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این دوره از مسابقات مجموعا در  10وزن  131کشتی گیر از  11کشور ایران ،ارمنستان ،ترکیه ،اوکراین،
ازبکستان ،بالروس ،آذربایجان ،لهستان ،روسیه ،آلمان و گرجستان حضور داشتند
اسامی مدرسان کارگاه های تکمیلی مربیگری کشتی آزاد و فرنگی اعالم شد.

محسن کاوه وگیل نیرنگ مدرسان آزادوفرنگی

کارگاه تکمیلی فنی متقاضیان مربیگری کشتی فرنگی قبول شده در کالس استاژ و آزمون مجدد
روزهای  22تا  24اردیبهشت ماه در استان البرز و کارگاه تکمیلی فنی متقاضیان مربیگری کشتی
آزاد قبول شده در کالس استاژ و آزمون مجدد روزهای  23تا  25اردیبهشت ماه در استان تهران برگزار
می شودمحسن کاوه بعنوان مدرس در کارگاه کشتی آزاد و داود گیل نیرنگ بعنوان مدرس در کارگاه
کشتی فرنگی حضور خواهند داشت.

منصور مهدی زاده عضو تاالر مشاهیر کشتی جهان شد

رنکینگ برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی جهان اعالم شد

اسامی کشتی گیران برتر آزادوفرنگی جهان ازسوی اتحادیه جهانی اعالم شد که در کشتی ازادنام هیچ
یک از کشتی گیران درمیان نفرات اول تا سوم دیده نمی شود .در کشتی فرنگی محمدعلی گرایی
دررتبه اول 77کیلو رضا خدری دروزن 55کیلو مقام دوم وبهنام مهدی زاده دررده دوم دیده می شود
.رده بندی کامل کشتی ازادوفرنگی به شرح زیراست.
کشتی آزاد:
 57کیلوگرم -1 :زائور اوگویف (روسیه)  -2تسوگبارداخ تسیونسورن (مغولستان)  -3گئورگی
ادیشراشویلی (آذربایجان)
 61کیلوگرم -1 :گادجی مراد رشیداف (روسیه)  -2عباس رحیم اف (ازبکستان)  -3نورسلیم سانایف
(قزاقستان)
 65کیلوگرم -1 :الیاس بک بوالتوف (روسیه)  -2صالح الدین کلیچسالیان (ترکیه)  -3حاجی علی اف
(آذربایجان)
 70کیلوگرم -1 :ماگومد قربان علی اف (روسیه)  -2آندری کویاتسکوفسکی (اوکراین)  -3ماگومدمراد
گادجیف (لهستان)
 74کیلوگرم -1 :مانداخناران گانزوریک (مغولستان)  -2دولت میرات اورازگولیوف (ترکمنستان)
 -3سنور دمیرتاش (ترکیه)
 79کیلوگرم -1 :احمد گادجی ماگمدوف (روسیه)  -2رشید کوربانوف (ازبکستان)  -3موهامت کوتان
اوغلو (ترکیه)  -5 ...عزت اله اکبری (ایران)
 86کیلوگرم -1 :آرتور نایفونوف (روسیه)  -2داوید تیلور (آمریکا)  -3فاتح اردین (ترکیه)
 92کیلوگرم -1 :عبدالرشید سعداله یف (روسیه)  -2سردار بوکه (ترکیه)  -3تورتوگتوخ لوساندورج
(مغولستان)  -5 ...محمدجواد ابراهیمی (مازندران)
 97کیلوگرم -1 :والدیسالو بایتسایف (روسیه)  -2ماگومد ابراگیموف (ازبکستان)  -3رانیرز ساالس
پرز (کوبا)
 125کیلوگرم -1 :نیکوالس گویادزدوفسکی (لهستان)  -2مورادین خوشکوف (روسیه)  -3زولبو
ناتساگسورن (مغولستان)
کشتی فرنگی:
 55کیلوگرم -1 :اکرم اوزتورک (ترکیه)  -2رضا خدری (ایران)  -3شوتا تانوکورا (ژاپن)
 60کیلوگرم -1 :ژولچوبیکوف (قرقیزستان)  -2لویز سانچز (کوبا)  -3سرگئی امیلین (روسیه)
 63کیلوگرم -1 :آماتوف (قرقیزستان)  -2میهای میهوت (رومانی)  -3آستیگ آندربرگ (نروژ)
 67کیلوگرم -1 :اسماعیل بوررو (کوبا)  -2آلمات کبیسبایف (قزاقستان)  -3آرتم سورکوف (روسیه)
 72کیلوگرم -1 :بالینت کورپاسی (مجارستان)  -2دمیو ژاداریف (قزاقستان)  -3آدام کوراک (روسیه)
 77کیلوگرم -1 :محمدعلی گرایی (ایران)  -2آریل باتیستا (کوبا)  -3رومن والسوف (روسیه)
 82کیلوگرم -1 :دانیل الکساندروف (بلغارستان)  -2الزو زابو (مجارستان)  -3ماکسیم مانوکیان
(ارمنستان)
 87کیلوگرم -1 :روبرت کوبیالشویلی (گرجستان)  -2بخان اوزدیف (روسیه)  -3دانیل هیچاواریا
(کوبا)
 97کیلوگرم -1 :اورخان نورایف (آذربایجان)  -2جنگ ایلدیم (ترکیه)  -3لویس مورا (ونزوئال)
 130کیلوگرم -1 :اوسکار پینو هیندس (کوبا)  -2بهنام مهدی زاده (ایران)  -3بالینت الم (مجارستان)

منصورمهدیزاده از کشتی گیران نامدار تاریخ کشورمان واز همدوره های جهان پهلوان تختی است
.قهرمان بزرگی که در جامعه کشتی از احترام وجایگا ه ویژهای برخورداربوده و سال ها درکسوت مربی
به کشتی خدمت کرده است..خوشبختانه با خبرشدیم.
اتحادیه جهانی کشتی با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی اعالم کرد ،منصور مهدی زاده دارنده سه
مدال طال و یک برنز جهان ،طالی بازی های آسیایی و نفر چهارم المپیک  1964توکیو بعنوان قهرمان
کشتی آزاد به عضویت تاالر مشاهیر این اتحادیه درآمده است.
بر این اساس مراسم اهداء جوایز منصور مهدی زاده روز جمعه  27مهرماه در مجمع عمومی اتحادیه
جهانی کشتی (مسابقات جهانی بوداپست مجارستان) برگزار خواهد شد.
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