كشتي

های بعد بود که ،کاپ تفلیس به عنوان تورنمنت درجه اول دنیا شنا خته شد .بعد از جام تفلیس بود که
کشورهای دیگرپیشنهاد برگزاری تورنمنت های بین الملی را دادند که یکی از آن مسابقات معتبر (کاپ
تختی)بود .شرکت تیم های درجه اول با چهرهای شاخص در این تورنمنت .جام تختی را به عنوان یکی
از مسابقات درجه اول قرار داد .اما در سال هایی به دلیل خلف وعده فدراسيون های وقت .جوایز اعالم
شده تمام وکمال به نفرات برتر داده نشدودربرخی سال ها کشتی گیران خارجی بدون دریافت جوایز به
کشورهای خود با زگشتند.خوشبختانه بعد از تغیر وتحوالتی که درفدراسيون به وجود امد .نه تنها جوایز
جام تختی که درسایر مسابقات جوایزهایی که تعیین شده بود به تیم های خارجی اهدا شد که امروزه ازاین
بابت مشکلی وجود ندارد یکی دیگر از مسایلی که با عث عدم استقبا ل کشورها از این رقابت ها می شد تغيیر
پی درپی تاریخ مسابقات بود که باعث سردرگمی تیم ها می شد وهمین مسله کافی بود تا تیم های صاحب
نام قید شرکت درا جام تختی را زده ودر مسابقاتی شرکت کنند که تاریخ مسابقاتش مشخص بود .بحث
داوری ها هم دربرخی موارد مسله ساز بود که همه این مسایل دست به دست هم می داد تا .کشورهای
صاحب نام تمایلی به شرکت دراین مبارزات نشان نداده ومبارزات درسطح نازلی انجام شود.بگذریم.......
به هر حال سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد ،فرنگی و پهلوانی جام تختی روزهای
 30دی ماه و اول بهمن ماه با حضور  36تیم خارجی و داخلی در مشهد مقدس پایتخت فرهنگی جهان
اسالم در سال  2017میالدی به صورت تیم به تیم برگزار می شود ،.با توجه به زمان محدود برای انجام
هماهنگی و با پیگیری های صورت گرفته توسط سازمان مدیریت کشتی کشور ،در مجموع سه رشته 36
تیم شامل  23تیم خارجی و  13تیم داخلی در سالن شهید بهشتی مشهد با هم مسابقه می دهند.در کشتی
آزاد کشورهای ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان ،اوکراین ،قرقیزستان ،ازبکستان ،مغولستان ،گرجستان و
منتخب آمریکای التین در کنار پنج تیم داخلی(تیم های منتخب الف ،ب ،توسعه ،جوانان و تیم خراسان
رضوی) در چهار گروه به مصاف هم می روند.در کشتی فرنگی نیز کشورهای گرجستان ،ترکیه ،ارمنستان،
بلغارستان ،اوکراین و ازبکستان در کنار پنج تیم داخلی( تیم های منتخب الف ،ب ،توسعه ،جوانان و تیم
خراسان رضوی) در سه گروه با هم مسابقه می دهند.
همچنین در کشتی پهلوانی کشورهای گرجستان ،قرقیزستان ،روسیه ،ارمنستان ،بالروس ،صربستان،
مجارستان و ترکیه در کنار سه تیم داخلی( تیم های منتخب الف ،ب و تیم خراسان رضوی) در سه گروه با
هم به صورت تیم به تیم مبارزه می کنند

اسامی تیم های ملی کشتی پهلوانی

تیم الف:
 60کیلوگرم :جالل علیزاده (خراسان شمالی) 70کیلوگرم :حمید الهیان (خراسان شمالی) 80کیلوگرم:
احمد جفاکش (خراسان شمالی) عادل حق بین (گیالن) 90کیلوگرم :مجتبی کالنتریان (خراسان
شمالی) 100کیلوگرم :سینا غالمی (مازندران) +100کیلوگرم :اشکان مردانی (لرستان)
تیم ب:
 60کیلوگرم :محسن خرم جاه (البرز) حبیب اله سهرابی لر (ایالم) 70کیلوگرم :محمد نادری (زنجان)
ابراهیم ولیان (بوشهر) 80کیلوگرم :سید جعفر قاسمی (مازندران) 90کیلوگرم :ارشک محبی
(کرمانشاه) 100کیلوگرم :محمدحسن رستمی (گیالن) +100کیلوگرم :اکبر سبحانی (اردبیل)
سرمربی :عبدالرضا کارگرمربیان :یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های خراسان شمالی ،مازندران،
کرمانشاه ،بوشهر.سرپرست :علی زندی

اسامی کشتی آزاد

کشتی آزادبا 4تیم در جام تختی شرکت خواه داشت که اسامی نفرات حاضر به شرح زیر است
تیم الف:
 57کیلوگرم :یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جاللی بهار (البرز) 61کیلوگرم :مهران نصیری
(مازندران) 65کیلوگرم :میثم نصیری (زنجان) 70کیلوگرم :حامد رشیدی (کرمانشاه) 74کیلوگرم:
پیمان یاراحمدی (لرستان) 86کیلوگرم :علیرضا کریمی (البرز) 97کیلوگرم :امیر محمدی (خراسان
شمالی) الیاس بختیاری (البرز) 125کیلوگرم :یداله محبی (کرمانشاه)
تیم ب:
 57کیلوگرم :محمد طهماسبی زاده (گلستان) 61کیلوگرم :بهروز بهروزی راد (کرمانشاه) پیمان بیابانی
(تهران) 65کیلوگرم :فرزاد عموزاده (مازندران) 70کیلوگرم :علی اصغر جبلی (گلستان) 74کیلوگرم:
امید حسن تبار (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه -با نظر کادر فنی)
 86کیلوگرم :مجتبی گلیج (مازندران) 97کیلوگرم :عباس طحان (مازندران) 125کیلوگرم :امین
طاهری (تهران)

تیم توسعه

 57کیلوگرم :نادر حاج آقا نیا (کرمان) روح اله نعمتیان (قم) 61کیلوگرم :محمد نامجو مطلق (گیالن)65
کیلوگرم :میثم حیدری (زنجان) سامان بهادری (قزوین) 70کیلوگرم :جمال عبادی (خوزستان)74
کیلوگرم :سید علی موسوی (گیالن) 86کیلوگرم :نادر حامدی پور (فارس)
 97کیلوگرم :احسان امینی (بوشهر) 125کیلوگرم :پویا رحمانی (فارس)سرمربی :محمد طالیی مربیان:
امیر توکلیان -علی اکبر دودانگه -عباس حاج کناری -احسان لشگری معرفی یک مربی توسط هیأت
کشتی استان های زنجان ،گیالن ،کرمانشاه ،البرز و فارس
سرپرست :علی بیات

تیم ملی جوانان

 57کیلوگرم :علیرضا سرلک (لرستان) عرفان آیینی (تهران) 61کیلوگرم :یونس امامی (تهران)65
کیلوگرم :فرهاد نوری (تهران) 70کیلوگرم :ابراهیم قلی پور (مازندران) 74کیلوگرم :علی سوادکوهی
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(مازندران) 86کیلوگرم :حامد منافیان (آذربایجان شرقی) 97کیلوگرم :حسین شهبازی (تهران) دانیال
شریعتی (همدان) 125کیلوگرم :نعیم حسن زاده (مازندران)سرمربی :تقی اکبرنژاد مربی :یک مربی به
معرفی هیأت کشتی استان های تهران و مازندران سرپرست :پرویز عالی
کرمانشاه میزبان جام جهانی کشتی آزاد شد

جام جهانی دردیار پهلوانان

اگر تاریخ استا نهای کشتی خیز را بررسی کنیم مشخص خواهد شد که کرمانشاه یکی از قطب های اصلی
کشتی ایران بوده ومردم این دیار به کشتی عشق می ورزند.خوشبختانه با خبر شدیم  ،جام جهانی آزاد به
میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد .
مجتبی جوهری با بیان این مطلب افزود :پس از مذاکرات مسئوالن استانداری و اداره کل ورزش و جوانان
کرمانشاه با فدراسیون کشتی در نهایت میزبانی جام جهانی کشتی آزاد که پایان بهمن ماه برگزار می شود
به استان کرمانشاه واگذار شد.که می تواند خبر خوبی برای مردم کشتی دوست این استان پهلوان پرور
باشد.در همین ارتباط ،مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه بر آمادگی کامل این استان از رقابت های جام
جهانی کشتی آزادخبردادو گفت :مسئوالن استانی به اهمیت این رقابت ها کامال واقف هستند و آمادگی
کامل داریم مانند همیشه میزبانی بسیار خوبی از این رویداد بسیار مهم بین المللی داشته باشیم.تفاهمات
صورت کرفته در حال پیگیری است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.امیدوارم میزبانی خوبی
از  ۸تیم برتر دنیا باشیم و این مسابقات با ششمین قهرمانی متوالی کشتی آزاد ایران همراه باشد.تردیدی
نیست با انجام رقابت های جام جهانی آزاد در کرما نشاه باردیگر جوانان این استان به کشتی جذب شده
وباعث رشد واعتالی ورزش اول درکرمانشاه باشد.درهرهرحال امیدواریم توافق نهایی صورت گرفته
وکرمانشاه رسما به عنوان میزبان پذیرای 8تیم برتر جهان باشد.
با حکم وزیر ورزش و جوانان

دبیر فدراسیون کشتی منصوب شد

درحالی که چند ماهی از سرپرستی دبیری
فدراسیون کشتی گذشته بود .چندروز
پیش با حکم وزیرورزش وجوانان رضا الیق
به سمت دبیر فدراسیون کشتی حکم گرفت
ورسما به عنوان دبیر منصوب شد.گفتنی
است الیق حدود 4سال به عنوان مربی تیم
ملی کشتی آزاددرکنار ملی پوشان بود..

کشتی فرنگیدرراه پاریس

تورنمنت بین الملی پاریس همواره با استقبال
تیم های خوب جهان روبرو بوده وکشتی
گیران صاحب نامی درآن شرکت می کنند.
شاید نزدیکی اروپا به پاریس یکی از دالیل
حضور کشورهای درجه اول باشد .به هر حال
براساس برنامه ریزی صورت گرفته در صورت
صدور روادید از سوی سفارت فرانسه11 ،
کشتی گیرفرنگی حاضر در اردوی تیم ملی به
تورنمنت پاریس اعزام خواهند شد .تورنمنت بینالمللی کشتی فرنگی فرانسه یک هفته پس از رقابتهای
جام تختی در شهر پاریس برگزار میشود و کادر فنی تیم ملی اسامی  11نفر را برای حضور در این تورنمنت
اعالم کرده است .اسامی کشتی گیران اعزامی به ترتیب زیر است:
 59کیلوگرم :محسن حاجیپور 66کیلوگرم :علی ارسالن 71کیلوگرم :عظیم گرمسیری 75کیلوگرم:
سعید عبدولی ،رسول گرمسیری 80کیلوگرم :رامین طاهری 85کیلوگرم :حسین نوری ،سامان
عزیزی 98کیلوگرم :علیاکبر حیدری ،مصطفی صالحیزاده 130کیلوگرم :امیر قاسمی منجزی

