کشتی

 اکبر فیض

نگاهی به لیگ کشتی ایران وجهان

شکست کشتی گیران کشورمان مقابل خارجی ها درلیگ
در حالی که دراکثررش��ته های ورزش��ی مسابقات
لیگ برگزارش��ده ومورد اس��تقبال مردم قرارمی
گیرد ،تا 4سال پیش خبری از لیگ کشتی درسطح
دنیا نبود.تا اینکه به پیشنهادرسول خادم برگزاری
لیگ کشتی جهانی دردس��تور کار اتحادیه جهانی
قرارگرفت و3س��ال پی درپی است که این مبارزات
انجام می شود.
با وجودجوان بودن این مبارزات ،اس��تقبال خوبی
ازاین مسابقات درداخل وخارج از کشورشده است.
سال گذشته بود که کشتی آزاددراوکراین وفرنگی
درمجارس��تان انجام شد که تما شاگران پرشماری
به س��الن آمده وکش��تی گی��ران را مورد تش��ویق
قراردادند.
درمس��ابقات س��ال قبل تیم س��ینا صنع��ت ایذه
درکشتی فرنگی وتایتان مرکوری امریکا درکشتی
آزادعنوان قهرمانی را به دست آوردند.
براس��اس برنامه تنظیم ش��ده رقابت های امسال
درماه آینده انجام می شود.مس��ابقه های کش��تی
آزادروزه��ای 16و17آذرم��اه ومبارزات کش��تی
فرنگی روزهای 23و24اذرماه برگزار خواهدشد.
نکته جالب اینکه به دلیل اس��تقبال ش��هرها برای
میزبانی لیگ جهانی تا چندروز پیش مشخص نبود
کدام استان میزبان خواهدبود.
تیم تایتان مرکوری امریکا که عنوان قهرمانی لیگ
کشتیآزادجهانراداردبرایدفاعازعنوانقهرمانی

با نام��داران خودبه ته��ران خواهدآمد ک��ه .کایل
اسنایدر،قهرمان جهان والمپیک وشماردیگری از
قهرمانان شاخص خودرادراختیاردارد.
ب��ا اع�لام اس��امی تی��م بیم��ه رازی ک��ه ن��ام
عبدالرشیدس��عداله ی��ف ،دران دی��ده م��ی
ش��وددرصورت حضورای��ن دوکش��تی گیرنام آور
آمریکا وروس��یه ،گل کش��تی های جهان درایران
برگزارخواهدشد.
باتوجهبهشکستسعدالهیفازاسنایدردرمسابقات
جهانی فرانسه مس��ابقه انتقامی این دوکشتی گیر
درلیگ جهانی بسیاردیدنی خواهدبود.

لیگ جهانی در10وزن
درواقع کش��ورمان درحالی میزب��ان لیگ جهانی
خواهدبودک��ه حدوددوهفت��ه قب��ل بیم��ه رازی
درهردورش��ته آزادوفرنگ��ی لیگ کش��ورعنوان
نخس��ت رابه دس��ت آورد.این تیم با جذب کشتی
گیران درج��ه اول درصددقهرمان��ی لیگ جهانی
است.مس��له دیگری که باید اش��اره داشت اینکه
لیگ جهان��ی در10وزن جدیدانجام خواهدش��د
که کادرفنی تیم های ملی باید به این مس��له توجه
کند.
براس��اس آماردررقابت های لیگ داخل کشورمان
درس��ال 1396بیش ازپان��زده م��دال آورجهان
والمپیک درمسابقات ش��رکت داشتند .در کشتی

 در فینال کش��تی آزاد بیمه رازی پنج بر س��ه ایزی
پایپراشکستدادتاچهارمینقهرمانیمتوالیاش
در لی��گ ایران را تصاحب کند .تیم میزبان ش��روع
مس��تحکمی داش��ت و در اوزان  ۵۷و  ۶۱کیلوگرم
به برتری رس��ید،اما س��ید احمد محمدی ،دارنده
دو مدال جهان��ی در س��الهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵با
پیروزی یازده بر صفر مقابل یونس امامی ،قهرمان
جام دیمیت��ری کورکین اولین ب��رد را در وزن ۶۵
کیلوگرم نصیب تیم بیمه کرد .محمدی که به دلیل


کشتی
آزاد بیمه رازی از کشتیگیران مدال آوری همانند ختیک تسابولوف  ،زائور اوگویف و همچنین چند
گیر شاخص مدال دار جهانی ایران نظیر مسعود اسماعیل پور ،سید احمد محمدی و مصطفی حسین خانی
بهره میبرد ،موفق ش��د هولدینگ فراز را در نیمه نهایی شکس��ت دهد .مهیجترین کش��تیها در این رقابت
در اوزان  ۶۱و  ۷۴کیلوگ��رم بود .جایی که مس��عود اس��ماعیل پور ،دارنده دو مدال جهانی موفق ش��د بخان
گویگریف  ،قهرمان سال  ۲۰۱۳جهان را با ضربه فنی شکست دهد
ختیک تس��ابولوف ،قهرمان  ۲۰۱۴جهان و دارنده مدال نقره س��ال ۲۰۱۷نیز با نتیجه یازده بر صفر و ضربه
فنی علیرضا قاس��می را مغلوب کرد .این دو پیروزی به تیم بیمه کمک کرد تا هولدینگ فراز را در نیمه نهایی
پنج بر سه شکست دهد.
در مسابقه نیمه نهایی کشتی آزاد نیز تیم میزبان یعنی ایزی پایپ کاشان ستارگان ساری را پنج بر سه مغلوب
ک��رد .مبارزه مهم این رقابت در وزن  ۵۷کیلوگرم رخ داد .جایی که آرتیوم گبکوف  ،نایب قهرمان مس��ابقات
کشور روسیه از تیم ستارگان موفق شد نادر حاجآقانیا از تیم میزبان را  ۱۲بر دو با ضربه فنی مغلوب کند.
 ۷۰کیلوگرم :ماگومد قربان علی اف  ،قهرمان س��ال  ۲۰۱۶جهان از تیم س��تارگان  ۹بر هشت مغلوب سعید

بازگشت طوفانی سیداحمدمحمدی
جراحی زانو مسابقات جهانی  ۲۰۱۷و همچنین المپیک  ۲۰۱۶را از دست داده بود ،بازگشت بسیار موفقیت
آمیزی داش��ت.مصطفی حس��ین خانی ،دارنده مدال برنز جهان در وزن  ۷۰کیلوگرم ختیک تس��ابولوف ،
قهرم��ان جهان و دارنده مدال نقره جهان در وزن  ۷۴کیلوگ��رم محمد جواد ابراهیمی در وزن  ۸۶کیلوگرم و
مجتب��ی گلیج در وزن  ۹۷کیلوگرم چهار پیروزی را نصیب تیم بیمه کردند تا برتری این تیم به فینال لیگ را
تضمین کنند .والدیسالو بایتس��ایف از تیم ایزی پایپ ،یداهلل محبی قهرمان آسیا را در کشتی نهایی در وزن
 ۱۲۵کیلوگرم شکست داد.اما در کش��تی فرنگی بیمه رازی تیم سینا صنعت ایذه که مدافع عنوان قهرمانی
باشگاههای جهان است را پنج بر سه از پیش رو برداشت .رسول چونایف قهرمان  ۲۰۱۵جهان و دارنده مدال
برنز المپیک در وزن  ۷۱کیلوگرم موفق ش��د محمد الیاس��ی را دو بر دو از پیش رو بردارد .س��عید عبدولی ،
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داداش پور ش��د و علیرضا کریمی دارنده مدال برنز
سال  ۲۰۱۵جهان در وزن  ۸۶کیلوگرم برد دیگری
را نصیب ایزی پایپ کرد.
در وزن  ۹۷کیلوگرم والدیس�لاو بایتسایف ،دارنده
مدال برن��ز اروپا نی��ز اس��ماعیل نجاتی��ان از تیم
ستارگان را هشت بر دو برد تا ایزی پایپ را در کسب
پیروزی پنج بر سه مقابل رقیبش یاری دهد.
در وزن  ۱۲۵کیلوگ��رم گنو پتریاش��ویلی قهرمان
جهان درس��ال  ۲۰۱۷و دارنده مدال برنز المپیک
ریو نیز جعفر ش��مس ناتری را  ۱۰ب��ر صفر مغلوب
کرد.پتریاش��ویلی،برای اولی��ن باربودکه درلیگ
کشتی ایران شرکت داشت.

قهرمان س��ابق جهان و دارنده دو مدال برنز جهان و
المپی��ک از تیم بیمه چهار بر صفر پژمان پش��تام را
در وزن  ۷۵کیلوگ��رم مغلوب کرد .در  ۸۰کیلوگرم
نبردی بین دو دارنده مدال جهانی در گرفت ،جایی
که ماکس��یم مانوکیان دارنده مدال  ۲۰۱۷جهان،
از تیم ایذه یوسف قادریان برنده مدال  ۲۰۱۵جهان
را پنج بر یک از پیش رو برداش��ت .س��ید مصطفی
صالحی زاده ،قهرمان آسیا از تیم بیمه نیز موفق شد
ریوازی ناداراشویلی دارنده مدال برنز جهان را یازده
بر صفر مغلوب کند.

