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سال محروم کرده است .تست دوپینگ او مربوط به مسابقات قهرمانی جهان فرانسه در ماه سپتامبر سال
گذشته میشود.مورد بشیر باباجان زاده از سوی یک قاضی ورزشی بازبینی شده است .با این حال او از 31
آگوست  2016تا  30آگوست  2020محروم شده است .باباجانزاده درخوست آزمایش نمونه  Bنیز نداده
و رای را پذیرفته بود.باباجان زاده عضو تیمملی کشتی ایران در جام جهانی بوده است.وی در فینال این
مسابقات هشت بر صفر حریف روس خود را درشیراز شکست داده بود.با با جان زاده که مدال برنز جهان را
در کارنامه خود دارد ،در مسابقات المپیک ریو  2016در راند اول شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
فهرست برترين فرنگی کاران جهان در پايان سال  2016اعالم شد

قاسم رضایی در جایگاه سوم وزن  98کیلو

از پيشكسوتان ،قهرمانان و مسئوالن ورزشي
از جمله دكتر گودرزي وزير پيشين ورزش و
جوانان ،محمد خادم قهرمان اسبق كشتي
جهان ،پرويز سيروس پور رئيس اسبق
فدراسيون كشتي ،منصور برزگر قهرمان
جهان و المپيك و عضو شوراي فني تيم هاي
ملي كشتي آزاد ،حسين مالقاسمي قهرمان
اسبق جهان و عضو شوراي فني تيم هاي ملي
كشتي فرنگي ،بهرام افشارزاده دبيركل اسبق
كميته ملي المپيك ،دكتر عبدالحميد احمدي
معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان،
سلطانعلي ترخاق رئيس اسبق فدراسيون
كشتي ،علي اكبر حيدري دارنده مدال برنز المپيك ،محمدرضا نوايي دارنده مدال برنز كشتي آزاد جهان
و مربي اسبق تيم ملي ،منصور جهانيان از پيشكسوتان كشتي ،عليرضا حيدري قهرمان جهان و المپيك
و رئيس فدراسيون كشتي پهلواني ،حميدرضا گرشاسبي از پيشكسوتان ورزش و رئيس هيأت مديره
باشگاه پرسپوليس ،محمدرضا مهديون از پيشكسوتان فوتبال ،مهران پور از پيشكسوتان واليبال، ،حسن
حميدي اعضاي شوراي فني تيم هاي ملي كشتي فرنگي و آزاد ،اكبر فالح قهرمان كشتي آزاد جهان ،عارف
ربطي دبير سابق فدراسيون كشتي ،تقي اكبرنژاد سرمربي تيم ملي كشتي آزاد جوانان ،حبيب اله اخالقي
سرپرست انستيتو كشتي ،حميد سيفي رئيس كميته استعدايابي ،رحيم عظيمي ،اسداله رضايي ،مهدي
بي باك قهرمان سابق تكواندو جهان و مربي تيم ملي ،جمعي از مربيان كشتي تهران و مسئولين فدراسيون
كشتي حضور داشتند.
در این مراسم پرويز سيروس پور ،دكتر احمدي و دكتر گودرزي از سجاياي اخالقي و خاطرات زنده ياد سيد
جواد رفوگر براي حاضرين سخن گفتند.زنده یاد استاد سید جواد رفوگر ،قهرمان و پیشکسوت فرهیخته
ی علم و ورزش ،رئیس انستیتو کشتی ،رئیس و دبیر سابق فدراسیون و مربی اسبق تیم ملی روز  23دی
ماه  1394بعلت بیماری و در سن  66سالگی دارفانی را وداع گفت .روحش شادیادش گرامی
رقابت های بین المللی کشتی جام تختی در(مشهد)

مبارزه مدعیان داخلی وخارجی در جام تختی

اتحادیه جهانی کشتی ،برترین فرنگیکاران سال  2016را معرفی کرد .در لیست منتشر شده بهترین
عنوان در میان فرنگیکاران ایرانی به قاسم رضایی اختصاص دارد که در رده سوم جهان قرار گرفته است.
سایر فرنگیکاران ایران در میان سه نفر برتر جهان در سال  2016جایی ندارند.
ردهبندی برترین های اوزان کشتی فرنگی
 59کیلو .1:اسماعیل مولینا – کوبا .2شینوبو اوتا – ژاپن .3استیگ آندره برگ – نروژ  (15حمید سوریان
ایران) 66کیلو .1:داوور استفانک – صربستان .2میگران آرتونیان – ارمنستان .3رسول چونایف –
آذربایجان( .11امید نوروزی – ایران) 71کیلو:
 .1بالینت کورپاسی – مجارستان .2دنیل کتاراجا – مولداوی .3حسن علیاف – آذربایجان( .7افشین
بیابانگرد – ایران) 75کیلو .1:رومن والسوف – روسیه .2مارک مادسن – دانمارک .3کیم هیون وو – کره
جنوبی (.4سعید عبدولی – ایران) 80کیلو:
 .1رمضان اباچاروف – روسیه .2اصالن آتم – ترکیه .3الزلو زابو – مجارستان (.11رامین طاهری –
ایران) 85کیلو .1:دیوید چاکوتادزه – روسیه .2ژان بلنیوک – اوکراین .3دنیس کودال – آلمان (.7حبیب
اهلل اخالقی – ایران)
 98کیلو .1:آرتور الکسانیان – ارمنستان .2یاسمانی لوگو – کویا (.3قاسم رضایی – ایران) 130کیلو.1:
میجان لوپز – کوبا .2رضا کایالپ – ترکیه .3سرگی سیمینوف – روسیه .4صباح شریعتی  -آذربایجان.11
( بشیر باباجان زاده – ایران)
اولين سالگرد درگذشت سيد جواد رفوگر برگزار شد

بزرگان کشتی وورزش برمزار (استادرفوگر)

سید جواد رفوگر نیازی به تعریف وتمجید ندارد که از مردان تاثیر گذار در کشتی وشخصیت های برجشته
کشتی ایران بود .و ی در کنار مدیریت مثالزدنی از محجوبیت خاصی برخوردار بود .استاد درتمام مسولیت
های که داشت منشاء خدمات ارزشمند بود که متاسفانه به دلیل بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد
وچهره درنقاب خاک کشید.چندروز پیش اولین سالگرد رفوگرعزیز بود که در اين مراسم جمع كثيري

وقتی دردهه 60میالدی روسها اولین تورنمنت بین الملی را در جهان پایه گذاری کردند کمتر کسی
باورداشت این رقابت ها مورد استقبال قرار گرفته ودر تقویم فدراسیون جهانی کشتی قرار گیرد.اما ذرسال
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