،در محل فدراسیون (و یا مکان اعالمی از سوی فدراسیون) ،از طریق امضاء تعهدنامه وابستگی به
باشگاه کشتی ذیربط درهرمرحله ،مورد تایید قرار گیرد.
هر باشگاه کشتی به رقابت های باشگاهی در کشتی آزاد و در کشتی فرنگی  150میلیون ریال (معادل
پانزده میلیون تومان) خواهد بود50 .درصد از مبلغ دریافتی باشگاهها به هیات کشتی استان ذیربط تعلق
می گیرد.
باشگاه کشتی متقاضی جهت حضور در رقابتهای باشگاهی می باید ورودیه یادشده را  ،حداکثر 10
روز پیش از آغاز رقابت های باشگاهی ذیربط به حساب در آمدی فدراسیون کشتی واریز نماید  .در غیر
اینصورت امکان پذیرش اسامی معرفی شده از سوی باشگاه ذیربط توسط کمیته باشگاه های کشتی کشور
فراهم نخواهد بود .
-حداکثر 16کشتیگیر (هر وزن دو کشتی گیر)بر مبنای جدول رتبهبندی ساالنه کشتیگیران ،در آخرین سال فنی کشتی کشور ،در رده سنی بزرگساالن (مفاد طرح رتبهبندی مربیان سازنده و
کشتیگیران برتر کشور در هر سال فنی مصوب مورخ  8اسفند ماه سال  92در سومین سمینار عمومی
هیاتهای کشتی استانها سراسر کشور) برای هر تیم باشگاهی رقابت خواهند کرد .
رقابت های لیگ کشتی که روزی حرف اول را می زد با سروسامان گرفتن وضعیت کشتی به شکلی درآمد
که به دلیل کثرت برنامه ها ،جایگاه خودرااز دست داده که گویی لیگ به ضرر کشتی است .اگرچه روسها
به عنوان قدرت درجه اول دنیا اعتقادی به برگزاری لیگ ندارند اما درجریان مسابقات لیگ جهانی در
مجارستان بود که سروکله روسها پیداشد ودراین رقابت ها شرکت کردند ..در واقع اگر برنامه ریزی حساب
شده ای درخصوص لیگ داشته باشیم می توان ازدل این رقابت ها به اهداف مهم رسید .باید توجه داشت
.لیگ کشتی با رشته های دیگر متفاوت بوده وباید بگونه ای برگزار شود که مقابل تیم ملی نبوده ودرمورد
کاهش وزن کشتی گیران هم دقت الزم داشت.این که کشتی گیران هر هفته وزن کم کرده وبا هم مبارزه
کنند نه تنها نفعی برای کشتی نخواهد داشت که ضربه مهلکی به کشتی خواهد زد که درگذشته دودش
به چشم کشتی رفته وتاوان سنگینی داده ایم .شاید تکرار مکررات باشد اما در گذشته به این مطلب اشاره
کردیم اگر لیگ هدفمند ودر جهت منافع تیم ملی باشد .می توان همه ساله لیگ رابرگزار کرد ،چراکه تنها
منبع درآمد کشتی گیران ومربیان شرکت دراین مسابقات است.واقعیت این است بعد از روی کار آمدن
فدراسیون کشتی .لیگ گذشته تعطیل ورقابت های فصلی جایگزین آن شد..اما به اعتقاد اکثر کارشناسان
لیگ قدیم و لیگ جدید دارای اشکاالت عمده ای بود .تا دست اندرکاران کشتی در مورد شیوه برگزاری
لیگ با زنگری کرده وبه دنبال شیوه جدید با شند که پس از مدتها بحث وبررسی .برگزاری لیگ طی 10ماه
دردستور کار قرار گرفت که در صورت اجرا اشکاالت آن مشخص خواهد شد

با پیغام وپسغام نمی توان اسپا نسرها را جذب کرد

دریک نگاه کلی می توان گفت.مسابقات به شکل جدید باب میل اسپانسرها خواهد بود چراکه حدود
10ماه تنورلیگ در کشور داغ بوده وپول خوبی به کشتی تزریق خواهد شد البته شنیده شد مسابقات در
ماه آینده شروع خواهد شد که پیشنهاد ما این است با توجه به برگزاری جام تختی وسپس جام جهانی
آزادوفرنگی درکشورمان رقابت ها درآخرفروردین ما ه سال آینده آغاز شود .تا با رایزنی با اسپانسرها وبنگا
ههای اقتصادی شاهد حضور اسپانسرهای قوی وجدید درلیگ با شیم .درواقع اگر قرار باشد .مسابقه ها با
تیم های سال گذشته برگزار شود نیازی به این همه آیین نامه وتبصره نبود .انتظار این است رییس کمیته
لیگ با تالش وجدیت بیشتر به دنبال جذب اسپانسرهای جدیددرلیگ با شد که با تلفن وپیغام وپسغام
نمی توان نظر تیم ها را به لیگ جذب کرد .که بخشی از آیین نامه لیگ را که فدراسیون کشتی منتشر کرده
را از نظر می گذرانید.
با توجه به اينكه به نظر ميرسد پس از استقرار نسبي قانون "فرايند انتخاب تيم های ملي كشتي" به
عنوان اولويت برتر ،در برنامه ريزي هاي فني "سازمان مديريت كشتي كشور" ،همچنين پذيرش جهاني
مسابقات"باشگاه هاي كشتي جهان" از سوي فدراسيون هاي ملي و "اتحاديه جهاني كشتي"  ،زمان
مناسبي براي توسعه ي رقابت هاي ليگ داخلي تيم هاي باشگاهي كشتي كشور فراهم آمده است ،بدين
وسيله بمنظور همراهي مستمر و قابل مديريت بنگاههاي اقتصادي با بخش فني كشتي ايران ،در كنار
برنامه ها و فعاليتهاي اصلي و ساالنه تيم هاي ملي كشتي كشور  ،طرح "  ٣٠٠روز ليگ كشتي" با لحاظ
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شرکت ملی پوشان بالمانع است

هرگونه همکاری و حمایت اجرایی عوامل فنی ،پزشکی و اجرایی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگیبزرگساالن که دارای قرارداد رسمی با فدراسیون کشتی بعنوان مربی اصلی ،سرپرست تیم ،پزشک تغذیه،
پزشک عمومی ،فیزیوتراپ و ماساژور تیم ملی بزرگساالن آزاد و فرنگی کشور در آخرین رقابت های جهانی
 ،المپیک و بازی های آسیایی ،آسیایی و جام جهانی بوده اند ،کلیه مدیران فدراسیون کشتی(اعم از مدیران
ارشد ،روسای کمیتهها و واحدهای مدیریتی ذیربط) ،تحت هر عنوانی با باشگاه های متقاضی ممنوع
بوده و در صورت تخلف ضمن محرومیت باشگاه کشتی مربوطه از حضور در مسابقات ذیربط  ،فرد خاطی
جهت تعیین تکلیف به کمیته انضباطی اعالم می شود  .همچنین هرگونه پذیرش مسئولیت رسمی توسط
رئیس ،نایب رئیس و دبیر هیاتهای کشتی استانها در باشگاههای کشتی متقاضی در مسابقات باشگاهی
هر دوره ممنوع و مشمول جرایم مندرج در این بند خواهد بود.
حضور کشتی گیران ملی پوش و یا منتخب تیم های ملی در کلیه رقابت های موضوع این طرح بالمانعبوده  ،مگر آنکه بنا به تشخیص کادر فنی و با اعالم رسمی فدراسیون مانعی فنی برای حضور در رقابت
باشگاهی در دورهای خاص وجود داشته باشد.هم چنین در شرایطی که حداقل سه کشتی گیر از باشگاهی
در دو وزن به دلیل حضور در اردو ها یا رقابت های داخلی یا خارجی بنا به تشخیص کادرهای فنی تیم های
ملی  ،امکان همراهی  ،با تیم باشگاهی را نداشته باشند ،در صورت اعالم رسمی باشگاه ذیربط به فدراسیون
با هماهنگی کمیته لیگ ،رقابت تیم مذکور تا زمان مناسب برگزاری آن  ،به تعویق خواهد افتاد .
-18اوزان برگزاری رقابت ها در کشتی آزاد و کشتی فرنگی در هر رشته اوزان ذیل خواهد بود :
کشتی آزاد  125 – 97 - 86 – 74 – 70 - 65 – 61 – 57 :کیلوگرمکشتی فرنگی  130 – 98 - 85 – 80 – 75 - 71 – 66 – 59 :کیلوگرمفدراسیون کشتی پس از انعقاد قرارداد رسمی در محل کمیته لیگ و ثبت قرارداد میان باشگاه و کشتیگیران  ،مربیان و سایر عوامل ذیربط در اجرای تعهدات فی مابین ،کمیته اخالق و امور انضباطی فدراسیون
را بعنوان "داور" معرفی نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل  ،نظر" داور" اعمال و اگر که نیاز به اعالم به
مراجع قضایی باشد ،ازسوی "داور" رسما اعالم خواهد شد.

عامل دوپینگ باباجان زاده مشخص شد

وقتی هفته قبل اعالم شد تست دوپینگ بشیر با با جان زاده مثبت اعالم شده شوکه شدیم وبا خود گفتیم
شاید اشتباهی صورت گرفته است.اما چندروز پیش بود که .اتحادیه جهانی کشتی بشیر باباجان زاده از
ایران و زوبیر دیبیروف از آذربایجان را به دلیل مصرف آنابولیک استروئید به مدت چهار سال محروم کرد.
این خبر به نقل از سایت  Inside the gamesمنتشر شده که درآن به تست دوپینگ بشیر بابا جان
زاده ،کشتی گیر فرنگی سنگین وزن ایران که سال گذشته در مسابقات جام جهانی شیراز به علت مصرف
ماده ممنوعه تستسترون مثبت اعالم شد اشاره کرده است . .
همچنین اتحادیه جهانی کشتی دبیبروف  ،کشتیگیر آذربایجانی را نیز به دلیل مصرف ا ستانوزولول چهار

