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پایان مبارزه  ۲امتیاز از حریف مغول عقب بود اما با تشویق بی امان
تماشاگران  ۵امتیاز از حریف گرفت و در یک کش و قوس  ۲امتیاز نیز
از دست داد تا در نهایت  ۷بر  ۶به برتری برسد و نخستین پیروزی را از
آن ایران کند.
مسعود اسماعیل پور دیگر آزادکار با تجربه ایران بود که به روی تشک
رفت و در دیداری نه چندان سخت با نتیجه  ۴بر صفر پیروز شد.
اما مهدی یگانه جعفری آزادکار جوان ایران که به تازگی در جام
یاریگین به مدال برنز رسید مقابل باتچولون با حساب  ۴بر  ۳باخت تا
نخستین شکست ایران مقابل مغولستان رقم بخورد.
حامد رشیدی کشتی گیر جوان کرمانشاهی در وزن  ۷۰کیلوگرم
چهارمین نماینده ایران بود که مقابل گانزوریک مغول و دارنده مدال
برنز جهان به روی تشک رفت و در همان ثانیه های نخست با فن سر
و ته یکی و در ادامه بارانداز و یک مرتبه در خاک نشاندن حریف در
مدت زمان یک دقیقه و  ۳۴ثانیه موفق به شکست  ۱۰بر صفر حریف
شد و مورد تشویق شدید همشهریانش قرار گرفت.
پیمان یاراحمدی دارنده مدال طالی آسیا پنجمین آزادکار ایران بود
که موفق شد با نتیجه ۱۰بر صفر در همان تایم نخست حریف را شکست
دهد و یک گام دیگر ایران را به فینال این رقابت ها نزدیک کند.
حسن یزدانی قهرمان المپیک ریو نماینده ایران در وزن  86کیلوگرم
بود که برابر اونوربات پوروجات به برتری رسید .یزدانی تایم اول را 2
بر یک برد تا برای اولین بار در جام جهانی امتیاز از دست دهد اما در
تایم دوم حریفش را از نفس انداخت و با جمع آوری امتیازات پیاپی و
در نهایت سه بارانداز پیاپی به برتری  13بر  2رسید تا فینالیست شدن
ایران در این رقابتها قطعی شود.
رسول خادم رییس فدراسیون کشتی و سرمربی سابق تیم ملی در
حالیکه کنار نماینده یونانی اتجادیه جهانی کشتی نشسته است در
طول مبارزات کشتی گیران ایرانی با حرارت خاصی نظاره گر مسابقات
بود.خادم مخصوصا در زمان مبارزه حسن یزدانی با اشاره به کادر فنی
تیم ملی نکات الزم را برای انتقال به حسن یزدانی گوشزد می کرد.
در وزن  97کیلوگرم امیر محمدی در حالی که در تایم اول مقابل
اتزول اولزیسایخان عقب بود ،در وقت دوم حریفش را با باراندز و
روی پل نگه داشتن ضربه فنی کرد.در کشتی پایان و در وزن 125
کیلوگرم یداهلل محبی برابر زولبو ناتساگسورن به میدان رفت و در
نهایت با برتری  5بر صفر ،هفتمین پیروزی را نصیب ایران کرد.
نتایج انفرادی
 57کیلوگرم :حسن رحیمی  –۷زانابازار زاندانبود  ۶61کیلوگرم:
مسعود اسماعیل پور –۴تولگا توموراوچیر صفر 65کیلوگرم:
مهدی یگانه جعفری  –۴باتمانگای باتچولون  ۳70کیلوگرم :حامد
رشیدی – ۱۰ماندراخان گانزوریک صفر 74کیلوگرم :پیمان
یاراحمدی  –۱۰آنخبایار باتچولون صفر 86کیلوگرم :حسن
یزدانی  – 13اونوربات پوروجات  297کیلوگرم :امیر محمدی برنده
با ضربه فنی– باتزول اولزیسایخان 125کیلوگرم :یداهلل محبی 5
– زولبو ناتساگسورن 0

صف  150متری کشتی دوستان کرمانشاه
پشت درهای سالن رقابت های جام جهانی

در حالیکه قراربود رقابت های روز پایانی جام جهانی کشتی آزاد از
ساعت  ۹صبح آغاز شود اما جمعیت زیادی از عالقمندان به کشتی در
کرمانشاه از ساعت ها پیش برای خرید بلیت و ورود به محل برگزاری
مسابقات ،مقابل سالن امام خمینی این شهر صف کشیده و به شکل
منظمی صف حدودا  150متری را شکل دادند.
هزینه خرید هر بلیت برای دیدن رقابت های جام جهانی کشتی
آزاد در کرمانشاه ۲۰هزار تومان بود .عشق به کشتی در میان مردم
کرمانشاه در حدی است که جمعیت بسیاری پشت درهای بسته
ماندنده و نتوانستند از نزدیک نظاره گر این رقابت ها باشند.
پیش از آغاز مسابقه ها ،با نواخته شدن موسیقی کردی در سالن،
تماشاگران به پایکوبی مشغول شدند.

شکستمیلیمتریآذربایجانمقابلامریکا

تیم ملی کشتی آزاد آمریکا با کسب پیروزی مقابل آذربایجان در جام

جهانی  ۲۰۱۷کرمانشاه راهی دیدار فینال شد تا در دیداری حساس
به مصاف ایران برود .این مسابقه در بردهای انفرادی  4بر  4مساوی
شد و در امتیاز مثبت آمریکا  20بر  14برنده شد.
آمریکا که تشویق تماشاگران ایرانی را به همراه خود داشت برای
مشخص شدن تیم نخست گروه  Aبه مصاف آذربایجان رفت و در
مصافی سخت موفق شد با پیروزی مقابل این تیم راهی دیدار فینال
جام جهانی شود .آمریکا پیش از این به ترتیب با نتایج  ۷بر یک و  ۶بر ۲
از سد گرجستان و روسیه گذشته بود.
نخستین برد در این دیدار از آن آذربایجان شد ،جایی که گیورگی
آدیراشویلی دارنده مدال طالی اروپا با حساب  ۳بر  ۲از سد آنتونی
راموس گذشت.در دومین مبارزه لوگان استیبر آمریکایی به سختی و
با اختالف یک امتیاز از سد حریف آذربایجانی گذشت.
در مبارزه سوم حاجی علی اف قهرمان جهان و المپیک دوباره
آذربایجان را پیش انداخت و با نتیجه  ۴بر یک از سد فرانک مولینارو
نفر پنجم المپیک گذشت.جیمز گرین آمریکایی و دارنده مدال برنز
جهان قاطعانه و با نتیجه  ۱۰بر صفر در مدت زمان  ۲دقیقه و  ۳۷ثانیه
حریف آذربایجانی را برد تا باز هم کار دو تیم به تساوی بکشد.
حضور جردن باروز نماینده وزن  ۷۴کیلوگرم آمریکا و دارنده  ۴مدال
طالی جهان و المپیک بر روی تشک کشتی کافی بود تا باز هم سالن
مسابقات با تشویق بی امان تماشاگران ایرانی به مرز انفجار برسد.
باروز در این مبارزه و در غیاب جبرییل حسن اف آذربایجانی به مصاف
مراد سلیمان اف رفت.
باروز در حالیکه یک بر صفر پیش بود  ۵امتیاز از دست داد تا وقت
اول  ۵بر یک بازنده شود.در  ۳دقیقه دوم بر شدت تشویق تماشاگران
ایرانی از باروز اضافه شد و این چهره محبوب کشتی آمریکا موفق شد
با سه اخطاره کردن حریف پیروز این مبارزه سخت شود و آمریکا را ۳
بر  ۲پیش بیندازد.
کشتی ششم میان شریف شریف اف آذربایجانی و دارنده مدال های
طال و برنز المپیک مقابل دیوید تیلور قهرمان پان آمریکن بود که
این مبارزه در نهایت با نمایش بسیار ضعیف شریف اف همراه بود و
با نتیجه  ۱۲بر  ۲به سود تیلور به پایان رسید تا آمریکا تنها یک گام تا
رسیدن به فینال فاصله داشته باشد.
کایل اسنایدر قهرمان المپیک ریو مقابل حریف آذربایجانی  5بر 4
شکست خورد و کشتی  125کیلوگرم هم به سود آذربایجان به پایان
رسید تا دو تیم در برد انفرادی  4بر  4مساوی شوند اما آمریکا به
دلیل داشتن دو پیروزی با ضربه فنی وامتیاز مثبت بیشتر ،پیروز این
مسابقه شد و به فینال رسید.

امریکا 4آذربایجان4

 57کیلوگرم :گئورگی ادیراشویلی  -۳آنتونی راموس ۲
 61کیلوگرم :علی رحیم زاده  – ۱۱لوگان استیبر ۱۲
 65کیلوگرم :حاجی علی اف  – ۴فرانک مولینارو یک
 70کیلوگرم :داوید سوینیوچخانوف صفر – جیمز گرین ۱۰
 74کیلوگرم :مراد سلیمان اف(بازنده) – جردن باروز(با سه اخطاره
شدن حریف پیروز شد)
 86کیلوگرم :شریف شریف اف  – ۲دیود تایلور ۱۲
 97کیلوگرم :اصالن بک آلبوروف  – 5کایل اسنایدر 4

 125کیلوگرم :جمال الدین ماگومدوف  –3نیک گویازدوفسکی 1

طالیی :یزدانی احساسی کشتی گرفت

محمد طالیی پس از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام
جهانی ،گفت :به نظر من همه بچه ها خوب بودند و ضعفی نداشتیم.
باالخره در کار همه یک سری نقاط ضعف و قوت وجود دارد و باختی
وجود ندارد که بخواهیم از آن ناراحت باشیم .باید کمک کنیم نقاط
ضعف کشتی گیران برطرف شود.
طالیی درباره شکست حسن یزدانی گفت :او به تازگی به وزن 86
کیلوگرم آمده است و باید به او فرصت داد .توقعات از حسن یزدانی
بسیار باال رفته و همین موضوع باعث شد فشار روانی زیادی روی او
باشد .با اینکه با او صحبت کرده بودم احساساتی نشود اما متاسفانه
احساسی کشتی گرفت و شکست خورد .نباید فقط از او انتظار داشته
باشیم همه را  0-10ببرد .وی همچنین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
ایران در جام جهانی را نتیجه زحمات چند سال گذشته عنوان کرد و
افزود :ملی پوشان کشتی آزاد روز به روز بهتر و با تجربه تر می شوند و
کمی ما (مربیان) استرس داشتیم که نباید یک مربی این استرس را
به شاگردانش انتقال دهد.
طالیی درپایان گفت ::استرسی که توام با هیجان بود سبب شد که
آرامش کافی نداشته باشیم و در مجموع این قهرمانی نتیجه همه
کادر فنی تیم ملی و رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی است.

تمجیدنمایندهاتحادیهجهانیازمردمکرمانشاه

جمعیت حاضر در سالن مسابقات به حدی بود که هیچ جایی حتی
برای ایستادن باقی نماند استقبال بسیار خوبی از سوی مردم کشتی
دوست کرمانشاه از این رقابت ها شد،بگونه ای که جمعیت بسیاری
ازمردم پشت درهای بسته ماندند.
نماینده اتحادیه جهانی کشتی در گفتگوی کوتاه با تمجید از اوج
شکوه و جذابیت در رقابت های جام جهانی کشتی گفت:شاهد بی
نظیرترین رقابت کشتی در طول تاریخ بودم و من هیچ مسابقه ای را با
این حجم از استقبال تا کنون ندیده ام.
تماشاگران حاضر در سالن بارها با تشویق های خود یاد و خاطره
مرحوم بابک قربانی قهرمان نامدار کشتی ایران را گرامی داشتند.
سخت گیری بسیار شدیدی برای ایجاد نظم در سالن مسابقات برقرار
بود  ،حتی خبرنگاران هم نمی توانستند پیش از آغاز مسابقه به سالن
تمرین کشتی گیران ایران و آمریکا نزدیک شوند.
کشتی گیران خارجی و مسئوالن تیم های شرکت کننده از میزان
محبوبیت کشتی در ایران و حضور انبوه تماشاگران ایرانی در سالن به
نیکی یاد کرده و بسیاری از آن ها با تلفن همراه اقدام به فیلمبرداری از
جمعیت حاضر در سالن کردند.

سه کشتیگیر ایران تست دوپینگ دادند

پس از قهرمانی ایران در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد افسران
نادو با حضور در محل برگزاری رقابتها در کرمانشاه از تمامی
تیمهای شرکتکننده تست دوپینگ به عمل آوردند.
همچنین اتحادیه جهانی کشتی از سه کشتیگیر ایران به صورت
گزینشی تست دوپینگ گرفت.
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