کشتی

اعالم کشتی گیران برتر سیدبندی
مسابقات جهانی 2017
رحیمی و احسانپور کشتیگیران ایران در سیدبندی مسابقات جهانی
پاریس درحالی که بحث حضور حسن رحیمی درمسابقات جهانی
هنوز در پرده ابهام قرار دارد.این کشتی گیر در سیدبندی اتحادیه
جهانی دروزن 57کیلو،قراردارد.دروزن 61کیلو هم بهنام احسان
پوردراین رتبه بندی است.
اتحادیه جهانی کشتی فهرست کشتی گیران برتر سید بندی شده
برای مسابقات جهانی  2017در پاریس را اعالم کرد.
این سید بندی در این راستا انجام شده است تا کشتیگیران برتر
در مسابقات جهانی از یکدیگر جدا شوند و تضمینی باشد که آنها تا
مراحل نیمه نهایی یا فینال با یکدیگر برخورد نکنند با این حال در
سال  2017تعدادی از بهترین کشتیگیران جهان نسبت به سال
گذشته به یک وزن باالتر آمدهاند و یا زمان کمی برای شرکت در
مسابقات داشتهاند که این موضوع باعث بوجود آمدن شرایط برابری
در سیستم سید بندی شده است .به خاطر همین موضوع کمیسیون
فنی اتحادیه جهانی کشتی شرایط زیر را برای کشتیگیرانی که در
سیدبندی امتیاز برابری دارند ،به ترتیب لحاظ کرده است .
این نکته را لحاظ کنید که این شرایط تنها زمانی بکار گرفته می شود
که امتیاز مجموع کشتیگیران پس از تمامی رویدادها در سیدبندی
برابر باشد.
البته تنها چهار کشتیگیر برتر هر وزن سید بندی میشوند و اگر
کشتی گیری مسابقه ندهد جایگاه او به کشتیگیر بعدی از بین همین
چهار کشتی گیر برتر داده میشود .برای مثال اگر کشتیگیر شماره
یک و شماره سه در این سید بندی در مسابقات جهانی شرکت نکنند

کشتیگیر شماره دو به جایگاه کشتیگیر شماره یک میرسد و
کشتیگیر شماره چهار در جایگاه کشتیگیر شماره دو قرار میگیرد.
به همین خاطر کشتیگیر دیگری به این سید بندی اضافه نمیشود
حسن یزدانی به دلیل صعودبه یک وزن باالتر درسیدبندی نیست
در کشتی فرنگی ایران هیچ نمایندهای در بین چهار نفر برتر
سیدبندی هر وزن ندارد اما در کشتی آزاد نام چهار کشتیگیر ایرانی
به چشم می خورد که البته تنها دو نفر از آنها شانس استفاده از این
موقعیت را دارد.

رقابت های انتخابی وزن  120کیلوگرم کشتی فرنگی جوانان

برای کشورها لحاظ شود و مثال اگر کشتی گیر در وزن  57کیلوگرم
کشتی می گیرد نفر جایگزین وی نیز امتیازاتش جزء رنکینگ برای
کشور به حساب بیاید.
هم چنین در نظر گرفتن جوایز مالی برای کشتی گیران شرکت
کننده در تورنمنت های بین المللی رنکینگ سیستم با توجه به
پیشنهاد ایران مورد تایید قرار گرفت.البته تصویب نهایی این
اصالحات موکول به جلسه هیات رییسه در پاریس شده است.

میرزازاده بلیط فنالندرا گرفت

به کارشدواقدامات الزم رابرای مداوای طاهری انجام داد .درهمین
راستا با خبرشدیم.رامین طاهری قهرمان وزن  80کیلوگرم کشتی
فرنگی آسیا ،زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد تا پس از بهبودی
کامل به میادین کشتی باز گردد.
رقابت های انتخابی وزن  120کیلوگرم کشتی فرنگی جوانان برای
حضور در مسابقات جهانی ،در محل خانه کشتی شماره  2تهران
برگزار شد.که.در این مسابقه امین میرزازاده و امیرمحمد حاجی
پور به مصاف یکدیگر رفتند که میرزازاده توانست در دو دیدار و با
نتایج  3بر  2و  4بر صفر از سد حریف خود گذشته وصاحب دوبنده
تیم ملی شود.رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای
 10تا  15مردادماه در شهر تامپره فنالند برگزار می شود.

در وزن  57کیلوگرم حسن رحیمی در بین چهار کشتیگیر برتر در
مکان سوم سید بندی قرار گرفته است.
در وزن  61کیلوگرم نیز بهنام احسان پور در رده سوم قرار دارد و این
دو کشتیگیر در مسابقات جهانی پاریس با نفرات مدعی حاضر در
سیدبندی تا پیش از مرحله نیمه نهایی روبرو نخواهند شد.
دو کشتیگیر دیگر ایران که در این سید بندی صاحب جایگاه هستند
حسن یزدانی در وزن  74کیلوگرم و علیرضا کریمی در  86کیلوگرم
نام دارند که البته یزدانی با توجه به تغییر وزن ،در سیدبندی نیست.

مسابقات چند جانبه کشتی پهلوانی درهلند

علیرضا حیدری ناظر مسابقات

با پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران

رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ می شود

زینلنیاسرپرستهیأتکشتیخراسانرضویشد

طی حکمی ازسوی رسول خادم  ،زینل زینل نیا طوسی به عنوان
سرپرست هیأت کشتی استان خراسان رضوی تا زمان برگزاری
مجمع انتخابات منصوب شد.
آرزوی سالمتی برای قهرمان کشتی فرنگی آسیا

رامین طاهری پای خود را به تیغ جراحان سپرد

رامین طاهری قهرمان کشتی فرنگی آسیا،زکشتی گیران
شایسته وبدون حاشیه است که درآستانه مسابقات انتخابی با
بدشانسی روبرو شد وپایش مصدوم شد .واز شرکت درانتخابی
تیم ملی کنارماند.باخبر شدیم فدراسیون کشتی بالفاصله دست
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در جلسه اخیر کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان،
پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ
گردد ،مورد تایید قرار گرفت.با استدالل ایران در این نشست مبنی
بر اینکه در صورت اعطا امتیاز به کشتی گیر به جای کشور ،کشورها
باید روی یک کشتی گیر متمرکز شوند و سرمایه گذاری کنند
و دیگر سرمایه ها از بین می رود ،مقرر گردید رنکینگ سیستم

رقابتهایچندجانبهکشتیپهلوانیچندروزپیشدرهلندبرگزارشد
که علیرضا حیدری رییس فدراسیون کشتی پهلوانی بعنوان
مهمان ویژه وناطر مسابقات حضورداشت .در این تورنمنت  5تیم از
کشورهایهلند،بلژیکونروژبهمصافهمرفتند.کهبااستقبالخوب
تماشاگران روبروشد.گفتنی است کشتی پهلوانی از سال گذشته
بعنوانیکیازرشتههایسنتیاتحادیهجهانیکشتیفعالیترسمی
خود را آغاز کرد و رقابت های ملی ،بین المللی ،قاره ای و جهانی آن زیر
نظر این اتحادیه برگزار می شود.

