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ایران شود.
در وزن  ۶۵کیلوگرم فرزاد عموزاد خلیلی نفر سوم بازی های داخل
سالن آسیا برابر برنارد فوترل که چندی پیش در جام دیوید شولتز
آمریکا به نایب قهرمانی رسید ،به میدان رفت و در نهایت به برتری
 ۶بر  ۳رسید.
در وزن  ۷۰کیلوگرم محمد نادری دارنده مدال برنز آسیا  ۲۰۱۶مقابل
فرانکلین گومز نایب قهرمان جهان در سال  ۲۰۱۱به روی تشک رفت
و در حالیکه  ۲بر صفر از حریف خود عقب بود در نهایت با نتیجه  ۲بر ۲
به برتری رسید تا حساب کار در مجموع  ۴بر صفر به سود ایران شود.

اولین برد تایتان مرکوری

در وزن  ۷۴کیلوگرم حسین الیاسی نایب قهرمان بازی های داخل
سالن آسیا برابر نازاری کورچینسکی در حالیکه تا ثانیه پایانی  ۴بر
 ۳پیش بود در خاک حریف نشست و با نتیجه  ۵بر  ۴شکست خورد و
نخستین برد آمریکا بدست آمد.
در وزن  ۷۹کیلوگرم رضا افضلی دارنده مدال طالی آسیا برابر کایل
داک با نمایشی ضعیف در همان تایم نخست  ۱۲بر صفر شکست
خورد تا دومین پیروزی برای آمریکا بدست بیاید.
در وزن  ۸۶کیلوگرم در دیداری حساس علیرضا کریمی دارنده مدال
طالی جوانان جهان و برنز جهان و طالی آسیا در رده بزرگساالن مقابل
دیدوید تیلور به روی تشک رفت و در پایان با حساب  ۳بر یک شکست
خورد و سومین برد نیز برای آمریکا بدست آمد.تیلور سال گذشته نیز در
جام جهانی کرمانشاه موفق به شکست حسن یزدانی شدهبود.

پیروزی دلچسب شهبازی

اما در وزن  ۹۲کیلوگرم حسین شهبازی قهرمان جوانان جهان و نایب
قهرمان بزرگساالن آسیا در دیداری حساس مقابل نیکوالس هفالین
قهرمان جام دیوید شولتز در یک کشتی سخت و نفسگیر با نتیجه ۴
بر  ۲به پیروزی رسید و پنجمین پیروزی را برای ایران بدست آورد.
در وزن  ۹۷کیلوگرم والدیسالو بایتسایف کشتی گیر روسی تیم
ایزی پایپ و نفر سوم جهان در سال  ۲۰۱۳در دیداری سخت برابر
کایل اسنایدر شاخص ترین کشتی گیر آمریکا و دارنده  ۲مدال طالی
جهان و یک طالی المپیک به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه
یازده بر صفر شکست خورد تا کار به کشتی آخر کشیده شود.

قهرمانی پتریا شویلی با دنده شکسته

در مبارزه پایانی و در دیداری سرنوشت ساز که تیم پیروز را
مشخص می کرد گنو پتریاشویلی کشتی گیر گرجستانی تیم ایزی
پایپ و دارنده مدال طالی جهان و نفر سوم المپیک در حالیکه با
آسیب دیدگی شدید از ناحیه دنده مواجه بود ،مقابل نیکوالس

گویازدوفسکی دارنده مدال برنز جهان در سال  ۲۰۱۷به روی تشک
رفت و در پایان با جسارتی مثال زدنی و با وجود درد زیاد ناشی از
آسیب دیدگی با نتیجه  ۶بر  ۵به برتری رسید و جام قهرمانی را به ایران
هدیه کرد.
گفتنی است در صورت شکست پتریاشویلی در این مبارزه ،جام
قهرمانی به آمریکا می رسید.
در مسابقه رده بندی تیم های ستارگان ساری و خیموری مغولستان
با هم مبارزه کردند که در پایان تیم ستارگان ساری با برتری  ۹بر یک
مقام سومی را از آن خود کرد.
فینال:
ایزی پایپ کاشان  – ۶تایتان مرکوری آمریکا ۴
 ۵۷کیلوگرم :رضا اطری  – ۶توماس گیلمان
61کیلوگرم :والدیمیر خینچگیاشویلی  – ۷آلن واترز صفر
 ۶۵کیلوگرم :فرزاد عموزاده خلیلی  – ۶برنارد فوترل ۳
 ۷۰کیلوگرم :محمد نادری ( ۲به دلیل کسب امتیاز آخر برنده شد) –
فرانکلین گومز ۲
 ۷۴کیلوگرم :حسین الیاسی  – ۴نازاری کولچیتسکی ۵
 ۷۹کیلوگرم :رضا افضلی صفر – کایل دیک ۱۲
 ۸۶کیلوگرم :علیرضا کریمی یک – دیوید تیلور ۳
 ۹۲کیلوگرم :حسین شهبازی  –۴نیکالس هفالین ۲
 ۹۷کیلوگرم :والدیسالو بایتسایف صفر – کایل اسنایدر ۱۱
 ۱۲۵کیلوگرم :گنوپتریاشویلی  - ۶نیک گویازدوفسکی ۵
رده بندی:
ستارگان ساری  – ۹خیموری مغولستان ۱
 ۵۷کیلوگرم :نادر حاج آقا نیا  – ۴تسوگبادراخ تسونسورن ۳
۶۱کیلوگرم:محمدرمضانپور(برنده)–باسانیامباتچولون(حاضرنشد)
 ۶۵کیلوگرم :حسن مراد قلی  – ۵تولگا تومواوچیر ۹
 ۷۰کیلوگرم :ماگومد قربان علی اف  – ۱۰باتبایار لوتبایار صفر
 ۷۴کیلوگرم :ماگومدل رسول گادژی ماگمدوف  – ۱۰باتسوخ
بولدخو صفر
 ۷۹کیلوگرم :امید حسن تبار  – ۱۰توربولد گانبولد صفر
 ۸۶کیلوگرم :اسماعیل محمودی (برنده) – گانخویاک گانباتار
(حاضر نشد)
 ۹۲کیلوگرم :اباذر اسالمی  – ۱۲تومبوبات مونگوانشگای ۲
 ۹۷کیلوگرم :اسماعیل نجاتیان  – ۶باتسوخ زوریگ باتار ۲
 ۱۲۵کیلوگرم :جابر صادق زاده  – ۱۱اوگون باتار مونخ اردن ۰

دیدارهای کسب عنوان پنجم تا دوازدهم:
مقام  :۶-۵رایندی گرجستان  -۶هند ۴مقام  :۸ -۷بوداپست اسی
سی مجارستان ،برنده – بیمه رازی (حاضر نشد)مقام  :۱۰-۹بی اس
برادرز قزاقستان  - ۶مونترال ۴
مقام  :۱۲ -۱۱تاجیک ایر تاجیکستان  – ۶کلیچیک قرقیزستان ۴
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