کشتی

اکبر فیض

با عظمت ترین کشتی های انتخابی ایران در سالن 12هزارنفره

اعزام کشتی گیران به تورنمت ها دراین مقطع،به صالح نیست
قابل توجه شورای فنی،کشتی گیران را فرسوده نکنید!

هفته گذشته اتفاق خوبی در کشتی افتاد وآن رقابت های انتخابی تیم
های ملی کشتی آزاد وفرنگی بود.
هدف از برگزاری این مبارزات شناخت چهره های برتر وشاگرد اول
های کشتی بود.نفراتی که بتوانند در مسابقات جهانی 2017فرانسه
موفق شده وصاحب مدال شوند،اما..اعتقاد ما براین است .برای
پیروزی در میادین بین الملی در کنار برپایی انتخابی تیم های ملی
که امسال به بهترین شکل ممکن ودر سطح المپیک برگزارشد،می
بایستی مسائل دیگررا هم مدنظر داشت.تصورما این است.
.با انجام مسابقات امسال و.عمل به فرایندها ،شرایط بگونه ای رقم
خوردکه درسال های بعد همه کشتی گیران به این باورخواهند رسید
که درتاریخ مقرر ،باید در مبارزات مرحله نهایی کشتی گرفته و غیبت
غیر موجه آنها به منزله حذف از ترکیب تیم های ملی خواهد بود.

صرف شرکت درانتخابی برای ملی پوش شدن کافی نیست
صرف شرکت درانتخابی هم برای ملی پوش شدن کافی نیست که
باید .آیتمهای دیگر را هم مورد توجه قرار داد،که.یکی از مسائل مهم
کارنامه کشتی گیران است .که هفته گذشته به آن اشاره شد یعنی.
کشتی گیران امتحان پس داده وامتحان پس نداده!
درحال حاضر درجمع نفرات برتر انتخابی کشتی آزادوفرنگی کسانی
هستند که به رتبه اول رسیده اند.اما کارنامه موفقی در تورنمنت های
بین الملی ندارند.
در واقع به خاطر همین مسله است که.شورای فنی وکادرفنی چاره
ای جز محک زدن چنین نفراتی را ندارند .اما برای ارزیابی وشنا خت
بیشتر کشتی گیران یاد شده ،باید به تاریخ مبارزات جهانی فرانسه
توجه داشت ،که .آیا دراین فاصله زمانی کوتاه اعزام نفرات به رقابت های

حسن رحیمی:

همیشه درانتخابی شرکت کرده ام
امسال مصدوم بودم
حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک ومدال طالی جهان ،معرف
حضور دوستداران کشتی است.دالوری بزرگ وشجاع که همواره
تابع تصمیمات کادرفنی بوده ودر رقابت های انتخابی شرکت داشته
است،اما .از بد حادثه امسال رحیمی به دلیل مصدومیت نتوانست
درانتخابی شرکت کرده واین مسابقات را ازدست داد .رحیمی درباره
آخرین وضعیت خود و اینکه آیا در رقابتهای انتخابی تیم ملی
برای معرفی وزن  ۵۷کیلوگرم در مسابقههای جهانی پاریس کشتی
میگیرد یا خیر اظهار کرد :خدا را شکر پایم بهتر شده و رو به بهبودی
است .در حال حاضر مشغول فیزیوتراپی و آب درمانی هستم و روی
دستانم و افزایش ظرفیت تنفسی تمرینهای جسمانی سنگینی
دارم اما هنوز نمیتوانم روی تشک کشتی بیایم.
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دارنده مدال برنز المپیک افزود :هر تصمیمی که کادر فنی تیم ملی،
شورای فنی و رییس فدراسیون کشتی بگیرد ،تابع هستم .تاکنون
هر کجا خواستند کشتی گرفتم و تنها کشتیگیری بودم که هیچ گاه
اعتراض نکردم .گفتند انتخابی بگیر ،گفتم چشم .وقتی هم گفتند
کشتی نگیر ،باز هم قبول کردم .همیشه تابع تصمیمات مربیانم
بودم و از این به بعد نیز همین طور خواهد بود .انشاءاهلل اتفاقات
خوبی بیفتد و بتوانم نماینده ایران در مسابقههای جهانی ۲۰۱۷
پاریس باشم.
معلوم نیست شرایطم اجازه دهد درانتخابی کشتی بگیرم یا خیر
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه شورای فنی مبنی بر
اینکه باید برای حضوردر مسابقههای جهانی فرانسه و رسیدن به

بین الملی به صالح بوده وکارشناسی است،یا.باید طرحی دیگربرای
باز کردن گره های چندوزن درنظرداشت؟
دوستان بدانند خاصیت شورای فنی دراین است که درچنین شرایطی
 ،باید بگونه ای تصمیم گیری کنندکه خروجی آن به نفع کشتی باشد.
شورای فنی باید تصمیمات فنی وشجاعانه اتخاذ کند
درحقیقت قانومند شدن فرایندها در جهت منافع کشتی است نه
به ضرر کشتی! اما .از شورای فنی هم انتظار می رود که با تصمیمات
،فنی وشجاعانه جایگاه این شورا را درکشتی نشان دهند.که درحال
حاضر چنین انتظاری ازاین شورا می رود  .به زعم ما .دوراه وجود
ندارد یا نفرات برتر به مسابقات جهانی اعزام شوند ویا در چندوزنی
که تردید وجوددارد تصمیم گیری شود که اعزام کشتی گیران به
تورنمنت های بین الملی دراین مقطع .فرستادن کشتی گیران به
دوبنده تیم ملی در انتخابی وزن  ۵۷کیلوگرم کشتی بگیرد ،گفت:
صحبتهایی در این باره مطرح شده اما تصمیم قطعی در این باره
 ۱۰تا  ۱۵روز دیگر که نزدیک انتخاب نفرات نهایی تیم ملی است،
خواهد بود .من هم باید ببینم آیا شرایطم اجازه میدهد در انتخابی
کشتی بگیرم یا خیر .نمیتوانم در این باره با قاطعیت صحبت کنم
چرا که وضعیتم مشخص نیست اما به احتمال فراوان برای حضور در
مسابقههای جهانی پاریس که  ۴۰روز دیگر برگزار میشود ،کشتی
بگیرم اما برای انتخابی نمیتوانم با توجه به شرایطم با اطمینان
صحبت کنم.
رحیمی افزود  :احتمال دارد برای حضور در انتخابی مشکلی نداشته
باشم .در آن صورت میتوانم کشتی بگیرم و این کار را خواهم کرد اما
اگر ببینم پایم یاری نمیکند ،نمیتوانم در رقابت انتخابی شرکت
کنم .در این صورت اگر خواستند در مسابقههای جهانی کشتی بگیرم
با تمام وجود این کار را خواهم کرد اگر نه ،اعتراضی نمیکنم .اما تمام
سعیام این است تا خودم را به جهانی  ۲۰۱۷برسانم.

انتخاب ها هرسال بهتر می شود

دارنده مدال برنز المپیک درباره ارزیابی خود از مسابقههای انتخابی
تیم ملی گفت :مسابقههای خوبی بود و بیشتر مدعیان تیم ملی در آن

